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Forord 
 
 
 
Årsskriftet Budskap har siden år 2000 vært en viktig publiseringskanal for fagstoff innenfor 
teologi og misjon, utarbeidet av lærere ved Fjellhaug Misjonshøgskole (FMH). Man har også 
invitert fagfolk fra andre institusjoner til å komme med bidrag, slik at fagfeltet er blitt utvidet. 
Dette er tilfelle i årets utgave, der en av FMHs musikklærere og to medielærere fra 
Mediehøgskolen Gimlekollen er representert med bidrag fra deres respektive fagfelt. 
 Våre lesere vil merke seg at bidragene er skrevet for noe ulike målgrupper, og at dette 
reflekteres i både form og vitenskapelig presisjonsnivå. Temaene som taes opp gjenspeiler de 
ulike disiplinene som det undervises i på vår høgskole. Dette er det første året Fjellhaug 
Misjonshøgskole har undervisning på Mastergradsnivå, og dette innebærer større satsning på 
forskning i tiden framover. Vi tror dette vil bli merkbart, også i Budskap.  
 Vi håper våre lesere vil ha utbytte av årets utgave, til hjelp for både tro og tanke, og til 
praktisk misjonsarbeid hjemme og ute. 
 
 

Fjellhaug Misjonshøgskole, 18. oktober 2006 
 

Egil Grandhagen og Aage Myksvoll (redaktører) 
 

Tom Erik Hamre (redaksjonssekretær) 
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Romersk-katolsk misjon i Kina 1583-1644 
 

Jesuittenes misjonsmetode – genial eller kjettersk? 
 
 

Av Egil Grandhagen 
 
 
1. Innledning 
Kinas kristne kirke har opplevd fem perioder med stor ekspansjon. Den første kom under 
Tang-dynastiet på 600- og 700-tallet. Den andre kom under det mongolske Yuan-dynastiet på 
1200- og 1300-tallet. Nummer tre var et resultat av romersk-katolsk misjon under Ming og 
Qing-dynastiene på 1500- og 1600-tallet. På 1800- og 1900-tallet opplevde Kinas kirke en ny 
oppblomstring, som et resultat av både romersk-katolsk, ortodoks og protestantisk 
misjonsinnsats. Men den største av dem alle er den vekkelse Kinas kristne har opplevd under 
kommunistregimet fra ca. 1980, og som de fremdeles opplever. Det er mye som tyder på at 
denne vekkelsen har et omfang som savner sidestykke i verdenshistorien.  

 Det er også verd å merke seg at alle de fire første periodene ble avløst av tider med til 
dels svært harde forfølgelser av de kristne. Når det gjelder den siste fasen, som Kinas kirke 
fortsatt gjennomlever, må det sies at hele perioden har vært preget av en religionspolitikk fra 
myndighetenes side, som også innebærer forfølgelse av store grupper kristne. I de fire første 
periodene var oppblomstringen et direkte resultat av at det kom utenlandske misjonærer til 
landet. Periode nummer fem viser oss både en offisiell kinesisk kirke og en lutret 
undergrunnskirke av betydelige dimensjoner, og med en åndskraft som setter den i stand til 
selv å gå videre med evangeliet.   

 Alle disse epokene har sine særpreg, og kan studeres ut fra mange ulike perspektiver. 
Ett slikt perspektiv, som undertegnede har funnet svært interessant og lærerikt, handler om 
misjonens forhold til kinesisk språk og kultur. Da misjonærer fra Østens kirke kom til Kina på 
600-tallet, valgte de en tilnærming der de etter hvert gikk dypt inn i kinesisk kultur og 
religion, og foretok overraskende tilpasninger. Under mongolstyret kom fransiskanere og 
dominikanere til Kina som misjonærer for romerkirken, og disse hadde en diametralt motsatt 
tilnærming. Deres mål synes ikke bare å dreie seg om evangeliets forkynnelse, men de hadde 
også ambisjoner om å innføre europeisk kultur i Kina.  

 Denne artikkelen skal handle om den tredje epoken av Kinas misjonshistorie, nemlig 
romersk-katolsk misjon på 1500- og 1600-tallet fram til Ming-dynastiets undergang i 1644. 
 
2. Oppgaven 
Den som ønsker å bidra med noe helt nytt til denne delen av misjonshistorien, skal lete lenge 
og grundig for å finne en ”nisje”. Her er gjort mye, og til dels fremragende forskerarbeid, 
særlig fra visse miljøer innenfor Den romersk-katolske kirke. Denne epoken av romersk-
katolsk misjon er på sett og vis både en suksesshistorie og et dramatisk nederlag. Den handler 
også om bitre konflikter som ikke fant sin løsning før paven hadde lagt ned det fremste av alle 
pavekirkens redskaper for misjon blant folkeslagene: Jesuittordenen.  

 Forskningen innenfor dette feltet har både vært biografisk orientert, og orientert ut fra 
særlige temaer som for eksempel misjonsmetodikk. Jeg er særlig opptatt av Matteo Riccis 
misjonsmetode, men ser på han som en representant for en stor gruppe av særdeles betydelige 
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misjonærer som fikk utrette oppsiktsvekkende ting for den kristne kirke i en periode da Kina 
var svært negativ til kontakt med omverdenen. Men jeg vil også gi en oversikt over denne 
fargerike misjonsepoken og forsøke å sette den inn i både en europeisk og kinesisk kontekst. 
Ming-dynastiet kvittet seg med alt som smakte av kristendom og kristen misjon på 1400-
tallet, og det er høyst oppsiktsvekkende at kristne misjonærer senere fikk adgang til Midtens 
Rike under dette dynastiet. Enda mer sensasjonelt er det at de gjennom sitt arbeid får tillit 
både hos keiseren og den intellektuelle elite i landet, og blir betrodd viktige oppgaver i det 
kinesiske samfunnet. 

 Jeg innrømmer gjerne at studiet av denne epoken har fylt meg med fascinasjon av de 
misjonærene jeg særlig har arbeidet med. Jeg er overbevist om at vi har noe å lære av dem, 
både når det gjelder deres hengivenhet, deres iver etter å lære kinesisk språk og kultur, deres 
evne til å tenke misjonsstrategi og aller mest deres ustoppelige trang etter å se en kinesisk 
kirke vokse fram med røtter både i Den Hellige Skrift og i kinesisk jord. Samtidig registrerer 
jeg at studiet av denne misjonsepoken først og fremst har vært et katolsk foretagende. Noen 
av de studiene jeg har lest bærer da også preg av at man studerer dette emnet fra ”innsiden”. 
Dette gir seg utslag i tendenser til idealisering, og manglende kritisk distanse der de 
vanskelige spørsmålene stilles. Det er ikke til å komme fra at Den romersk-katolske kirke har 
mye prestisje knyttet til jesuittenes misjonsinnsats i Kina. 

For meg som protestantisk kristen gis det her en mulighet til både en kritisk distanse og en 
fascinasjonens nærhet til denne epoken. Jeg tror jeg har benyttet meg av begge deler. Fra vårt 
ståsted er vi vant til en kritisk tilnærming til jesuittbevegelsen. Dette er ikke uten grunn. 
Jesuittordenen utviklet seg etter hvert i en noe militant retning, og brukte metoder som på 
mange virket støtende, for å nå sine mål. Representanter for denne ordenen var ut fra 
Grunnloven uønsket i Norge en lang periode etter 1814, ja i virkeligheten helt fram til 1956. 
Ordenens stifter Ignatius av Loyola har ikke hatt noen høy stjerne i vår tradisjon, og 
jesuittenes misjonsarbeid har i liten grad vært gjenstand for studier i vårt land. For meg har 
møtet med ignatiansk spiritualitet vært nyttig og berikende, selv om jeg merker at 
kjærligheten til egne åndelige røtter bare blir større. Men perspektivet utvides, og det blir mer 
enn tydelig at vi har mye å lære av kristne menneskers åndelige erfaringer innenfor andre 
tradisjoner enn vår egen.  

 
3. Kildene 
Denne misjonsepoken frembyr et stort antall gode primærkilder. Misjonærene skrev rapporter, 
dagbøker, brev, og de utgav bøker på kinesisk. De fleste av disse kildene er skrevet på latin, 
italiensk, spansk og kinesisk. Men noen av dem er også oversatt til engelsk og tysk.  
 Jeg har studert tre viktige dokumenter til forståelsen av denne epoken:  

• Det ene er en apologetisk bok som Ricci skrev på kinesisk og som fikk tittelen: Tian- 
zhu Shi-yi (”The True Meaning of the Lord of Heaven”). Boken fikk en enorm 
betydning, og finnes i kinesisk/engelsk utgave med innledning og noter av 
oversetterne Douglas Lancashire og Peter Hu Kuo-chen. Boken gir en unik mulighet 
til å fordype seg i jesuittenes måte å nærme seg kinesisk kultur og religiøsitet på.  

• Det andre dokumentet er Riccis dagbok som ble funnet etter hans død i 1610 blant 
hans papirer i Macao. Manuskriptet, som er skrevet på italiensk, ble brakt til Roma av 
jesuittmisjonæren Nicholas Trigault, som oversatte det til latin og føyde til et kapitel 
om Riccis død og begravelse. Manuskriptet inneholder en omfattende beskrivelse av 
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jesuittmisjonen til Kina fra de første misjonærene slo seg ned i Macao i 1565, og fram 
til om lag 1610. Louis J. Gallagher har oversatt boken til engelsk.  

• For meg har det vært viktig å trenge inn i hva slags fromhetstype de tidlige 
jesuittmisjonærene representerte, og jeg har derfor studert Ignatius Loyolas Exercitia 
Spiritualia som nå foreligger i svensk oversettelse. Denne utgaven inkluderer også ti 
brev som Loyola skrev til sine nære medarbeidere.  

 
Det finnes svært mange gode primærkilder som kaster lys over denne perioden, men jeg har 
ikke hatt kapasitet til å lese dem i denne omgang. For øvrig har jeg benyttet meg av en rekke 
sekundære kilder som det fremgår av litteraturlisten. 

 
4. Den europeiske kontekst 
Før vi går videre er det viktig å dvele litt ved hvem jesuittmisjonærene til Kina egentlig var. 
For å kunne si noe om det, er det nødvendig å se nærmere på deres bakgrunn. De var kristne 
intellektuelle fra renessansens Europa, en epoke i europeisk åndsliv som snudde svært mye på 
hode i forhold til generasjonene før. Vi vil her stanse ved noen forhold: 

 
De store oppdagelsene. 
Avslutningen av 1400-tallet og starten på 1500-tallet ble tiden for de store oppdagelser. Navn 
som Vasco da Gama og Christopher Columbus minner oss om en tid da Europa utvider sin 
geografiske horisont både mot øst og vest. Dette fikk stor betydning for misjonstanken 
innenfor Den romersk-katolske kirke. Spania og Portugal inntok førersetet i den påfølgende 
koloniseringen av ”den nye verden”. Portugal var fremst i Afrika og Asia, mens Spania fikk 
fritt spillerom i det meste av Amerika. På 1600-tallet kom England og Nederand på banen, og 
utfordret Portugals handelsmonopol østover gjennom bl.a. de store indiske 
handelskompaniene. 

 Koloniseringen av de nyoppdagede områdene hadde også en religiøs dimensjon. 
Pavens rolle i det storpolitiske spillet var betydelig, og målet for det hele var å kristne de 
hedenske folkene. Dette skjedde så visst ikke bare ved forkynnelse, men i stor grad ved bruk 
av militærmakt. Sammenblandingen av misjon og rå maktbruk er blitt en skamplett for kirken 
i mange av de erobrede områdene, på samme vis som korstogene ble det i den muslimske 
verden. Dette ble annerledes i forhold til Kina. Ming-dynastiet betraktet Kina som verdens 
midtpunkt (”Midtens Rike”), og slapp ikke portugiserne lenger enn at de selv hele tiden hadde 
full kontroll med utviklingen. Dette var viktig for den jesuittiske misjonen, som aldri ble 
beskyldt for å gå conquistadorenes ærend slik tilfelle var i Latin-Amerika.  

 Kina var ikke nytt og ukjent for Europa på samme måte som det amerikanske 
kontinent, men oppdagelsen av sjøveien østover brakte det asiatiske kontinentet mye 
nærmere. For Portugal var det viktig å få kontroll over Macao, som en utpost mot selve Kina.  
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Humanisme 
Det er ofte blitt sagt at renessansens hjerte var humanismen. Mennesket og dets muligheter 
som det ypperste av Guds skapning, ble satt i sentrum. De fleste av renessansens store kristne 
tenkere bar med seg dyp respekt for middelalderens teologer, som Thomas Aquinas og andre. 
Men deres fokus var et annet, og de bar med seg en åpenhet for nye tanker og ny kunnskap 
som gjorde at de sprengte gamle grenser. Vitenskaper som geografi, matematikk og astronomi 
gjorde enorme framskritt, og framtvang et nytt verdensbilde.  

 Både Francis Xavier, Allesandro Valignano, Matteo Ricci, Adam Shall og Giulio 
Aleni, som var blant de mest kjente jesuittmisjonærene til Østen, var alle kristne humanister. 
De var både tradisjonsbærere og nytenkere. De tok vare på arven fra skolastikken, og samtidig 
bar de med seg ny kunnskap innenfor matematikk, geografi og astronomi fra Europa, og en 
forbausende mental åpenhet for det de møtte i Østens kulturer.  

 
Religiøs fornyelse 
I kjølvannet av de nye tankene, opplever Europa på 1500-tallet en gjennomgripende religiøs 
fornyelsestid. I den nordlige del av kontinentet skjer det gjennom reformasjonen og 
framveksten av protestantiske kirker, i sør gjennom en dyp fornyelse av Den romersk-
katolske kirke. Den siste utviklingen blir ofte kalt motreformasjonen, og den kuliminerte med 
Trient-konsilet (1545-63). 

 Det er vanskelig å si om jesuittmisjonærene til Kina var påvirket av reformasjonen på 
noe vis. Først og fremst ønsket de å være lojale mot paven og mot den orden som de var 
utsendt for. Men de var opptatt av at evangeliet skulle bli kjent blant Østens folk slik at de 
kunne bli frelst. Og for dette formålet var de villig til å ofre livet. De hadde dessuten en 
forkynnelse som var Kristus-sentrert, og som hadde Jesu lidelse, død og oppstandelse som sitt 
sentrum. Deres åpenhet overfor den lokale kultur fører dem inn i en misjonsmetodikk som 
etter hvert blir en stor sak og kilde til en dyp konflikt i den katolske kirke.  

 
Ignatius Loyola og jesuittene 
1500-tallets religiøse fornyelse var også preget av at det oppstod nye ordener innenfor Den 
katolske kirke. Blant disse kom jesuittene til å få størst betydning.  

 Ignatius Loyola kom fra en baskisk-spansk adelig familie, og ble født på borgen 
Loyola i Guipúzcoa, sannsynligvis i 1491, åtte år etter Luther og 18 år før Calvin. Han ble 
oppdratt i spansk etikette og ble hele sitt liv en aristokrat. Han ble offiser og såret i kamp, og 
bar senere med seg noe av militærlivets disiplin og orden.  

 Under et opphold i et fransiskanerkloster i Manresa opplevde han en gjennomgripende 
åndelig krise. Han studerte denne tiden senmiddelalderens mystikk (slik Luther også gjorde), 
særlig gjorde Thomas av Kempis stekt inntrykk på ham. Loyolas krise dreide seg om 
syndsforlatelsens og frelsesvisshetens problem. Også her har Loyolas kamp mange 
likhetstrekk med Luthers. Han sank så dypt ned i fortvilelsen over sine synder, at han var nær 
ved å ta sitt eget liv.  

 Mens løsningen for Luther handlet om å følge samvittigheten bundet av Guds ord, var 
det lydigheten mot kirkens frelsesordninger som ble løsningen for Loyola. En dag sto det klart 
for ham at Djevelen hadde fått ham til å tvile på kirkens nådemidler, og med en kraftig 
viljesbeslutning valgte han å bøye seg inn under disse. Luthers oppdagelse dreide seg om en 
nyinterpretasjon av selve evangeliet som førte han inn i frihet fra lovens frelseskrav. Loyolas 
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vei ble lydighetens vei mot den katolske kirkes frelsesforståelse og nådemiddelforvaltning. 
Særlig betydde absolusjonen mye for ham. Han valgte å tro prestens ord om syndsforlatelse.  

 Det han opplevde i løpet av året i Manresa samlet Loyola i boken Exercitia 
Spiritualia. I den latinske oversettelsen kom denne boken til å bli en av de mest 
innflytelsesrike som noen gang er skrevet. Boken er preget av en dyp åndelig erfaring, og 
viser samtidig at Loyola er preget av senmiddelalderens mystikk. Men hans bok dreier seg om 
mer enn åndelige øvelser slik vi møter det hos f. eks. Thomas av Kempis. Mange vil nok si at 
”Exercitia” i form nærmer seg et eksersisreglement. Slike karakteristikker sier noe om at 
Ignatius Loyola er kontroversiell, og at man fra protestantisk hold har betraktet han som en av 
reformasjonens hovedmotstandere.  

 Loyolas ”Exercitia” kom imidlertid til å få en enorm betydning for den fornyelse som 
Den katolske kirke gikk inn i etter reformasjonen. Loyolas betydning for sin kirke ligger ikke 
først og fremst i et oppgjør med reformasjonens teologi, han var først og fremst opptatt av å 
fornye sin egen kirke på det indre og åndelige plan. Han så klart at kirkens problem ikke først 
og fremst handlet om ytre misbruk. Disse var et resultat av at treet var i ferd med å råtne på 
roten. Hans bidrag gjennom sine åndelige øvelser førte flere generasjoner katolske kristne inn 
for Guds ansikt med et personlig oppgjør med synden, og et fornyet syn på Kristus og hans 
frelsesgjerning. Men også med en fornyet tillit til kirkens sakramenter og embeter.  

 Men Loyola ble mer enn åndelig veileder for sin kirke. Etter at han en periode hadde 
kommet i konflikt med den spanske inkvisisjonen dro han til Paris der han begynte studier 
ved det store internasjonale universitetet. Her tilegnet han seg humanismen, og ble etter en tid 
magister i fast stilling. Han fortsatte imidlertid sine studier, nå var det særlig teologien som 
stod i fokus. I løpet av tiden i Paris samlet han rundt seg en gruppe disipler som senere skulle 
få stor betydning. En av disse var Francis Xavier. Den 15. august 1534 gikk Loyola og seks 
av hans disipler ut til en liten kirke på det den gang ubebygde Montmartre utenfor Paris. Etter 
å ha feiret nattverd sammen gav de hverandre et høytidelig løfte om å vie livet sitt til 
fattigdom, renhet og misjonsvirksomhet blant muslimene i Jerusalem. Dersom det siste skulle 
mislykkes, ville de stille seg til pavens disposisjon, og la seg bruke hvor som helst i verden. 
Dette var begynnelsen på jesuittordenen, en av de mest betydningsfulle og samtidig mest 
spektakulære kirkelige foretak opp gjennom historien. 27. september 1540 fikk den nye 
ordenen pavelig godkjenning av pave Paul III gjennom bullen Regimini militantis eccleciae. 
Den fikk navnet Societas Jesu.  

 Jesuittordenen ble både en indre- og ytremisjonsorganisasjon for Den katolske kirke. 
Den representerte en indre kraft som fikk avgjørende betydning for kirkens evne til å reise seg 
etter reformasjonens kirkesplittelse. Samtidig ble den et formidabelt redskap for paven til å 
innføre kristendommen på de nye kontinenter i Asia, Afrika og Amerika. Ordenen fikk en 
utrolig vekst. Allerede i 1556 var det jesuittmisjonærer i 12 misjonsprovinser fra Brasil i vest 
via Kongo til Japan i øst. 1000 ordensmedlemmer med høyere utdanning var fordelt på ca 100 
kollegier. Kirken hadde fått et redskap som få ante rekkevidden av! 

 Ett av særtrekkene ved Societas Jesu var den vekt man fra første stund la på 
akademisk utdanning. Etter en prøvetid etterfulgt av en toårig grunnutdanning ble studentene 
ført over i en mangeårig filosofisk og teologisk utdanning: 2 år retorikk og litteratur, 3 år 
filosofi, fysikk og matematikk, 5-6 års praktisk øvelse i å undervise og først deretter 4-6 års 
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teologisk studium. De som ble tatt ut til å bli professi, måtte ha ytterligere 2 års utdanning 
med et påfølgende år prøvetid1.  

 Mye kan sies om Jesuittordenen og dens arbeid. Fra protestantisk side ble den lenge 
betraktet som en hovedmotstander, og dens betydning er ofte blitt tolket ut fra dette 
perspektiv. I senere år har man også på protestantisk mark hentet inspirasjon fra den 
spiritualitet som har særpreget bevegelsen fra begynnelsen av. Loyolas Exercitia har blitt 
studert, og protestantiske prester og lekfolk har gått i åndelig veiledning hos jesuitter.  

 Internt i Den katolske kirke ble ordenen kontroversiell. Jesuittene spilte en helt 
avgjørende rolle på Trient-konsilet. En av Loyolas disipler og etterfølger som ordensgeneral, 
Lainez, var konsilets dominerende dogmatiker, som utformet den katolske lære i cannones 
etter forbilde av Confessio Augustana og Luthers katekismer. Men deres dominerende stilling 
og metoder falt mange av de øvrige ordener tungt for brystet, og paven var nærmest tvunget 
til å oppløse Societas Jesu i 1773. 

 
5. Mot øst 
For Portugal var drømmen om å finne sjøveien til Asia rundt det afrikanske kontinent en stor 
politisk visjon. Tyrkerne blokkerte handelsveiene østover gjennom Midtøsten, og hadde 
dermed kontroll over handelen med krydder fra India. Da Vasco da Gama landet i Calicut på 
Indias sørvestkyst i 1498, skrev han et viktig stykke asiatisk historie. På 600-tallet erobret 
muslimene store deler av Vest- og Sentralasia. På 1200- og 1300-tallet skapte mongolene et 
verdensrike som for første gang maktet å forene det meste av Asia. Oppdagelsen av sjøveien 
til India ble europeernes mulighet til å tre inn på det asiatiske kontinent med alt hva det 
innebar på godt og vondt. For kristen misjon åpnet det seg nå muligheter en knapt nok hadde 
drømt om noen tiår tidligere.  
 Portugiserne etablerte baser for sin handelsvirksomhet over store deler av Asia: 
Cochin (1503), Goa (1510), Malacca (1511), Ormuz (1522), Macau (1557) og Nagasaki 
(1580)2. Goa forble portugisisk koloni helt fram til 1961, og Macau til 1998 da området ble en 
del av Folkerepublikken Kina. Disse sentraene ble også utgangspunkt for katolsk misjon i 
Asia, som i løpet av 1500-tallet fikk et bemerkelsesverdig stort omfang. Fransiskanerne var 
først ute, men snart kom også jesuittene i stort antall. På sørvest-kysten av India møtte de en 
gammel kirke som med stolthet hevdet at apostelen Tomas var den som hadde brakt 
evangeliet til deres område. De betraktet seg som en del av den nestorianske kirke under 
patriarkatet i Bagdad, selv om avstanden var stor til kirkens kjerneområder i Mesopotamia.  
 Møtet mellom de katolske ordener og den gamle indiske kirken ble konfliktfylt. Til 
tross for mange forsøk på en fredelig forening mellom de to kirkene, førte det katolske 
nærværet til splittelse av Tomas-kirken, og brudd med den nestorianske kristenhet. Den delen 
av den gamle Tomas-kirken som ikke ble integrert i Den romersk-katolske kirke søkte etter 
hvert kontakt med den vest-syriske kirke (den syrisk-ortodokse) som fra gammelt av var 
monofysitisk.3 
 

                                                 
1 Holmquist og Nørregaard, bd II, 1965 s. 234 
2 Moffet, 2005 s. 8 
3 Den syriske kirke ble allerede på 300-tallet splittet i en Vestsyrisk og en Østsyrisk del, der den første ble 
monofysitisk og den andre nestoriansk. 
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Francis Xavier  
De første jesuitt-misjonærene til Asia er så langt fra sitt rykte i moderne protestantisk 
litteratur som vel mulig. Her møter man ofte forestillingen om en rigid militant organisasjon 
med misjonærer som fungerte som spydspiss for kolonimaktene Spania og Portugal. Men det 
som faktisk preget de første generasjonene jesuittmisjonærer var en brann etter å tjene Jesus 
og utbre hans rike. Det var folkenes frelse som var hovedsaken, og de var preget av en 
inderlig fromhet. De satte dype spor etter seg både i India, Japan og Kina, og deres 
misjonsmetode var preget av respekt for lokal kultur, og vilje til å tilpasse seg folkenes 
særpreg. 
 Francis Xavier (1506-1552) er et strålende eksempel på en slik misjonær. Han var en 
av de syv grunnleggerne av jesuittordenen, og kom til Goa i 1542 som ordenens første 
utsending til Asia. Han fikk bare ti år som misjonær på kontinentet, men nådde lenger enn de 
fleste. Til tross for at han var offisiell utsending både for paven og for portugiserkongen, 
nektet han å bo i flotte residenser, men viet sitt arbeid blant de fattigste av de fattige. Moffett 
siterer R. H. Glover som beskriver Xaviers arbeid slik:  
 

”He planted the cross in fifty-two different kingdoms, preached through nine thousand 
miles of territory, and baptized over one million persons”4.  

 
Xavier var en utpreget gründertype, og hans sterke side var neppe å følge opp det arbeidet han 
hadde etablert over tid. Men svært mye av arbeidet han startet gav varige frukter, og han var 
en kilde til inspirasjon for både katolsk og protestantisk misjon helt fram til vår egen tid.  
 Sine tre siste arbeidsår fikk Xavier i Japan. Her la han fundamentet for den senere 
misjon i Asia som fikk så store ringvirkninger i de påfølgende to århundrer. Dette arbeidet 
hvilte på tre hovedpillarer:  

• Prinsippet om ”tilpasning”5. Dette gav arbeidet fleksibilitet og troverdighet i møte med 
ulike kulturer. 

• Prinsippet om full lojalitet til den katolske kirkes lære og til paven6. Dette gav 
misjonsvirksomheten en solid basis i en tydelig misjonsteologi. 

• Prinsippet om disiplin i forhold til ordenens ledelse. Dette førte til kontinuitet og 
forutsigbarhet og en ensartethet i forhold til hvordan arbeidet skulle drives.  

 
Xaviers store ønske var å få starte misjon i Kina. Under oppholdet i Japan hadde han forstått 
at japanerne hadde en stor grad av respekt for kineserne. Japanerne bruker de kinesiske 
skrifttegnene, og konfutsianismen har sine røtter i Kina. Dersom kineserne tok ved troen, ville 
japanerne komme etter i stort antall. Slik tenkte han. Men da han døde i 1552 var Midtens 
Rike fremdeles stengt for den katolske misjonen.  

 

                                                 
4 Moffett s. 73 note 20 
5 Engelsk: Adaptation. I moderne missiologiske framstillinger brukes ofte ”kontekstualisering” som betegnelse 
for den tilpasning en misjonær foretar til lokal kultur for at det kristne budskap skal bli relevant for medlemmer 
av vedkommende kulturelle gruppe. 
6 Lojaliteten overfor paven handler ikke om en blind lydighet i alle spørsmål, men er knyttet til en grunnleggende 
villighet til å bli plassert hvor som helst på kloden der det er behov for misjon. Formuleringen i det såkalte 
”fjerde munkeløfte” utarbeidet i 1539 lød slik: ”I promise special obedience to the Sovereign Pontiff as to the 
missions  in the manner specified in the Apostolic letters and in the Constitutions”. Sitatet finnes i De Bernoville, 
The Jesuits s. 146-147. Se note 1. Jfr. Moffett, 2005s. 10 
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Valignano 
I 1573 ble Alessandro Valignano (1539-1606) utnevnt til leder for jesuittenes misjon til Asia. 
Valignano hadde et usedvanlig organisasjonstalent, og satte sitt preg på en hel generasjon 
misjonærer til Asia. Han arbeidet etter tre viktige prinsipper som var kontroversielle i forhold 
til de andre katolske ordenene som arbeidet i de samme områdene som jesuittene: 

 For det første hevdet han at den nære forbindelsen som misjonen hadde med 
portugisisk kolonisering og økonomiske interesser i Asia, snarere var en ulykke for arbeidet 
enn en velsignelse. Han arbeidet i hele sin tid i Asia for å skille misjonen fra europeisk 
handelsvirksomhet og kolonistyre.  

 For det andre var han kritisk til den måten Inkvisisjonen ble brukt på etter at den ble 
innført i India i 1560.  

 Sist, men ikke minst, hevdet han prinsippet om kulturell akkomodasjon (tilpasning). 
Han hadde lagt merke til at den katolske misjonen i Macau var mer opptatt av at kristne 
kinesere i byen skulle adoptere europeisk kultur, enn at misjonærene skulle lære kinesisk 
kultur. Han oppdaget at det var forbud mot å bruke tid på å lære kinesisk (det ble sagt å være 
umulig å lære for europeere!). Kristne kinesere skulle iføre seg portugisiske klær og ta 
portugisiske navn. Valignano tok et kraftig oppgjør med disse holdningene. 

 
6. Misjon til Kina 
Portugals viktigste utpost mot Øst nest etter Goa kom til å bli Macao7. Kina tillot portugisisk 
okkupasjon av området mot at Portugal sørget for å holde orden på piratene i Sør-Kina-havet. 
Men grensen inn til Kina var stengt. Bare to ganger i året fikk europeerne komme inn for å 
drive handel i Guangzhou. Det var forbudt for utlendinger å overnatte innenfor Kinas grenser, 
noe som satte snevre grenser for handelsvirksomheten. Macau ble likevel en gullgruve for 
portugiserne, særlig pga Portugals handelsforbindelser med Japan. Man importerte sølv fra 
Japan og solgte i Kina, og silke fra Kina som man solgte i Japan.  

 Dette skjedde i Ming-dynastiets Kina8. Ming-keiserne var stort sett ekstremt 
nasjonalistiske, og hadde lite syn for sine mongolske forgjengeres internasjonale politiske 
blikk. Kina ble isolert fra omverdenen og den kristne kirke som hadde blomstret under det 
mongolske Yuan-dynastiet, fikk nå trange kår. Våre kilder synes å peke i retning av at den 
kirke som ble plantet av misjon fra Persia og Sentralasia under de kulturåpne Tang-keiserne 
på 600-tallet, og som fikk en kraftig oppblomstring under mongolene på 1300-tallet gjennom 
misjon fra nestorianske kristne i Sentralasia og katolsk misjon fra Europa, ble effektivt radert 
ut fra Kina på 1400-tallet. Men den kirken som jesuittmisjonærene til Kina på 1500- og 1600-
tallet plantet, er blitt stående til tross for flere perioder med harde forfølgelser. 
 
De første misjonærene 
Moffett9 hevder med rette at det var den italienske misjonærtrioen Allesandro Valignano, 
Matteo Ricci og Michele Ruggieri som hver på sin måte var drivkraften i jesuittenes Kina-
misjon den første tiden. Valignano var lederen som organiserte det hele på en fortreffelig måte 

                                                 
7 Etter at Folkerepublikken Kina overtok Macao i 1999, brukes i økende grad ”Aomen” som navn på dette lille 
område på vestsiden av Canton-elvas munning, bare en times tur med hurtigbåt fra Hong Kong.  
8 Ming-dynastiet tok makten fra mongolene i 1368, og kollapset da manchuene trengte sørover fra Manchuria i 
1644 og opprettet Chin-dynastiet 
9 Moffett, 2005 s. 106 
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og trakk opp de store linjene for arbeidet. Han var også hjernen bak jesuittenes satsing i Det 
fjerne Østen nord for Malakka-halvøya.  
 Ruggieri var mannen som først skaffet den katolske misjonen fotfeste på kinesisk jord. 
Men det var Ricci som utformet den endelige strategien for arbeidet, og som førte misjonen 
helt til Beijing. Han blir av mange regnet som den største misjonær til Kina gjennom alle 
tider.  
 Allerede så tidlig som i 1565 var det over 5000 kristne som et resultat av jesuittenes 
arbeid i Macau. Men Valignano var misfornøyd med strategien man fulgte. Han ble opprørt 
da han oppdaget at misjonærene brukte tolker og ikke lærte kinesisk språk, og forlangte at nye 
kristne skulle gå med europeiske klær og ta portugisiske navn. Han snudde snart tankegangen 
hos sine medarbeidere. De fikk beskjed om å orientere seg ut fra kinesisk kontekst og sette 
seg grundig inn i den lokale kultur. Den nye misjonens oppgave skulle ikke være å innføre 
europeisk kultur i Midtens rike, men å formidle det kristne budskapet i en drakt som ble 
forståelig for kineserne. Ruggieri fikk beskjed om å lære seg kinesisk, noe han straks gikk i 
gang med.  
 I 1580 slo Ruggieri følge med en portugisisk handelsdelegasjon til Guangzhou. Han 
viste under besøket en slik respekt for kinesisk kultur, at representanter fra myndighetene la 
merke til denne utlendingen som allerede snakket litt kinesisk. Hans oppførsel bidro til å 
skape en liten anelse av tillit fra myndighetenes side, og Ruggieri ble tilbudt å bli over natten i 
byen. Ved neste besøk hadde han med seg en klokke som gjengave til en stedlig general i 
hæren, noe som vakte stor begeistring i omgivelsene. Misjonæren ble tilbudt en bolig i 
området, noe som egentlig var en umulighet for utlendinger i Ming-dynastiets Kina10. 
 
Matteo Ricci 
16. oktober 1552 ble Matteo Ricci født i Marcerata, Italia, kort tid før Francis Xavier døde på 
Shangchuan-øya utenfor Kina. 17 år gammel ble han av faren sendt til Roma for å studere jus, 
men da han var overbevist om at han hadde et kall til å tjene Gud med livet sitt, søkte han om 
å bli opptatt i Societas Jesu. Kristi himmelfartsdag 1571 ble han opptatt som ordensmedlem. 
Han startet nå på en lengre utdannelse. På denne tiden var det Valignano som var leder for 
jesuittenes grunnutdannelse i Roma. Hans nære forhold til Valignano ble viktig for tjenesten i 
Asia senere.  
 Ricci studerte videre filosofi og matematikk, og hadde blant annet Christopher Clavius 
som lærer, en fremragende matematiker og personlig venn av både Kepler og Galileo. Han 
studerte også teologi under den kjente teologen Robert Bellarmine11. På Collegium Romanum 
mottok Ricci sterke impulser til misjon, og ble klar over hvordan jesuittene tenkte 
misjonsstrategi. I 1577 kom han til Portugal hvor han studerte ni måneder ved universitetet i 
Coimbra for å lære portugisisk. 24. mars 1578 hadde han audiens hos kong Sebastian, og 
reiste så til India sammen med 13 andre misjonærer, deriblant Ruggieri.  
 I Goa fortsatte han sine studier i teologi, samtidig som han underviste i retorikk både i 
Goa og Cochin. I april 1582 gikk han i land i Macau og ble ønsket varmt velkommen av sin 
tidligere lærer Valignano. 
 I 1583 fikk Ruggieri og Ricci omsider permanent oppholdstillatelse i Kina av 
provinsguvernøren i Guangdong med tillatelse til å bygge misjonsstasjon i byen Shaoqing 
ikke langt fra Guangzhou. Guvernøren tilbød sågar å bygge et kapell for utlendingene, slik at 

                                                 
10 Dunne, 1962 s. 18-19 
11 Se detaljer i Ricci 1985 s. 4 
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de hadde et sted å tilbe deres Gud. Misjonærene lot seg imidlertid ikke friste til å gå for langt i 
iveren etter å kunne rapportere om raske resultater av arbeidet. Dyrkjøpt lærdom fra andre 
områder av Asia tilsa at det var tjenlig å bruke tid og vente til en kunne høste modne frukter. I 
et brev hjem til Europa skriver Ruggieri: 
 

We do not wish for now to baptize, even though there are several who seek it, in order 
to allow them to grow more in the knowledge and desire of things divine, and in order 
to give occasion to the Demon if some would then leave the faith in these 
beginning[times].12 

 
I sine dagboknotater skildrer Ricci hvordan han gikk fram den første tiden i møte med byens 
intellektuelle. Han var varsom med å provosere, og benyttet seg på ingen måte av en 
aggressiv evangeliseringsform, men var opptatt av å få tillit, vekke interesse og bygge 
kommunikasjonsbroer. En metode han ofte benyttet seg av var å demonstrere kunnskap 
innenfor fagfelt som interesserte de kinesiske lærde, slik som matematikk, astronomi, 
karttegning og kunnskap i kinesisk språk. Han forteller i sin dagbok13 at han ofte fikk besøk 
av ledende intellektuelle fra byen, og at disse gjerne hadde en bakgrunn der studiene begynte 
med flere års arbeid med kinesisk språk. Blant annet, forteller han, var kunsten å skrive 
kinesiske tegn høyt verdsatt i landet. Derfor brukte han selv mye tid på dette, og lærte lange 
rader av tegn utenat både forlengs og baklengs!: 
 

Sometimes they would paint out a considerable number of their Chinese written 
characters in no particular order, and Father Matthew would read them over once or 
twice and then, from memory, repeat them as written.14 

 
Ricci hadde en uvanlig hukommelse som også satte han i stand til, ikke bare å lese, men også 
memorere store deler av de kinesiske klassikerne, særlig Konfusius. Dette var svært viktig i 
møte med den konfutsianske elite i landet.  
 En av årsakene til at denne strategien var viktig for Ricci, var hans ønske om at 
misjonen ikke skulle være avhengig av politisk press fra Europa for å oppnå resultater, men 
ene og alene av den troverdighet misjonærene hadde, og den kraft som lå i det kristne 
budskap. Her tenkte jesuittene annerledes enn fransiskanerne og dominikanerne. Ricci hevdet 
derfor at dersom misjonen fortsatt skulle kunne forbli i Kina, var det nødvendig at den hadde 
keiserens tillit. Det meste av hans misjonærliv var han opptatt av å etablere arbeid i 
hovedstaden Beijing, og få presentere det kristne budskap for keiseren selv. Denne strategien 
ble desto viktigere da han ble utvist fra Shaoqing. Ricci bygde da en ny misjonsstasjon noen 
mil lenger nord, men var nå svært opptatt av å få tillatelse til å etablere et senter i den sørlige 
keiserhovedstaden Nanjing.  
 Den nye misjonen kunne ikke vise til store resultater de første årene. Den første som 
ble omvendt og døpt var en fattig tigger fra den laveste klassen. Han led av en uhelbredelig 
sykdom og misjonærene pleide han til han døde kort tid etter at han var blitt døpt. 15 Etter to 
                                                 
12 Rienstra, 1986, s.22. Jeg ble oppmerksom på Ruggieris brev hos Moffett 2005 s. 108 
13 Ricci/Gallagher, 1953 s. 276-277 
14 Ricci/Gallagher, 1953, s. 277 
15 Ricci forteller levende om denne hendelsen i sin dagbok. Beretningen viser også at når jesuittene i Kina var 
opptatt av å nå de lærde literatene, var det begrunnet i en strategi, og hadde på ingen måte sammenheng med 
noen form for forakt av de fattige og utstøtte i samfunnet. Se Ricci/Gallagher, 1953 s.156-157 
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og et halvt år i Kina hadde misjonærene døpt bare 20 kinesere, blant det brede lag av folket 
var de fleste fiendtlig innstilt til misjonærene.  
 I 1595 forlot Ricci Guangdong-provinsen og bosatte seg lenger nord, i Nanchang, 
hovedstaden i Jiangxi-provinsen. Ikke lenge etterpå fikk han også tillatelse til å bosette seg i 
Nanjing. Moffett bemerker på dette punkt at jesuittene fortsatt representerte ”en liten misjon 
med en stor drøm”16. Men fra nå av begynner arbeidet å vokse med ca. 100 nye døpte i året. 
 Dette synes å ha sammenheng med to viktige faktorer. Den ene handler om 
misjonsstrategi, den andre om tre innflytelsesrike kinesere som nå ble kristne. Vi vil starte 
med det første: 
 Ricci delte sin sjef Valignanos syn på forholdet mellom kultur og misjon. Han 
verdsatte kinesisk kultur og brukte et stort antall elementer av den i sitt arbeid, med mindre 
han stod overfor deler av kulturen som kom i konflikt med det kristne budskap. Her var han 
konsekvent. Da en høytstående kinesisk intellektuell ønsket å bli døpt, men levde i polygami, 
nektet han å døpe til vedkommende satt igjen med bare én kone.  

Særlig var Ricci imponert over de kinesiske klassikerne, og hevdet at den klassiske 
konfutsianisme i stor utstrekning representerte den naturlige lov. Det gjaldt i særlig grad 
konfutsianismens moralforståelse og gudsbegrep. Han var derimot sterkt kritisk til både 
buddhismen og taoismen og den senere neo-konfutsianismen og dens religiøse forståelse. 
Særlig gjaldt dette det upersonlige gudsbegrepet som han møtte i kinesisk religiøsitet. 
 Ricci og hans medarbeidere bar i startfasen klær som en buddhistprest, men Ricci 
oppdaget at dette var en hindring i møte med de konfutsianske literatene. De hadde forakt for 
alt som smakte av buddhisme. Dermed begynte misjonærene å kle seg som en konfutsiansk 
lærer. Det viste seg at dette ble satt pris på blant Kinas intellektuelle.  
 Språket ble et annet viktig kulturelt brohode i arbeidet. Jesuittmisjonærene var 
gjennomgående fremragende lingvister både skriftlig og muntlig, og dette gav dem tillit blant 
folket og mulighet til å kommunisere godt. De verdsatte samtidig kinesisk litteratur, og viste 
folk at de hadde lest denne. Etter hvert ble det viktig for Ricci å rekruttere medarbeidere blant 
kristne kinesere og utdanne noen av dem for prestetjeneste. Dette var kontroversielt, og det 
ble aldri mange kinesiske prester i Kinas kirke, men det at noen av landets egne fikk slike 
posisjoner, gav et viktig signal.  
 For jesuittmisjonærene og deres mulighet til å fortsette arbeidet i Kina, ble deres 
kunnskaper innenfor sekulære vitenskaper som matematikk, fysikk, astronomi og kartlære 
helt avgjørende. Kunnskapsmessig var de helt på høyde med det ypperste i Europa, og de 
imponerte kunnskapshungrige kinesere.  På denne måten ble de sin tids teltmakere som 
gjennom sitt liv og sin ferd viste hva kristen medmenneskelighet var. Dette gjorde inntrykk i 
omgivelsene som i utgangspunktet var reserverte overfor alle utlendinger. Ricci og hans 
misjonærkolleger var stadig i samtaler med folk om religiøse spørsmål, og møtte folk med en 
åpen presentasjon av det kristne budskap. Forkynnelsen skjedde som oftest gjennom samtaler 
med kinesiske intellektuelle, og tok gjerne utgangspunkt i et utsagn fra de kinesiske 
klassikerne. 
 Ricci forstod at tanken om at Gud dør på et kors var svært anstøtelig for en 
konfutsiansk litterat. De helt sentrale sannhetene i evangeliet ble derfor ikke tatt fram i 
samtalene før folk var klare til å motta dåpsundervisning. Jesuittene ble da også sterkt kritisert 
for dette av fransiskanerne, etter at disse gjorde sitt inntog i Kina. Det ble hevdet at jesuittene 

                                                 
16 Moffett, 2005 s. 110 
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bevisst skjulte Jesu lidelseshistorie i sitt misjonsarbeid. Dette var ikke tilfelle. De utsatte 
undervisningen om denne delen av kristentroen til katekumentiden, av misjonsstrategiske 
årsaker. Det går an å diskutere om denne framgangsmåten var tjenlig eller ikke, men for 
jesuittene lå det ikke antydning av et teologisk avvik bak denne framgangsmåten. Den første 
delen av dialogen med kinesere som viste interesse for kristendommen var preget av ønsket 
om å vise likhetspunktene mellom de kinesiske klassikere og Bibelen. Ricci ønsket å vise at 
kristendommen utfylte konfutsianismen, og at buddhisme og taoisme samt neo-
konfutsianisme var helt uframkommelige veier til Gud. Det viste seg at denne metoden gav 
resultater. 
 Da Ricci flyttet til Nanjing bestod jesuittenes misjon i selve Kina (utenom Macau) av 
bare sju misjonærer, mens man antok at befolkningen i landet totalt hadde 60 mill. 
innbyggere. Det siste viste seg å være fullstendig underestimert. Nyere kalkulasjoner tyder på 
at det var ca. 150 mill. innbyggere i Kina rundt år 1600!17 Men Ricci og hans medarbeidere 
møtte folk med respekt overalt der de var, og sakte, men sikkert begynte den kinesiske kirken 
å vokse raskere. 
 
Kinesiske medarbeidere 
Svært viktig for den videre utviklingen av arbeidet ble det faktum at tre høytstående kinesiske 
intellektuelle ble døpt. Det var Xu Guangshi, Yang Tingyun og Li Zhizao. Særlig kom Xu til 
å bli en betydningsfull leder for den kinesiske kirken. Ricci skriver i sin dagbok om han: 
 

Paul [Xu], the most prominent luminary of this church (…) became a disciple of 
Christ, at the Mission House. He was one of those men from whom great things are to 
be expected, and Heaven had ordained that he should ornament his infant church. 
Born in the city of Scianhai, about eight days journey from Nankin, in the Province of 
Nankin, he was a distinguished intellectual, admirably endowed, and naturally 
inclined to good.18 

 
Ricci gir oss en vakker skildring av hvordan denne kineseren, gjennom en dyp livskrise, 
kommer til tro. Nettopp hans nye tro gir han overskudd til å fullføre sine studier, og han blir 
en av Kinas aller fremste intellektuelle. Moffett hevder at han i realiteten var nummer to etter 
keiseren.19 Hans tydelige kristne vitnesbyrd i omgivelsene gav den unge kinesiske kirken 
tillit, og mange fattet interesse for kristendommen og oppsøkte misjonærene. Etter Riccis død 
i 1610 ble han den nye lederen for den kinesiske kirken. Young beskriver hans syn på 
forholdet mellom kristendommen og kinesisk religiøsitet slik: ”[Christianity] supplements 
Confucianism and displaces Buddhism”.20 Senere ble han en nøktern rådgiver for 
misjonærene i forhold til det vanskelige spørsmålet om tilpasning av kristne seremonier til 
kinesisk kultur. Flere ganger advarte han mot ”overkontekstualisering” i forbindelse med 
buddhistiske begravelser.  
 Li Zhizao ble et eksempel på at det kan oppstå situasjoner der det kristne budskap 
kolliderer med kinesisk kultur. Li, som hadde militær bakgrunn, var polygamist, og Ricci fant 
det av den grunn umulig ut fra kristen etikk å døpe han. Dette førte den kunnskapsrike 

                                                 
17 Moffett, 2005 s. 110. Kilder er angitt i note 31. 
18 Se Ricci/Gallagher, 1953 s.429 
19 Se Moffett, 2005 s. 112: ”second only to the emperor”. 
20 Young,1983 s. 146 
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kineseren på avstand, og først kort tid før Riccis død ordnet han opp i sine familieforhold slik 
at han kunne bli døpt. 
 Li var den første fagmann i klassisk kinesisk som fikk kopi av teksten på 
nestorianersteinen som ble funnet på området for et gammelt kristent kloster utenfor Xian  i 
1625. Li forstår at inskripsjonen beretter om kristen tilstedeværelse i Kina nesten 1000 år 
tidligere. Han blir overveldet av det han leser og bruker dette funnet som argument mot dem 
som hevder at kristendommen er ”a strange, new, foreign religion”21. ”Hvem kunne ane noe 
slikt?” utbryter han. ”Tenk for 990 år siden ble denne læren forkynt her!” 
 Yang Tingyun var ikke særlig tiltrukket av konfutsianismen, men var en ivrig Zen-
buddhist. Han var en slektning av Li og det var denne som førte han i kontakt med jesuittene. 
Det var inkarnasjonen som særlig ble det tankemessige anstøt for Yang. At Gud kunne ta 
bolig i et menneske som et lite barn, ble for mye for ham. Dessuten var også han polygamist, 
og syntes det var vanskelig å akseptere de katolske misjonærenes strenge moralnormer. 

Yang ble døpt i 1613, og fikk stor betydning for den kinesiske kirken gjennom bøker som 
han skrev med kristent innhold. Dette var bøker av apologetisk karakter, som vakte enorm 
oppmerksomhet, og som førte mange intellektuelle kinesere i kontakt med kristen tro. 
Hangzhou ble nå det området av Kina med flest medlemmer i kirken takket være disse 
dyktige kinesiske medarbeideres innsats. 
 
Seremoniene 
Et vanskelig spørsmål som misjonærene måtte ta stilling til var forholdet til viktige 
seremonier som preget kinesernes dagligliv. Spørsmålet var om disse var av religiøs art og 
handlet om tilbedelse, eller om det var ”borgerlige ting”. Det var særlig fedredyrkelsen og 
dyrkelsen av Konfusius som det ble debatt om blant misjonærene. 
 Fedredyrkelse handler om den ærbødighet som kineserne alltid har vist sine forfedre. 
Det kinesiske samfunnet har ofte vært betegnet som et samfunn av levende og døde. For dem 
har forfedrene vært en like betydningsfull del av virkeligheten som de levende. De avdøde 
skal æres og blidgjøres gjennom spesielle seremonier. Formelt sett dreier det seg om kneling, 
bøying til jorden, brenning av røkelse og fremsetting av mat foran fedrealteret. Ricci så på 
dette som en ikke-religiøs seremoni som han mente kunne tillates. Han skriver:  
 

De ser ikke noe guddommelig i de døde. De ber dem ikke om noe. Og derfor er det 
intet spor av avgudsdyrkelse i det.22 

 
Nå skal en være klar over at Ricci hentet sin informasjon ut fra de kinesiske klassikerne, og at 
han var klar over at dette var annerledes hos buddhister, taoister og i den folkelige 
religiøsiteten. Likevel er det i dag en utbredt oppfatning at Ricci tok for lite hensyn til den 
forståelse som lå til grunn for denne seremonien også blant konfutsianske lærde på hans tid. 
 Når det gjaldt dyrkelsen av Konfusius, dreide det seg om en æresbevisning som de 
lærde foretok to ganger i måneden. Alle mandariner måtte gjøre dette. Spørsmålet var om det 
dreide seg om en religiøs seremoni eller ikke.  
 Ricci så på dette som en æresbevisning en elev foretar overfor sin læremester, og at 
den dermed kunne tillates, jfr. ”Teachers Day” i det moderne Kina, som skal være Konfusius’ 

                                                 
21 Moffett, 2005 s. 112 
22 Thelle, 1949 s. 134 
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fødselsdag. Men han var nøye på at de kristne ikke tok del i ofringene til Konfusius som 
foregikk ved vår- og høstjevndøgn.  
 Det var noe uenighet om denne saken mellom jesuittene, men det ble ikke strid om 
saken før fransiskanerne og dominikanerne ankom Kina og ritus-striden startet. 

 
7. ”The True Meaning of the Lord of Heaven” (Tien-chu Shih-i) 
Tidspunktet er kommet til å si noe om Riccis viktigste litterære bidrag til misjonen i Kina, 
nemlig boken Tianzhu Shivi  som i engelsk oversettelse har fått navnet ”The True Meaning of 
the Lord of Heaven”. Boken er nå tilgjengelig i en tospråklig utgave (engelsk/kinesisk) med 
noter og innledning redigert av Edward J. Malatesta utgitt i 1985.  

 Boken er lite kjent i vår del av kristenheten, men må betraktes som det første 
systematiske forsøk på en dialog mellom øst og vest, mellom Europa og Kina. Oversetterne 
skriver i innledningen om boken at den  

 
”may correctly be regarded as the first lengthy expressions of dialogue between China 
and the West and, more specifically, between representatives of Chinese and Western 
value systems.”23  
 

Det betyr ikke at tidligere misjonærer til Kina fra 600-tallet og framover ikke har tatt kinesisk 
kultur på alvor. Noen av dem var svært ufølsomme i møte med alt kinesisk, men andre kom 
langt i forståelsen av kinesernes verdensbilde, og brukte mye tid på å sette seg inn i klassisk 
kinesisk tenkning. Funnene av skrifter med kristent innhold nær Dunhuang rundt år 1900 
bekrefter dette.24 

Allikevel står det fast at Ricci gjennom 27 år i Kina tilegnet seg en unik forståelse av 
kinesisk kultur, som setter han i en særstilling. Særlig hans arbeid med de såkalte ”fire 
bøkene” som han delvis kunne utenat, satte han i stand til å etablere en dialog med 
representanter for Kinas intellektuelle elite. Det er dette han gjør i True Meaning. Ricci har 
selv et forord i boken, deretter følger 8 kapitler som er formet som en samtale mellom en 
kinesisk litterat og en dialogpartner fra vesten. Det geniale ved boken er at samtalen mellom 
disse to fra først til sist tar sitt utgangspunkt i noe de har felles. Ricci oppdaget tidlig i sitt 
misjonærliv at både gudsbegrepet og morallæren i den opprinnelige konfutsianisme var et 
godt utgangspunkt til å forstå viktige sider ved kristendommen.  

True Meaning er altså ingen katekisme i vanlig forstand, selv om Ricci enkelte ganger 
bruker denne betegnelsen. Han ønsker ikke å presentere alt han har på hjertet om den kristne 
tro. Men han driver apologetikk og kontekstualisering. Vi kan med et annet moderne ord kalle 
det for pre-evangelisering. Ricci ønsker å skape forståelse blant kinesiske lærde for 
grunnleggende kristne sannheter, og bruker konfutsiansk filosofi og morallære som 
utgangspunkt for dette. Han ønsker å vise at de kinesiske klassikerne er uttrykk for den 
naturlige lov (lex natura), og ser på den bibelske åpenbaring som utfyllende i forhold til 
denne. På dette punkt svarer hans tankegang til skolastikernes forestilling om nåden som 
utfyller naturen.  

Dette betyr ikke at Ricci har et pragmatisk forhold til bibelske sannheter. Hans 
framstilling innebærer også klare korrektiv til konfutsiansk filosofi og morallære. Han ønsker 
aldri å slå av på sannheten, selv om hans meningsmotstandere mente han gjorde det. Hans 

                                                 
23 Ricci, 1985 s. 53 
24 Grandhagen, 2004 s. 78ff 
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kinesiske samtalepartnere måtte omvende seg og tro på det kirken forkynte om Kristus, og bli 
døpt, for å bli medlemmer av en menighet. Ricci forstår sin oppgave med denne boken å gi 
kineserne en ”preparation for the gospel”25. Hvert kapittel er bygd opp med argumenter fra de 
to samtalepartnerne, der stil og billedbruk er hentet fra kjent kinesisk litteratur. Dermed 
skaper han interesse og gjenkjennelse hos sine lesere. Kinesiske intellektuelle ble også 
overveldet over den klarhet og konsekvens som preget hans argumentasjon. La oss lytte til 
Riccis egne ord der han gir uttrykk for sin intensjon med denne boken: 

 
This catechism does not treat of all the mysteries of our holy faith, which need to be 
explained only to catechumens and Christians, but only of certain principles, 
especially such as can be proved and understood with the light of reason. Thus it can 
be of service both to Christians and non-Christians and can be understood in those 
remote regions which our Fathers cannot immediately reach, preparing the way for 
those other mysteries which depend upon faith and revealed wisdom.26 
 

Ricci var overbevist om at kristendommen ville bli en stor berikelse for kinesisk kultur, og 
mange kinesiske lærde har gitt uttrykk for at nettopp denne boken åpnet deres øyne for 
muligheten av både å være kineser og kristen. Kristendommen var ut fra Riccis tankegang 
ikke en fremmed pekefinger i møte med den opprinnelige konfutsianisme, men nettopp det 
kristne budskap er i stand til å fullkommengjøre den. Hans misjonsteologi gav klare signaler 
om at det ikke fantes frelsende sannheter i ikke-kristne religioner. Frelse finnes bare gjennom 
åpenbaringen i Kristus. Religionenes verden er for Ricci en følge av arvesynden.27 

True Meaning har hatt en betydning for katolsk misjon i Østen som er unik. Den har 
åpnet veien for misjonærenes forkynnelse og undervisning og gitt arbeidet deres troverdighet 
hos de lærde. Boken var i bruk av den katolske misjonen i Kina helt fram til 2. verdenskrig, 
og er bl.a. oversatt til koreansk.  

På samme måte som de nestorianske kristne på 600- og 700-tallet kjempet også Ricci 
og hans medarbeidere med å finne adekvate kinesiske ord og begreper for sentrale bibelske 
termer. De nestorianske kristne ser ut til å ha vegret seg for å bruke ett og samme ord 
konsekvent for samme bibelske begrep. Jesuittene gjorde her et langt mer systematisk arbeid. 

Særlig var navnet på Gud et følsomt og vanskelig tema. På nestorianersteinen brukes 
ordet Aloho, som må forståes som en kinesisk skrivemåte for den syriske ekvivalenten av det 
hebraiske Elohim. Men nestorianerne brukte også en kinesisk term for guddommen som 
vanligvis oversettes med ”Herre i universet”. Dette uttrykket ligger svært nær Tian Zhu som 
jesuittene oftest brukte.  

I de tidligste konfutsianske skriftene brukes Shang-ti som det vanligste uttrykk for 
guddommen. Termen oversettes vanligvis med ”Den suverene i det høye”. Shang-ti var 
sannsynligvis en av forfedrene til en kinesisk hersker på den tiden med særlig stor makt. Ved 
overgangen fra Shang-dynastiet (1776-1123 f.Kr.) til Chou (1122-221 f.Kr.), dukket det opp 
en ny term, Tien (=himmelen). Etter en tid overtok Tien mer og mer for Shang-ti, og i denne 
prosessen ble Tian mer og mer en upersonlig kraft i naturen. 

For misjonærene ble denne termen uaktuell, men særlig Ricci hevdet at både Tien Zhu 
og Shang-ti kunne brukes. I True Meaning veksler han mellom begge. Men Shang-ti var i 

                                                 
25 Ricci, 1985 s. 23 
26 Dunne, 1962 s.96 
27 Ricci, 1985 s. 52 
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noen grad i bruk av taoistene som betegnelse på en populær guddom. Det ble senere strid om 
dette temaet blant katolske misjonærer, da både fransiskanerne og dominikanerne sterkt 
fordømte enhver bruk av Shang-ti som navn på Gud. De hevdet at man burde konstruere et 
navn på Gud for eksempel ut fra det latinske Deus, slik man hadde gjort i Japan. Enden på 
striden ble at paven kanoniserte Tien Zhu som det kinesiske navn på Gud, og denne termen 
har vært i bruk av Den romersk-katolske kirke i Kina fram til i dag.28 

Et viktig interesseområde for de konfutsianske lærde møter vi i begrepet ”selv-
kultivering”(xiushen). Temaet dreier seg om hvordan man skal utvikle seg til et bedre moralsk 
menneske. Ricci tar opp dette temaet i kap. 6 i True Meaning, noe som senere viste seg å 
vekke stor interesse hos mange kinesiske lærde. Utgangspunktet for dette kapitlet er 
forståelsen av menneskenaturen i de kinesiske klassikerne. Her var de store læremestre 
uenige. Mencius lærte at menneskenaturen var god, Xunzi, derimot, hevdet det stikk motsatte. 
Senere konfutsianske lærde har prøvd å harmonisere dette.  

Ricci tar her utgangspunkt i at mennesket er skapt godt, men at det er fordervet av 
arvesynden som kom etter syndefallet. Moralske mennesker kan gjøre gode ting overfor 
andre, men det onde vil alltid ligge for døren. Når Ricci i forlengelsen av dette skildrer den 
kristnes kamp mot synden, er det Exercitia Spiritualia som er modellen. Han anbefaler sin 
samtalepartner å prøve de livsreglene som enhver jesuitt levde etter: 

 
If you want to eradicate the many roots of evil and establish yourself in goodness, you 
can do no better than to keep the rules of my humble Society, and to examine yourself 
twice a day, reviewing each day’s thoughts, words and actions to determine whether 
they have been good or evil. Where they have been good one strives to continue with 
them, and where they are bad, one disciplines oneself and cuts them off.29 
 

Men viktigere er det for Ricci å understreke at dersom det skal skje noe grunnleggende med 
oss som mennesker må Gud selv komme til gjennom kirkens nådemidler. Han viser til 
viktigheten av å resitere kirkens kanoniske skrifter, og at troen styrkes ved at sjelen dveler ved 
de bibelske sannhetene: 

 
…whether they be men or women, they should recite the scriptures and offer worship 
daily in order to put a stop to evil thoughts. 
 

Mot slutten av bokens siste kapitel (kap. 8) lar Ricci sin kinesiske dialogpartner få et lite 
innblikk i evangeliet.30 Han forteller her inkarnasjonsberetningen, tar med noe om hans 
undergjerninger og avslutter med hvordan man kan bli en kristen gjennom omvendelse og 
dåp. Jesu lidelseshistorie og oppstandelsen er ikke med her. Ricci ønsket at de mest sentrale 
kristne sannhetene skulle behandles i undervisningen av dåpskandidatene. 

True Meaning kom til å få en enorm betydning for framveksten av den kinesiske 
kirken. Men den vakte også reaksjoner, særlig fra buddhistisk og taoistsk hold. Den 
inneholder sterke angrep på disse religionene, det samme gjelder også neo-konfutsianismen. 

                                                 
28 Protestantiske misjoner på siste havdel av 1800-tallet lyktes ikke å bli enige om en felles betegnelse for Gud 
Noen bruker Shang-ti, mens andre har valgt en slags fellesbetegnelse for guddommen, Shen. De to navnene på 
Gud er også reflektert i ulike bibeloversettelser. 
29 Ricci, 1985 s. 373, sml. Ignatius, 2005 [24-43] 
30 Ricci, 1985 s. 449-455 
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Mellom 1616 og 1618 ble kristne stilt for retten i Nanjing pga religionskritikken i denne 
boken. Det samme skjedde i Fujian i årene 1637-1638.  

 
8. Jesuittene i Beijing 
Ricci og hans medarbeidere hadde en rik tid i Nanjing der menigheten vokste jevnt. Flere 
innflytelsesrike kinesiske lærde ble døpt denne tiden, blant annet Xu Guangshi. Men i Riccis 
tanke var det viktig å komme videre, og da var det Beijing som var målet. Etter et mislykket 
forsøk og et lengre opphold i Suzhou, fikk han endelig keiserens tillatelse til å bosette seg i 
Beijing i 1601. Han fikk da audiens hos keiseren, men fikk aldri møte han personlig. Men han 
fikk vise sin respekt for keiserens tronstol, og overlevere gaver. Han hadde med seg to 
klokker, diverse vitenskapelige instrumenter, et verdenskart og en bønnebok. Gavene ble tatt 
vel imot, særlig den ene klokken. Til tross for at ministeren for religionssaker ønsket å utvise 
utlendingene, holdt keiseren sin hånd over Ricci og hans medarbeidere. Ricci måtte stadig 
komme til keiserpalasset for å vedlikeholde klokkene. Han fikk leie hus i byen, og fikk til og 
med penger til sitt underhold.  

 Ricci fikk 10 travle arbeidsår i Beijing. Han var den selvskrevne leder for 
jesuittmisjonen i Kina. Han skrev flere bøker på kinesisk, både vitenskapelige og teologiske. 
Han oversatte også vitenskapelige verker fra Europa, som vakte stor begeistring blant Kinas 
lærde.  

 Menigheten i Beijing vokste fra 0-200 medlemmer under Riccis virke, og han mottok 
stadig gjester i sitt hus, både fattige og rike. De kom til ham for å samtale, ofte for å få vite 
mer om den kristne tro, men noen ønsket å drøfte vitenskapelige spørsmål med ham. Alle ble 
møtt med vennlighet og respekt. For Ricci representerte det alt en gudstjeneste for Herren.  

 Matteo Ricci døde i 1610. Han gledet seg stort over at den kinesiske kirken i løpet av 
27 års misjonsinnsats hadde vokst til 2500 døpte medlemmer.  

 
”Jeg forlater dere ved terskelen til en åpen dør, som leder inn til en stor belønning, 
men bare etter vedvarende arbeid og farer som vil møte”.31  

 
På sykeleiet hadde han overgitt lederskapet for jesuittenes misjon til Nicholas Longobardi, en 
misjonær som på ingen måte delte hans synspunkter på misjonsmetode og ”akkomodasjon”. I 
anledning begravelsen gav keiseren jord til Riccis gravsted. Dette ble den første eiendom for 
kirken i Beijing og ligger utenfor Ping-tzu-porten, vest for byen. Gravplassen har fått navnet 
Cha-la, og er tilgjengelig i dag.32 Riccis grav ble ikke vedlikeholdt under kulturrevolusjonen, 
men skal være rehabilitert i senere år.  

 Straks etter Riccis død ble hans dagbøker funnet. Nicolaus Trigault, en nær 
medarbeider av Ricci tok disse med seg til Europa og gav dem ut på latin med et tillegg om 
begravelsen. Trigauls arbeid er en viktig kilde til forståelsen av jesuittenes misjon i Kina den 
første tiden og svært spennende lesning, til tross for sine 600 sider! 

 

                                                 
31 Trigault forteller detaljert om Riccis siste levedager. Se Ricci, 1985 s. 563 
32 Thelle, 1949 s. 149 
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9. Katolsk misjon i Kina etter 1610 
Jesuittene fortsatte å sende nye misjonærer til Kina, og flere av disse fikk sitt arbeid i 
hovedstaden. Men situasjonen ble gradvis vanskeligere for både misjonærene og den 
kinesiske kirken. En viktig sak som misjonærene gjerne ville ha avklart med pavestolen, var 
spørsmålet om å gjøre kinesisk til kirkespråk i den kinesiske kirken. Misjonærene hadde sendt 
en henvendelse til paven allerede flere år før Riccis død, men hadde fått avslag. Den katolske 
kirke er én, og det finnes ikke noe annet kirkespråk enn latin, var tankegangen der i gården. I 
1615 fikk imidlertid Trigault pave Paul V med på å endre dette slik at messen kunne leses på 
kinesisk. Da Ludvig Buglio noe senere hadde oversatt både det romerske missale og ritualet, 
nektet paven tross flere henvendelser å fornye tillatelsen.33 

 I Beijing ble misjonærene Pantoya og Ursis overlatt ansvaret med å revidere den 
kinesiske kalenderen. For ethvert kinesisk dynasti var dette en presisjesak, som i generasjoner 
var ivaretatt av muslimske eksperter i landet. Ved et tilfelle ble det imidlertid gjort en alvorlig 
feil i beregningen, noe som vakte sterke reaksjoner ved hoffet. Resultatet ble at ansvaret for 
dette viktige arbeidet ble overlatt jesuittene, som med stor nøyaktighet reviderte den kinesiske 
kalender. Dette førte til at keiseren holdt sin hånd over misjonen til tross for motstand fra flere 
av hans nærmeste medarbeidere.  

 Men situasjonen endret seg. Fra 1616 blir misjonærene utsatt for stadige anklager, 
særlig i Nanjing. I Ming-krøniken finnes følgende avsnitt fra denne tiden: 

 
Fra den tid da Ma-tou [Matteo Ricci] kom til Kina, er misjonærene kommet i stigende 
antall. Det var Vagnoni som bodde i Nanjing og gav seg hen i arbeidet for å villede 
folk med læren om Herren i himmelen. Folk av den høyere klasse og embetsmenn, så 
vel som fattige folk fra veier og streder, var av dem som ble forført. Hsü-Ju-ko, 
sekretær i kultusdepartementet, hatet ham.34 

 
Situasjonen var usikker for misjonærene med stadige anklager og trusler om å bli utvist fra 
landet. I 1618 kom Trigault ut igjen med 22 nye misjonærer, blant den var tyskeren Adam 
Schall. Han var en fremragende astronom og matematiker som først fikk sin tjeneste i den 
gamle keiserhoverstaden Xian der han bygde en menighet til tross for ytre motstand. I 1630 
kom han til Beijing der han etter en tid ble utnevnt til medlem av det astronomiske kollegium 
i landet til stor forargelse for muslimene, som ved dette følte seg tilsidesatt av keiseren.  

 Denne posisjonen ble viktig for misjonen da Ming-dynastiet nå var svekket, og 
machuene rykket stadig nærmere den kinesiske mur. I 1644 inntok de Beijing og etablerte 
Qing-dynastiet. Keiserfamilien oppholdt seg ennå en tid i Sør-Kina, men snart hadde de nye 
makthaverne full kontroll i landet.35 Nå hadde flere av misjonærene blitt tvunget til å hjelpe 
den siste Ming-keiseren i kampen mot fienden fra nord. Adam Schall hadde f.eks. mot sin 
vilje hjulpet til i produksjonen av kanoner.  

                                                 
33 Thelle, 1949 s. 125 
34 Jeg har hentet sitatet fra Thelle 1949 s. 125. Han viser til Moule, Arthur Eavans, “The First Arrival of the 
Jesuits at the Capital of China”. New China Review 4 (1922). s. 463 
35 Mens keiserfamilien oppholdt seg i Sør-Kina skjedde det uventede at hele 140 medlemmer av familien ble 
døpt. Dette inkluderte enkedronningen som tok navnet Helene, hennes sønn og keiserens mor. Dronningens sønn 
fikk navnet Konstantin da han ble døpt. Kanskje hadde noen av misjonærene et lønnig håp om at han skulle bli 
Kinas svar på Konstantin den store! Men ikke lenge etter måtte familien flykte for manchuenes overmakt, og 
både keiseren og hans 14 år gamle arving, Konstantin ble drept i Burma i 1662. (det siste er noe omstridt, se 
Moffett, 2005 s.116-117) 
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 Men på tross av dette blir jesuittmisjonærene tatt inn i varmen av det nye regimet. De 
var både dyktige fagfolk og talentfulle diplomater, og får respekt hos de nye makthaverne. 
Adam Schalls menighet i Beijing talte på dette tidspunktet 12.000 medlemmer. Seks år senere 
oppgis antallet kristne i Kina totalt til 150.000. I 1664 hadde antall døpte steget med over 
100.000 til 254.980. Kirken i Kina gjennomgikk denne tiden store forfølgelser, og det var 
dype brytninger mellom misjonærene om metodespørsmål i arbeidet (”The Rites 
Controversy”, 1636-1692). Dette var i sin tid en av årsakene til at paven i 1773 måtte oppløse 
jesuittordenen.  

 Men arbeidet fortsatte selv om misjonærstyrken en tid var helt nede på 30 misjonærer. 
Da de første traktatene mellom Kina og de europeiske stormaktene ble undertegnet i 1840-
årene var det fortsatt en levende kirke i Kina som en frukt av katolsk misjon gjennom mer enn 
150 år 
 

10.  Noen vurderinger til slutt. Oppsummering 
Kan protestantisk misjon lære noe av jesuittenes misjonsarbeid i Kina på 1500- og 1600-
tallet? Etter mitt syn: Ja.  

 
a) Vi kan lære av deres åndelige innstilling, deres spiritualitet. De sju vennene som sammen 

vandret ut til den lille kirken på Montmartre en tidlig morgentime en augustdag i 1534 for 
å stifte Societas Jesu, visste med seg selv at de kom fra et møte med Gud. De hadde en 
dyp erkjennelse av egen syndighet, og hadde stått ansikt til ansikt med lyset fra Guds 
hellighet. De hadde et inderlig ønske om å leve nær sin Frelser, og tjene ham med hele sitt 
liv. Den dagen lovte de hverandre å stille seg villig til å reise hvor som helst i verden for å 
gjøre evangeliet kjent.  

b) Vi kan lære noe av deres vekt på utdanning. De første jesuittmisjonærene til Kina var 
blant de aller fremste av renessanse-Europas lærde menn. Kina var i utgangspunktet stengt 
for utenverdenen, og det var ingen andre enn jesuittmisjonærene som fikk permanent 
oppholdstillatelse i landet. Årsaken var at landets myndigheter og lærde menn fattet 
interesse for deres imponerende vitenskapelige kunnskaper og ferdigheter. Den 
nestorianske kirke fikk store problemer da det vennligsinnede Tang-dynastiet gikk til 
grunne på begynnelsen av 900-tallet. Den blomstrende kirken i Kina under mongolstyret 
ble totalt utradert da Ming-keiserne kom til makten på midten av 1300-tallet. Men da det 
nasjonalistiske Ming-dynastiet ble avløst av machuenes styre i 1644, fikk jesuittene 
fortsette som før. Hva var årsaken? De hadde kunnskaper som satte dem i stand til å 
beregne en pålitelig kalender. Deres misjonærer viste seg å være langt dyktigere 
astronomer og matematikere enn de kinesiske muslimene, som tradisjonelt hadde hatt 
ansvaret for kalenderen. 

Samtidig var de dyktige teologer med stor pedagogisk innsikt som skrev 
lærebøker og katekismer beregnet på nye kristne. 

c) Vi kan lære noe av deres vilje til å arbeide med språket. For mange europeere fortonte det 
seg som noe nedverdigende å bruke tid på å lære et asiatisk språk. Man tenkte at det burde 
være motsatt: Kineserne burde lære seg europeiske språk. Dessuten forstod man snart at 
kinesisk var vanskelig å tilegne seg for en europeer, noen mente at det var umulig! 

I Macau kunne man muligens oppnå resultater ved en slik framgangsmåte. Det 
var jo på sett og vis en del av Portugal, og mange kinesere var interessert i å lære seg 
portugisisk slik at de kunne handle med europeerne. Men Valignano og andre forstod 
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snart at dette ikke førte fram inne i Kina. Derfor forlangte han av misjonærene at de skulle 
bli dyktige i kinesisk språk. Mange av misjonærene ble svært dyktige, ja fremragende 
lingvister. Det var en viktig del av hemmeligheten bak den inngangen de fikk i Kinas 
intellektuelle miljøer. De kinesiske lærde møtte utlendinger som de kunne føre 
kompliserte filosofiske diskusjoner med på kinesisk! 

d) Vi kan lære av deres respekt for kinesisk kultur. Jesuittmisjonærene var ikke paternalister. 
De kom ikke for å innføre europeisk kultur i Kina. De så mye vakkert og 
beundringsverdig ved kinesisk kultur, og de maktet å vise sin respekt ved holdninger som 
folk satte pris på. De kledde seg i kinesiske klær. Etter hvert valgte de kinesisk byggestil 
på sine misjonsstasjoner. De lærte seg å praktisere kinesisk etikette og arbeidet med sin 
egen rolle. Etter en tid fant de ut at den mest naturlige rollen å gå inn i var den 
konfutsianske literatens. Framfor alt brukte de tid på å sette seg inn i Kinas historie og 
ulike religiøse og filosofiske tradisjoner og skoler. Ricci satte av et helt år til studiet av de 
fem klassikerne. Han hadde ikke bare sekundær kunnskap om forholdene, men studerte 
kildene slik at han kunne delta i diskusjoner med de lærde som en likeverdig 
dialogpartner! 
Selv myndigheter som i utgangspunktet ikke engang ville se utlendinger overnatte 
innenfor Kinas grenser, og som bare tillot handelsvirksomhet med utlandet to ganger i 
året, ønsket jesuittmisjonærene velkommen. Her er virkelig noe å tenke på også anno 
2006! 

e) Vi kan lære noe av deres misjonsmetode. Det de kalte akkomodasjon, kaller vi med et litt 
vagt begrep som misjonsvitenskapen for lengst har gjort til sitt: Kontekstualisering. Det 
meste av de to foregående punktene faller inn under dette saksforholdet, men jesuittene 
gikk et skritt videre. Riccis bok True Meaning viser oss en misjonsmetode der misjonæren 
følger sin kinesiske samtalepartner dypt inn i kjernen av hans eget verdensbilde. I denne 
samtalen er misjonæren seg bevisst at alle mennesker har et felleseie i relasjon til den 
første trosartikkel. Det gjelder både gudsrelasjonen og det etiske aspekt. For Ricci og hans 
medarbeidere var det viktig å bruke tid med det som var felles, og så komme videre derfra 
uten å gå på akkord med sine egne kanoniske skrifter. 

Men jesuittmisjonærene stanset ikke med dette. Når deres samtalepartnere var 
kommet så langt at de spurte om å bli døpt, ble de gitt en grundig innføring også i den 
delen av kristentroen som er knyttet til 2. og 3. trosartikkel. Også under de tidlige samtaler 
ble dette nevnt, men i hvert fall Ricci ventet med å undervise i Jesu lidelseshistorie til 
katekumentiden. Hans begrunnelse for å gjøre det var at tanken om at Gud dør en brutal 
død er en svært anstøtelig tanke for det religiøse Kina. Om han gjorde rett eller ikke, går 
det an å ha ulike meninger om. For Ricci var akkomodasjon en metode for å hjelpe 
kineseren til å komme i en posisjon der han lytter oppmerksomt og interessert til 
evangeliet. For han var det fullstendig uaktuelt å endre Skriftens budskap for å 
tilfredsstille kinesisk kultur. Det viste han gjennom en rekke konfrontasjoner for eksempel 
om ekteskapsspørsmål. 

f) Vi kan lære noe av deres tillit til kinesiske medarbeidere. En rekke uvanlig dyktige 
kinesere ble vunnet. Riktignok tok det en tid før kinesere ble ordinert til prestetjeneste, 
men under forfølgelsestiden på 1700-tallet var det langt flere kinesiske prester enn 
europeiske misjonærer i landet. Jesuittene var pådrivere i motsetning til de andre 
ordenene.  
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g) Vi kan lære av deres dristige valg av primærmålgruppe. Den første som ble døpt tilhørte 
det nederste sjiktet av den sosiale rangstigen. Men strategien de valgte innebar at de særlig 
ønsket dialog med de konfutsianske litteratene. Det var disse som styrte samfunnet, både 
lokalt og sentralt, og det var disse som hadde myndighet til å gi misjonærene fortsatt 
tillatelse til å oppholde seg i landet. Når representanter fra denne gruppen ble døpt, skapte 
det ofte nysgjerrighet og interesse også blant andre grupper av befolkningen. Men det står 
ikke til å nekte at Riccis harde kritikk av buddhismen, taoismen og de nye tankene i neo-
konfusianismen også hadde sin pris. Vi vet lite om hvor mange av disse gruppene som ble 
kristne.  
Fra moderne protestantisk misjonstenkning er vi vant til at man i en startfase av arbeidet 
sikter seg inn på et lite antall etniske grupper. Jesuittene gikk altså et skritt lenger: De 
gjorde et høyere sosialt lag av befolkningen til sin primærmålgruppe. Det førte utvilsomt 
til oppsiktsvekkende gode resultater, men det er vanskelig å si hva resultatet hadde blitt 
dersom de hadde gjort et annet valg. Men det er grunn til å tro at mange faktorer skulle 
tilsi at heller magre resultater av den katolske misjonen i Ming-keisernes Kina. Når den 
kinesiske kirken likevel talte nærmere 300.000 medlemmer ved slutten av 1600-tallet er 
dette imponerende når en tar i betraktning at kirken da hadde en hard forfølgelsestid bak 
seg. 

h) Vi kan lære av deres arbeid med spørsmålet om deltagelse i viktige kinesiske seremonier. 
Både fedredyrkelsen og andre seremonier har gitt misjonærer til alle tider store 
utfordringer. Jesuittene gikk grundig inn i disse spørsmålene, og trakk kinesiske kristne 
inn i vurderingene for å finne en vei som ikke var unødvendig anstøtelig for kineserne, og 
som samtidig ikke kom i konflikt med det første bud. 
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Vekst og modning – tilbakeslag og kriser 
 

Luthersk kirkeliv i Kenya 1990-2005 
 
 

Av Erling Lundeby 
 
Innledning 
I denne oversiktsartikkelen vil vi presentere noen viktige linjer og trender i luthersk arbeid i 
Kenya de siste 15 årene. Lutherdom i Kenya er fordelt hovedsakelig på to kirker som har 
utviklet seg stort sett parallelt. I tillegg arbeider en del misjons- og hjelpeorganisasjoner mer 
eller mindre løst knyttet til disse kirkene. Etter en første innledende del om generell politisk 
historie og misjonshistorie, vil vi behandle de to kirkene i del to og tre. Kirken der 
undertegnede har hatt sin tjeneste vil få den grundigste behandling. 
 
Del 1. Kenya - politisk og misjonshistorisk bakgrunn 
 
Kenyas politiske historie fram til 19901 
Kenya, på Afrikas østkyst under ekvator, grenser til Det indiske hav, Somalia, Etiopia, Sudan, 
Uganda og Tanzania. Landet stiger langsomt opp fra havet og når etter ca. 50 mil nær 2500 
moh nord for hovedstaden Nairobi. Landet er befolket hovedsakelig av bantu, niloter og 
kushittiske stammer som inntil midt på 1800-tallet levde med relativt lite kontakt med den 
øvrige verden utenfor sine egne områder. Arabiske, portugisiske og engelske handelsmenn 
etablerte seg i perioder langs kysten, og fikk hjelp av sine respektive stater. Kampanjen mot 
slavehandel og et engasjement for økt handel førte den engelske flåte i konflikt med araberne 
og tvang fram et sterkere engelsk, politisk nærvær på kyststripen i andre halvdel av 1800-
tallet. Innlandet var dog uberørt bortsett fra enkelte oppdagelsesferder. 

Men rivaliseringen i Øst-Afrika, spesielt mellom England og Tyskland, førte til at 
engelske myndigheter gikk inn offisielt og erklærte Kenya som protektorat i 1890 for å 
beskytte sine interesser. Byggingen av jernbanen fra Mombasa til Victoria-sjøen lettet 
adgangen til Uganda og åpnet opp Kenyas innland for økonomisk virksomhet. For å drive 
denne jernbanen og administrasjonen var det nødvendig med europeisk og indisk innvandring. 
De fruktbare landområdene i høylandet viste seg attraktive for mange. Kenya trakk til seg 
flere settlere som drog i gang store farmer med hvete, kveg, sisal og kaffe. Settlerne var svært 
politisk aktive, men fikk ikke så fritt spillerom som andre nøt i for eksempel Rhodesia og Sør-
Afrika.  

Det vokste etterhvert fram en sterk nasjonalist-bevegelse, særlig etter 2. verdenskrig 
da kenyanske soldater hadde kjempet side om side med britiske soldater. Motstanden mot 
kolonistyret toppet seg i Mau-Mau-opprøret tidlig i 1950-årene. Det ble slått ned med hard 
hånd av myndighetene, men det var bare et spørsmål om tid før det var nødt til å bli et skifte. 
Motstandens fremste leder var Jomo Kenyatta av kikuyu-stammen som sammen med andre 
satt internert i mange år. Etter forhandlinger ble Kenya, på linje med en rekke andre kolonier, 

                                                 
1 En standard innføring på norsk til Øst-Afrikas historie er Edvard Bull: Østafrikansk bakgrunn. Oslo, 
Gyldendal, 1973. 
En grei oppdatert kortere framstilling finnes på http://en.wikipedia.org/wiki/Kenya#References. 
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selvstyrt og endelig fri i løpet av 1963 med Kenyatta som første president. Mange settlere 
solgte seg ut da de var usikre på framtida i et fritt Kenya.   

Det var ulike interesser og politiske ideologier blant de lokale politiske lederne, men 
fronten mot kolonimakten gjorde at disse ble lagt til side. I årene etter frigjøringa kom 
imidlertid disse ulike syn fram igjen. Oginga Odinga, den fremste lederen mellom luo-folket, 
orienterte seg mot Sovjetunionen og mottok en del hjelp derfra. Kenyatta var skeptisk til 
russerne og orienterte seg mer mot vesten. Dette gjorde at luo-folket ble marginalisert og 
mistenkeliggjort. Andre småpartier gikk sammen med Kenyatta, og Kenya ble etter hvert 
markert pro-vestlig og kapitalistisk. Kenyatta og kretsen rundt ham overtok mange av 
privilegiene og jordeiendommene som de tidligere kolonistene hadde hatt. Kenya var rimelig 
stabilt, men svært sentralisert. De siste årene fram mot Kenyattas død i 1978 var preget av 
nepotisme og politisk ensretting. Derfor opplevde mange det som et friskt pust da vise-
president Daniel arap Moi fra den lille tugen-stammen overtok etter at det var avholdt valg. 
Men de gamle etniske nettverkene ville ikke avgi makt. Etter et kuppforsøk i 1982, gled Moi 
gradvis inn i de samme manipulerende spor som sin forgjenger for å beholde makten. 
Allikevel nøt landet godt av en viss økonomisk framgang. 
 
Politiske trender i perioden 1990-2005 
Kommunismens fall hadde ringvirkninger også i Kenya. Ettparti-systemet ble utfordret og 
myndighetene innså at de måtte tillate en økende demokratisering og flerpartisystem.2 
President Moi åpnet forsiktig opp og ble gjenvalgt flere ganger helt fram til 2003, da han ble 
erstattet av Mwai Kibaki. Det var store forventninger knyttet til dette lederskiftet, men Kibaki 
har ikke innfridd av ulike grunner. Korrupsjonsnettverkene synes å ha fast grep om 
statsapparatet, og flerpartisystemet har ikke brakt den fornyelse inn i politikken som var 
forventet. Partiene har blitt til personlige maktbaser i stedet for ideologiske plattformer. 
Politikerne har fått makt, men har stort sett ingen visjoner for landet utover personlig 
berikelse. Medias stilling har imidlertid i denne perioden blitt betydelig styrket. Kenya nyter 
en grad av mediamangfold og pressefrihet som er uten sidestykke i Afrika. Uten pressens 
påtrykk hadde ikke demokratiseringsprosessen skutt fart på 90-tallet. Samtidig åpnet 
demokratiseringen for en større grad av regimekritisk journalistikk. 

Disse politiske trendene har stor betydning når man skal vurdere kirkelige forhold i 
Kenya i denne perioden. Kirkene var en pådriver i demokratiseringen, samtidig som mye av 
kirkelivet, også det lutherske, har hatt, som vi skal se, de samme symptomer på lederkrise 
som det politiske liv. 
 
Misjonshistorisk skisse fram til 1990 
J.L. Krapfs ankomst til Mombasa i 1844, utsendt av den engelske kirke, markerer 
begynnelsen på moderne misjon i Kenya. Det var mislykkede portugisiske forsøk på 
sverdmisjon på 1500- og 1600-tallet. Krapf, imidlertid, slo seg til på kysten og ga ikke opp på 
tross av store personlige tap. Ved flere reiser, oversettelses- og evangeliseringsarbeid etablerte 
han et brohode. Det var i hele perioden fram mot århundreskiftet så godt som umulig å virke  
innover i landet, så arbeidet begrenset seg til kysten, ofte blant rømte slaver.  Da jernbanen 
åpnet opp innlandet og ga arbeidsmuligheter fra 1895 av, ble mange oppmerksomme på 

                                                 
2 Det bør også nevnes at økonomisk liberalisering etter påtrykk fra Det internasjonale pengefondet og 
Verdensbanken førte til store endringer. Takk til Dean Apel som har gjort meg oppmerksom på dette – og en 
rekke andre forhold, jfr. e-post av 1.8.2006. 
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behovene for evangelisk arbeid. Etter få år var bl.a. anglikanere, presbyterianere, katolikker, 
baptister, metodister, kvekere og adventister solid etablert i de mer sentrale strøk av Kenya. 
Senere har også flere pinsekirker sluttet seg til slik at de i dag utgjør en betydelig del av det 
totale bildet.3 

Misjonsarbeidet vokste ofte fram i konflikt med kolonimyndighet og settlere, samtidig 
som misjonærene var avhengige av myndighetene og offisielle institusjoner. Pdes. var ikke 
settlerne interessert i en voksende afrikansk befolkning som kjente sine rettigheter og stilte 
kritiske spørsmål, eller misjonærer med øye for åpenbar sosial og politisk urett. Pdas. fikk 
noen misjonærer for stor nærhet til kolonimyndighetene og det var vanskelig å skjelne den 
ene fra den andre. 

Kristen vekst i Kenya ble svært ujevn. Folkerike områder i sentral-provinsen og Vest-
Kenya opplevde stor vekst og framgang. Statistisk er Kenya utvilsomt en misjonssuksess 
siden ca.  80 % har tilhørighet til den kristne tro4. Men utkantområdene, særlig i nord og nord-
øst, var kirkelig og økonomisk marginalisert. Kenya er kontrastenes land, også 
misjonsmessig5. Disse ujevnhetene er blitt påpekt og kunngjort som en utfordring til de 
etablerte kirkene og misjonene. 
 
Del 2. ELCK og samarbeidende organisasjoner 
 
Luthersk arbeid i Vest-Kenya fram til 1990 
Svenske Bibeltrogna Vänner (SLM)6 begynte i Kenya i 1948. Planene hadde vært klare i 
mange år, men krigen hadde gjort det umulig å starte opp7. Misjonærene etablerte seg mellom 
kisii-folket i vest-Kenya, og arbeidet vokste sakte men sikkert. Ut fra to større 
misjonsstasjoner, Itierio og Matongo, stiftet de menigheter over hele Kisii og i nærliggende 
luo-land. Etterhvert ble også Ogango senter oppe i Kisii-høylandet bygd opp. Både på Itierio 
og Matongo ble det bygd opp et blomstrende helse- og skolearbeid som nøt stor tillit i 
lokalbefolkningen. Matongo fikk også fra 1957 av en bibelskole – senere teologisk seminar8. 

                                                 
3 En standard introduksjon til kenyansk misjons- og kirkehistorie og kirkeliv er Barratt, David (red.) (1973): 
Kenya Churches Handbook. The Development of Kenyan Christianity 1498-1973. Nairobi, Evangel Publishing 
House, 1973. 
4 Se f.eks. World Christian Database:  
http://www.worldchristiandatabase.org/wcd/esweb.asp?WCI=Results&Query=239&PageSize=25&Page=5  
5 Se Lundeby, Erling (1998): ”Protestantiske pionerer til Pokot - i tiden 1929-1964.” i Fast Grunn 51, nr. 1  
(1998), ss. 35-43. 
6 Generelt til SLM se http://www.elmbv.se/sida.asp?s=1 . 
7 Den som mest utførlig har dokumentert ELCKs historie er Rune Imberg, nå bosatt i Göteborg. Se Imberg, 
Rune (1995a): “Och Guds ord hade framgång. Luthersk mission i Kenya under 1900-talet.”i  Bibeltrogna 
Vänners Julkalender 1995, Stockholm, Bibeltrogna Vänners förlag, 1995, ss. 128-141. 
Imberg, Rune (1995b): ”Och Guds ord hade framgang… Den Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Kenya (ELCK) – 
historik och källinventering.” Uppsats framlagd vid seminarierna i kyrkohistoria resp. missionsvetenskap, Lunds 
Universitet, torsdagen den 18 maj 1995. 59 sider. Dette dokumentet har en utførlig liste over skriftlige kilder i 
Kenya, Skandinavia og USA. 
Imberg, Rune (1998): ”MBV:s missionsarbete i Kenya 1948-1998. Anförande vid Kenya-seminarium” på 
Strandhem, 14 mars 1998.” Upublisert manuskript, 6 sider. 
Se også Lounela, Jaakko (1989): ”An old mission and a young church: Lutheran work in Kenya from 
Scandinavian and Kenyan viewpoints.” Mission Studies 12, vol. 6, nr. 2 (1989), ss. 68-76, og Lundström, Martin 
(1982): En öppen dörr i Kenya. Stockholm, BVs Förlag, 1982. 
8 Matongo Lutheran Theological College (MLTC) ble startet i 1977. På den tiden gjorde politiske stridigheter 
mellom Kenya og Tanzania det vanskelig å benytte Makumira i Tanzania som utdanningssted for prestene. 
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På 1970-tallet utvidet SLM sin aktivitet til også å omfatte kipsigis-stammen, og de fikk et nytt 
senter i Chesinendet.  

Menighetene sluttet seg sammen i Lutheran Church of Kenya (LCK) i 1963, senere 
endret til Evangelical Lutheran Church in Kenya (ELCK)9.  

I 1964 ble svensk-finske Evangelieföreningen (Swedish-Lutheran Evangelical 
Association of Finland - SLEAF) knyttet til kirka som en ny samarbeidspartner10. De hadde 
opprinnelig planer om å starte nytt arbeid i Maragoli-området nord for Kisumu. Tomteeieren 
der de ville etablere seg brøt imidlertid samarbeidet og stiftet senere sin egen kirke11, så 
misjonærene måtte flytte derfra. Dermed konsentrerte de sin virksomhet til landdistriktene i 
luo-området, hovedsakelig utfra Atemo og etterhvert Rukongo misjonsstasjoner. 

Amerikanske World Mission Prayer League (WMPL)12 sluttet seg til ELCK i 1969. 
De bidro med personell til nytt menighetsarbeid i Nairobi, til klinikkene, og etterhvert til 
teologisk undervisning på Matongo. På 1980-tallet åpnet disse amerikanske utsendingene helt 
nytt evangeliserings- og helsearbeid i Samburu13. 

Den finsk-talende delen av Evangelieföreningen (Lutheran Evangelical Association of 
Finland - LEAF)14 ble en partner i Kenya fra 1970 av. De bygde opp arbeidet i Kisumu by, 
utvidet evangelisering og helsearbeid til masaii-land og hadde folk i nøkkelstillinger ved 
hovedkontoret og i teologisk undervisning på Matongo. 

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM)15 kom inn i fellesskapet i 1977, men vendte 
seg hovedsaklig mot uevangeliserte områder. Først etablerte de seg i Nordvest-Kenya, blant 
pokot-folket. I løpet av noen år etablerte de fire misjonsstasjoner og et bibelsenter som 
utgangspunkt for menighetsdannelser, helse-, skole- og bygdeutviklingsarbeid i området. 
Tidlig på 1980-tallet utvidet NLM arbeidet til å omfatte også menigheter nord-øst i Marsabit 
blant borana og gabbra og blant muslimske digo på kysten. NLM hadde da allerede i noen år 
vært engasjert i et mediearbeid utfra Voi under navnet Scripture Mission16 samtidig som de 
hadde mange utsendinger i misjonsarbeid i Tanzania og Etiopia. Misjonærbarnskole og 
kontortjenester, med mulighet når behovet var der til å betjene alle tre land, var nå samlet i 
Nairobi17.  
 
 

                                                 
9 Framveksten av den uavhengige kirken er utførlig beskrevet i Imberg 1995b. Se også 
http://www.lutheranworld.org/Directory/AFR/EvangelicalLutheranChurchinKenya.EN.html  
10 http://www.slef.fi/  
11 Denne utbryterkirken har nå en helt marginal oppslutning. Historien om ELCKs forhold til patriark, rabbi og  
biskop Elam Angali Masinde og Independent Lutheran Church er ganske spesiell og tragikomisk, 
tomtespørsmålet ble avgjort først i 1994! Jfr. Barratt, D (red.) (1973): Kenya Churches Handbook, s. 244. 
12 http://www.wmpl.org/  
13 Se Ward, Robert E. (1999): Messengers of love. Kearney, NE: Morris Publ., 1999. 
14 http://www.sley.fi/w/Sley/English  
15 http://nlm.no/index.php?pid=596  
16 Scripture Mission (SM) kunne vært behandlet separat som en egen luthersk organisasjon, men vi har valgt 
ikke å gjøre det siden vårt fokus er på kirker. SM har øvd sin innflytelse på ELCK gjennom NLM. 
17 Se ulike kapitler i Lundeby, E., Mæstad, Å., Valen, K. (red.)(1984): Ferdiglagte gjerninger. Glimt fra 
misjonsarbeidet i Kenya. Oslo, Lunde, 1984. 
Lundeby, Erling (2002): ”Kenya.” I Tolo, Arne (red.): Såtid, vekst og modning. Historien om Norsk Luthersk 
Misjonssambands arbeid i Asia, Afrika og Sør-Amerika, ss. 189-206. Oslo, Lunde, 2002. 
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ELCK og samarbeidende organisasjoner – nedtrapping og nye 
roller 
Perioden som vi ønsker å fokusere på har vært karakterisert av mye omorganisering og 
drøfting av misjonspartnernes rolle. Forhold i hjemlandene innvirket også på de 
mannskapsmessige og økonomiske resursser som kunne settes av til arbeidet i Kenya. 
 

1. Swedish Lutheran Mission (SLM) – gradvis nedtrapping. 
SLM har i de senere årene trappet ned sitt engasjement inn mot ELCK. Det har sammenheng 
med at de ikke hadde tilgang på alt det personell som kirka spurte etter, samtidig som de ikke 
så det tjenlig å fortsette å spille den samme, til dels dominerende, rolle i årene framover som 
de hadde gjort siden 1948. De har trukket seg ut av posisjonene og områdene som de 
tradisjonelt var sterkt knyttet til, og i stedet forsøkt å konsentrere sin innsats i nye prosjekt, for 
eksempel gatebarnsarbeid i Nakuru eller ungdomsarbeid i Chesinendet-traktene. Samtidig har 
de med SIDA-midler18 vært kirkens hovedkontor behjelpelig med å arrangere en del 
seminarer og workshops rundt administrasjon, struktur og ledelse. 
 

2. Swedish Lutheran Evangelical Association of Finland (SLEAF) – fortsatt engasjement 
blant Luo-folket i Nyanza. 

SLEAF vurderer det slik at de har fortsatt mye ugjort blant luo i Nyanza og har noe ensidig 
konsentrert sin virksomhet til det området. Utfra sine sentra i Atemo og Rukongo driver de en 
utstrakt evangeliserings- og undervisningsvirksomhet, bl.a. er det startet opp bibelskole på 
Atemo. Da økonomien var særs vanskelig i ELCK generelt fikk området ekstraordinær støtte 
som ikke ble andre til del. SLEAF har forsvart og vil fremdeles holde på muligheten til å 
konsentrere seg spesielt om Nyanza, selv om det har skapt ikke lite misnøye og påstand om 
forskjellsbehandling ellers i kirka. En må her huske at Nyanza inngår i to ulike bispedømmer, 
og at SLM i praksis har trukket seg ut av kisii-områdene i det samme tidsrommet. 
 

3. World Mission Prayer League (WMPL) – fortsatt fokus på Samburu og teologisk 
undervisning. 

Arbeidet i Samburu er ennå i en slik fase at det vil være nødvendig for misjonen å være til 
stede ennå noen år, selv om de har forsøkt å ha en mer tilbaketrukket rolle de siste årene. 
Nasjonale ledere er i ferd med å vokse fram og overta lederskapet lokalt. Helsearbeidet 
trenger også fremdeles misjonærer. WMPL har også de siste årene rekruttert lærere til 
Matongo og hatt pastorsansvar ved hovedkirken i Nairobi. Den siste misjonæren i denne 
stillingen har imidlertid gått ut av WMPL og ELCK og betjener nå International Lutheran 
Church, en menighet formelt under Kenya Evangelical Lutheran Church (KELC), se 
nedenfor. 
 

4. Lutheran Evangelical Association of Finland (LEAF) – fortsatt bredt engasjement i 
noe mindre omfang. 

LEAFs misjonærer har de siste årene konsentrert sin innsats om Matongo, Kisumu og maasai. 
De har personell på seminaret og lærerskolen på Matongo og i mindre hjelpeoppgaver. I 
Kisumu og omegn er LEAF aktivt med i et bredt anlagt kvinnearbeid, blant gatebarn og 
foreldreløse, men de er ikke lenger engasjert i det vanlige menighetsarbeidet. I maasai er 

                                                 
18 Swedish International Development Aid (SIDA). 
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evangeliseringsarbeidet og bygdeutvikling ennå i en oppbyggingsfase som vil kreve personell 
og midler i flere år framover. LEAF var tungt inne i arbeidet i Nairobi ei tid, men har ikke 
personell der nå, all virksomheten er nasjonalisert. 
 

5. Norwegian Lutheran Mission (NLM) – fortsatt bredt engasjement, men forbereder 
utfasing og omplassering. 

Sikkerhetsproblemer har gjort at NLM ikke lenger har utsendinger i Marsabit, men arbeidet 
der blir fulgt opp ved besøk av misjonærer og nasjonale medarbeidere utenfra. Det er 
utarbeidet en nedtrappingsplan for Pokot der en ikke lenger ønsker å være så synlige i 
evangelisering, men heller delta i undervisning og kurs knyttet til bibelsenteret i Kapenguria. 
Bibelsenteret, som har en svært allsidig kursvirksomhet19, vil bli noe bygd ut for å møte 
utfordringene i årene som kommer. Bygdeutviklingsprosjektet i Pokot er inne i sin siste fase. 
På kysten har ingen av misjonærene formelle stillinger lenger i arbeidet blant digo, i stedet har 
en konsentrert oppmerksomheten om andre etniske grupper i Mombasa. NLM ser store, 
unådde folkegrupper på Afrikas horn som en stor utfordring, og misjonærene og kirka er 
innstilt på å samarbeide over grenser for å samordne virksomheten. 20 
 
Nye samarbeidspartnere – fra papirløse forhold til ordinære 
partnerskap 
ELCK har de siste årene hatt to nye partnere som hver på sin måte har preget utviklingen 
innen kirka. 
 

1. Lutheran Church Missouri Synod (LCMS) 
LMCS har tradisjonelt hatt lite virksomhet i Øst-Afrika. På 1990-tallet endret det seg ved at 
de etablerte en kontakt med eksisterende lutherske kirker og initierte prosjekter av ulike slag. 
LCMS har for tiden prosjekter i Etiopia, Sudan, Uganda, Tanzania og Kenya. Disse 
prosjektene går hovedsaklig, men ikke utelukkende, på evangelisering og undervisning21. 
Enkelte ELCK-misjonærer, særlig finske, har hatt spesiell nær kontakt med LCMS og invitert 
flere lærere derfra på ulike konferanser og som gjesteforelesere på Matongo. Flere studenter 
og pastorer har fått stipend til videreutdanning ved LCMS-seminarer i USA. Denne kontakten 
har altså blitt tettere og tettere, og LCMS har de facto operert som en sjette partner for ELCK 
de seinere år22. I 2004 ble imidlertid dette forholdet formalisert ved at ELCK inngikk formell 
avtale med LCMS. LCMS skatter forholdet høyt, de har gått til det uvanlige skritt å innføre 
fullt nattverd- og prekestolfellesskap med ELCK. Det er ikke umiddelbart klart hva dette nye 
partnerskapet i praksis vil innebære. Det er en kjensgjerning at LCMS i mange spørsmål står 
for en ganske annen linje i en del spørsmål enn hva ELCK tradisjonelt har gjort, teologisk og 
kirkeordningsmessig. Med bakgrunn i en bastant konfesjonell, tysk lutherdom har LCMS 
avvist Det lutherske verdensforbund (LVF), og de har vanligvis ikke hatt noe organisert 
samarbeid med andre lutherske kirker – annet enn på sine egne premisser. Biskop Obare har 

                                                 
19 I tillegg til sin ordinære virksomhet har bibelsenteret vært vertskap siden november 2004 for University of 
Nairobi, Department of Extension Studies. De arrangerer fjernundervisningskurs spesielt med tanke på lærere og 
offentlig ansatte i regionen. 
20 Hvordan arbeidet konkret skal utformes er ikke klarlagt enda, men NLM/ELCK er med i ulike regionale 
strategiske nettverk. 
21 LCMS har initiert en rekke Mission Training Centers i nye områder som de støtter økonomisk. 
22 Dean Apel vil mene at den viktigste kontakten med LCMS er biskop Obare selv som var student ved seminaret 
i St. Louis tidlig på 1990-tallet samt nåværende prosjektleder David Chuchu som har studert ved Ft. Wayne. 
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hatt en profil i sin funksjonstid som harmonerer godt med idealene til deler av LCMS, men 
det er for tidlig å si i hvilken grad en konfesjonelt betinget konfrontasjonslinje vil bli ELCKs 
linje.23 
 

2. Lutheran Heritage Foundation (LHF)  
LHF er en organisasjon under LCMS, men ikke direkte underlagt deres styre24. 
Organisasjonen har som sitt fremste formål å utbre luthersk konfesjonell litteratur, den 
lutherske arv. Kontakten til ELCK oppsto ved at LHF-engasjerte gjestelærere ved det 
teologiske seminaret oppfordret en finsk tidligere pastor i Nairobi, som var blitt satt ut av 
arbeidet både av ELCK og LEAF, til å representere LHF i Øst-Afrika. Vedkommende 
fortsatte å bo i Nairobi og har utnytttet sine tidligere kontakter til å bygge ut et oversettelses- 
og distribusjonsarbeid av luthersk litteratur i Kenya, Uganda, Tanzania, Etiopia, Eritrea og 
Sudan. Samtidig har de i årenes løp dels støttet, dels tatt initiativ til enkelte 
evangeliseringsframstøt på kysten, i Meru-traktene og maasai. 

LHFs tjeneste er imidlertid svært kontroversiell fordi virksomheten har vært uten 
kontakt med og til dels i direkte konfrontasjon med lokal virksomhet. De har f.eks. knyttet til 
seg folk som har vært satt under kirketukt, og de har unnlatt å informere åpent om sitt arbeid 
samtidig som de forventer full tillit til sin virksomhet. Ved ulike støtteordninger, stipend og 
direkte utbetalinger har de knyttet til seg andres medarbeidere og kjøpt lojalitet på en måte 
som har skapt store vansker for mange. LHFs ledelse nøt ei tid stor tillit ved ELCKs 
hovedkontor, men man innså etterhvert at det var for mange føringer knyttet til pengestøtten. 
LCMSs utsendinger lokalt har også ønsket å distansere seg fra LHFs kontroversielle 
virksomhet og deler ikke lenger kontorlokale med LHF. 
 
Store spenninger og finansiell krise 
Inngangen til 1990-tallet var politisk turbulent. Det var høylydt krav om mer demokrati i 
samfunnet. Folk var lei av mange år med vanstyre og korrupsjon. Noe av den samme følelsen 
rådde også innen ELCK.  Åndelige og strukturelle spenninger begynte å komme til overflaten. 
Vanskene begynte å tårne seg opp uten at hovedkontoret verken så ut til å ville eller kunne 
gripe fatt i problemene. En sterkt sentralisert styreform der alle beslutninger skulle passere 
gjennom Executive Committee for godkjenning gjorde det vanskelig å få lokal styring og 
eierskap med for eksempel ulike prosjekter. Enkelte av institusjonene var for store og 
vanskelige å administrere, samtidig som de viste seg muligens å ha utro tjenere i staben. 
Driften av klinikkene, helsesentrene og internatskolene, særlig i kisii og luo-området, tok mye 
krefter, og de foreslåtte løsninger som kirka la opp til virket ikke samlende. Det ble åpenbart 
sterke spenninger internt mellom kirkas øverste valgte ledere når de vurderte ulikt i spørsmål 
som dreide seg om personale og etisk profil. Siden enkelte som hadde forgrepet seg ikke ble 
fjernet, var det vanskelig å unngå beskyldninger om nepotisme25. Noen personalspørsmål 

                                                 
23 Biskop Obare er blitt kjent for i Sverige å ha foretatt bispevigsel i Misjonsprovinsen, se 
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,599256,00.html . For dette har han blitt avsatt som rådgiver i 
LVF, http://www.dagen.no/show_art.cgi?art=8085.  
24 http://www.lhfmissions.org/ og  http://www.clai.org.au/articles/interv~1.htm  
25 Det var eksempelvis to konkrete saker som var offentlig kjent: 1) En ansatt ved hovedkontoret sendte vekk 
ektefellen etter påstander om at hun drev heksevirksomhet. Et nytt irregulært forhold ble innledet, men først var 
det et dramatisk, høyst offentlig brudd med en forsmådd annen kjæreste som var lovt giftermål. 2) En nær venn 
og rådgiver av biskop Nyamwaro var enkemann. Han tok plutselig en ung kvinne irregulært inn i huset, men fikk 
etter ei tid en betrodd prest til å vie seg privat. Allikevel ble piken sendt hjem etter ei tid.- 
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dreide seg om etikk og samliv, uten at ledelsen klarte å samle seg om en entydig løsning. Alt 
dette skapte betydelig uro26. 

Det kom også til overflaten betydelige spenninger i misjonærfellesskapet ved at en 
intern konflikt på det teologiske seminaret ikke fikk en intern løsning, men ble raskt tatt 
videre. Rektor ble omplassert, men den løsningen forsterket uroen ved at en annen lærer da 
trakk seg og det ble vanskelig å opprettholde undervisningen. En granskning høsten 1990 
konkluderte med at ingen av de stridende parter kunne fortsette på seminaret slik situasjonen 
var blitt. Lærersituasjonen stabiliserte seg etter hvert, men det underliggende 
konfliktmaterialet var  verken erkjent eller løst. Det dreide seg om lojalitet til fattede vedtak 
og seminarets rett til selv å sette policy framfor misjoner eller misjonærer som gir støtte.- I 
tillegg kunne man i studentflokken ved seminaret utover på 1990-tallet observere den samme 
politisiering og etniske rivalisering som en fant i kirka og samfunnet generelt. I 1996 tvang 
egenrådige studenter, med det som ble antatt å være hovedkontorets velsignelse, rektors og 
andre læreres avgang, og seminaret ble lammet igjen. Omsider avslørte lederen seg, og 
vedkommende ble utvist. Studenten gikk imidlertid videre og fikk kirkens ledelse med på å 
forsøksvis presse seminaret til å ta ham inn igjen. Saken fikk i tillegg et rettslig etterspill der 
studenten ønsket å få utvisningen kjent rettslig ugyldig. Saken har versert i rettssystemet i 
mange år og kom til endelig avgjørelse i seminarets favør først i 2004. 

Økonomien gikk også i stå på 1990-tallet. En hovedårsak var problemer i helseabeidet. 
Å administrere helseinstitusjonene er krevende. Så lenge foretakene tjente penger og i tillegg 
fikk sine midler fra ulike donorer, gikk de med overskudd. Men utover i 90-årene ble det 
åpenbart at det var noe alvorlig galt fatt. Pasientantallet gikk ned, staben var åpenbart 
overtallig, det ble avslørt tyveri i kasser og medisinlager, samtidig som de ansatte presset på 
for å få sine lønns- og pensjonsmidler uavkortet uansett. Helsearbeidet drev ELCK inn i en 
dyp finansiell krise som man først ikke ante omfanget av. Hovedledelsen tok ikke de 
nødvendige grep tidlig nok, og situasjonen forverret seg dramatisk. På tross av sviktende 
inntekter, hadde man ikke vilje eller evne til å si opp folk, men helsepersonalet fikk heller 
ikke utbetalt lønn. Da gikk de til retten og fikk selvsagt medhold. I tillegg til lønn måtte kirka 
også betale dyre advokatsalær og saksomkostninger. Det ble heller ikke innbetalt lovpålagt 
pensjon, slik at myndighetene på et tidspunkt seinere, da det ble klart, truet med store bøter og 
fengsel. Situasjonen var desperat - og noen så seg dessverre nødt til å foreta desperate og 
uetiske manøvrer, også misjonærer. Til årsmøtet i 1993 ble det lagt fram et hovedregnskap 
som tilslørte de faktiske forhold ved at lånt kapital fra et annet departement utenfor 
regnskapet var tatt inn uten å bli gjort rede for. ”Lånet” vokste for hvert år, og da bobla sprakk 
i 2001-2002 ble det åpenbart for alle hvor omfattende finanskrisen var. 

I hele denne vanskelige tida fikk langt de fleste prester og evangelister redusert eller 
ingen lønn – de hadde ikke arbeidskontrakter som de kunne kreve kirka til ansvar for. Mange 
av menighetene støttet opp om sine prester og evangelister, og de fleste klarte seg på et vis. 
Hva var vel alternativet? Kjærligheten til kirka som kristent fellesskap holdt dem oppe 
gjennom denne vanskelige tida. 
 

                                                 
26 Uroen var mye fokusert rundt aksjonsgruppa Focus. Ulike ledere samlet seg om denne gruppa, og uroen toppet 
seg da fire av disse, bl.a. tidligere generalsekretær Richard Olak, ble eks-kommunisert for en periode. Lederen 
for gruppa hevdet i offisielle samtaler at LHFs leder var en betydelig bakmann som drev en korrupt virksomhet, 
jfr. e-post fra R. Gustafsson av 1.12.1997. 
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Denne finanskrisen utviklet seg i funksjonstiden til formann, seinere biskop Francis 
Nyamwaro. Han må bære ansvaret for situasjonen som oppsto, selv om kanskje skyld kan 
fordeles på flere i hans administrasjon og kirkas hovedstyre. Ingen syntes å ha autoritet og 
administrativ kraft nok til å gripe fatt i dette før det kom til et skifte og ny biskop. Da pastor 
Walter Obare overtok i 2003 arvet han altså alle disse vanskene fra sin forgjenger. Ved en noe 
hardhendt, strukturert nedbemanning og førtidspensjonering har kirka i løpet av 2005 lykkes å 
komme i en tilnærmet økonomisk balanse. Midlene har kommet utenfra ved at gamle og nye 
partnere, særlig i USA, har skutt inn nødvendig kapital som finansiell nødhjelp. 
 
Fra synode til bispedømmer 
Parallelt med denne krisen var det klart at kirkens ekspansjon geografisk og numerisk de siste 
årene gjorde det tvingende nødvendig å gjennomføre en omorganisering, inkludert delegering 
av myndighet. Fra gammelt av var kirken inndelt i ulike distrikt, men alle referat måtte innom 
eksekutivkomiteen (Excom) til godkjenning. Utover på 1990-tallet utredet og vedtok man en 
omfattende revisjon av konstitusjonen og innførte et deanery-nivå, der deanery council fikk 
noen fullmakter overført fra hovedkontoret og Excom27. Luo-distriktene rundt Kisumu og to 
av de nærmeste kisii-distriktene gikk sammen i Lake Deanery, mens de resterende luo og kisii 
formet South-West Deanery. Distriktene i Pokot, som hadde vokst fra ett til fem, gikk 
sammen med luhya-området (Western Province) og kalenjin-distriktene i Kericho- og 
Nakuru-området til North-West Deanery. Central Deanery omfattet distriktene og 
menighetene i Nairobi, Samburu, Marsabit, maasai og på kysten. Det lå i arbeidet med 
konstitusjonen et oppriktig ønske om at kirken skulle reflektere et etnisk mangfold som 
arbeidet sammen. Det fungerte også i noen grad ei tid, men de mange tunge sakene ble ofte 
gitt en etnisk vri som vanskeliggjorde samarbeid. Samarbeidet mellom luo og kisii fungerte 
ikke godt, verken i Lake eller South-West Deanery. Arbeidet i Western Province var i ferd 
med å stagnere, og lederne var dypt uenige seg i mellom om hvordan de skulle gripe det fatt 
eller hvor de burde høre hjemme administrativt. Først i 2004 ble det endelig bestemt (for dem) 
at de skulle knytte seg til Lake. Kalenjin-menighetene trakk seg etter hvert ut av samarbeidet i 
North-West og ble knyttet til Central. Omorganiseringen som skulle frigjøre energi og sette en 
i stand til å utføre evangeliseringsoppdraget mer effektivt ble for mange en ny kamparena for 
de konfliktene som en allerede hadde i kirka og samfunnet. Samarbeidsproblemene i kirka var 
ofte en kirkelig variant av hva en kunne observere av etnisk mistenkeliggjøring og 
motsetninger i samfunnet generelt. 
 
Fortsatt reorganisering og konsolidering 
På kirkens årsmøte i 2003 ble det endelig bestemt at en skulle sluttføre prosessen med 
endringer i administrasjonen. Som i Tanzania valgte man en episkopal ordning der de ulike 
deanery skulle ta sikte på å bli fulle dioceses, d.e. bispedømmer. Det var ikke bare et 
navneskifte, men det var i full forståelse for at et bispedømme har større grad av frihet og 
selvstendighet enn et deanery har. Det var dog et åpent spørsmål om de ulike menigheter og 
distrikt hadde administrativ og økonomisk kraft til å ta et slikt løft. Det var ingen tvil om hva 
som i så fall ville bli en hovedagenda i mange år framover: Hvordan bygge opp en 
infrastruktur i de ulike bispedømmene. 
 

                                                 
27 Den nye konstitusjonen manglet imidlertid klare kriterier for hva som kvalifiserte til ”district” og ”deanery”. 
Nye enheter ble av og til dannet for å løse et problem eller for å gi en viss person en lederrolle. 
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Det ble avholdt valg på biskop i de ulike områdene. Biskop Walter Obare var valgt på kirkens 
årsmøte i 2002 på ”gamlemåten” og betrakter seg selv som en slags erkebiskop, selv om 
konstitusjonen ikke opererer med slike termer, men heller med ”presiding bishop”. Kort etter 
en fargerik innsettelse i Kisumu effektuerte han vedtaket om å flytte hovedkontoret til 
Nairobi28 og betraktet seg selv som biskop for Central Diocese. Akkurat det siste falt ikke 
heldig ut hos menighetene i Nairobi der mange hevdet de ikke hadde fått anledning til å velge 
sin biskop på linje med de andre bispedømmene. Vi skal komme tilbake til den konflikten. 

I Lake, South-West og North-West ble det avholdt valg våren 2004. I Lake hadde de 
hatt en kisii som dean i flere år, men ved åpenlys taktisk stemming valgte flertallet av luo bare 
sine egne til alle verv29. Det vakte sorg og harme, og nærmest som ventet skjedde det samme i 
South-West30, bare at der har kisii flest stemmer. Men de var allikevel storsinnet nok til å 
velge en luo som assisterende biskop. I North-West hadde dean vært en misjonær31, mens 
presten som ble valgt til biskop var en relativt ung distriktsleder32. 

Alle valgene var kontroversielle på sin måte, om ikke i samme grad, og utfallene ble 
klaget inn til Excom. I Lake og South-West var det åpenbare etniske motsetninger. Men det 
var lite man kunne gjøre i og med at det formelle var i orden. I North-West oppfylte ikke 
kandidaten konstitusjonenes ordinære krav om fire-årig presteutdannelse, men han hadde et 
kortere spesielt ordinasjonskurs. Det ble imidlertid akseptert at konstitusjonen kunne fravikes 
på dette punkt når det ikke var andre egnede kandidater. Etter en runde med høringer ble alle 
valgene godkjent, og kirka framsto fra 2005 av med fire bispedømmer med hver sin lovlig 
valgte biskop for de neste fire år. Valgene og innsettelsene våren og sommeren 2005 markerer 
avslutningen på en svært turbulent periode administrativt for ELCK. Samtidig markerer det 
begynnelsen på en svært spennende periode: Hva kan de nye bispedømmene frigjøre av 
evangeliseringsiver, initiativ og kraft i det kirkelige arbeidet? I hvilken grad vil de være i 
stand til å leve opp til de høye forventningene? 
 
Teologiske brennpunkt – hva skal prege ELCK? 
Når ELCK nå har vært gjennom en slik mildt sagt turbulent fase, har fokus vært noe ensidig 
og kortsiktig: Hvordan overleve økonomisk og få kirka administrativt på fote? Det er 
imidlertid en rekke spørsmål som har ligget der i mange år, men som ikke har kommet til en 
reell avklaring. De har i dypeste forstand å gjøre med hvordan kirka forstår seg selv. 
  

1. Forholdet til ulike lutherske tradisjoner. 
ELCK fikk sin åndelige ballast fra Sverige. De første årene var ELCK et ektefødt barn av en 
skandinavisk, luthersk, moderat konfesjonell og lavkirkelig vekkelsestradisjon33. Ettersom 
                                                 
28 Hovedkontoret hadde fra gammelt av av naturlige grunner vært på Itierio. På grunn av sin beliggenhet i en 
geografisk utkant ble denne plasseringen mer og mer uhensiktsmessig. Flyttingen ble stadig utsatt fordi i en 
opphetet kirkepolitisk situasjon var det tjenlig å være omgitt av meningsfeller og familie. Samtidig anså mange 
det lettere å kontrollere hovedkontoret om det var geografisk nært til nettverkene i de gamle menighetene.- For 
pastorer og evangelister er det stort sett en stor økonomisk og familiemessig belastning å bli plassert i Nairobi. 
29 Biskop Richard Amayo Ogosi. 
30 Biskop Thomas Asiago. 
31 Hvordan kunne lav-kirkelige Pokot og NLM gå med på en episkopal ordning? Trolig fordi det var enkleste 
måten å skape en viss uavhengighet og avstand til den uryddige delen av kirka. Dessuten var det neppe klokt å 
kjempe imot – det er bedre å tape et slag hvis en kan vinne krigen, jfr. utviklingen i Mbulu og Mara 
bispedømmer i Tanzania. 
32 Biskop William Lopeta. 
33 Til vekkelsestradisjoner i Skandinavia se http://www.arven.net/artikler.etc/impulser.htm,  i Finland, se 
http://virtual.finland.fi/netcomm/news/showarticle.asp?intNWSAID=36682  
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kirken har knyttet til seg ulike partnere, har imidlertid ulike typer luthersk tradisjon blitt 
representert. Disse ulike tradisjonene har fungert rimelig godt sammen i et forsonet mangfold 
utfra den erkjennelse at luthersk bekjennelse nettopp åpner opp for et visst ordningsmessig 
mangfold. Mangfoldet har bestått i at overveiende finske misjonærer har brakt inn en mer 
markant embetstenkning. Amerikanske misjonærer fra WMPL har representert en pragmatisk 
kirketenkning fokusert på diakoni, evangelisering og menighetsplanting. Norske lavkirkelige 
misjonærer har vektlagt evangelisering og diakoni der konteksten bestemmer kirkens form i 
stor grad. Om en kunne ha ganske friske samtaler innad, for eksempel i ordningsspørsmål, var 
det allikevel en grunnleggende teologisk samstemthet i ELCK. Spørsmålet kan reises om 
ståstedet den enkelte misjon forfektet og de ulike holdningene innad i ELCK var å betrakte 
som resultat av en tilkjempet overbevisning, eller bare som resultat av arv og et noe snevert 
teologisk miljø.34 

Gjennom kontakter med Det lutherske verdensforbund (LVF) har imidlertid ELCK 
blitt eksponert for en ytterligere bredde i teologiske synspunkter35. ELCK har fra begynnelsen 
av vært medlem av LVF. Formann, seinere biskop Nyamwaro, tjente til og med som en av 
visepresidentene ei tid. Så lenge LVF respekterte ELCKs ståsted og rett til en selvstendig 
mening, var det et fruktbart samarbeid og fellesskap. Men fellesskapet ble vanskeliggjort av  
LVFs støtte og promosjon av det som ble oppfattet som en alarmerende liberal-teologisk 
utvikling. Det ble også klart etter hvert at LVF hadde utarbeidet en klar agenda overfor 
ELCK: Å sørge for at de skulle godta kvinnelige prester – helst innen år 2000. ELCK hadde i 
mange år mottatt tilbud om stipender og støtte til ulike prosjekt. Etter hvert ble det knyttet så 
sterke føringer til disse tilbudene at de ikke lenger var like aktuelle. Stipendene ble knyttet til 
liberale lutherske institusjoner. Ytterlige prosjektstøtte var knyttet til en agenda som ELCK 
ikke delte36. Samarbeidet ble redusert til et nødvendig minimum.37 Utviklingen provoserte 
ELCKs lederskap, og gjorde at de mest toneangivende orienterte seg bevisst i andre retninger. 
Allikevel må en regne med at mange av prestene står LVFs teologiske linje nærmere enn 
kirkens lederskap. 

Den mest iøynefallende nyorienteringen i motsatt retning har vært åpningen til 
luthersk konfesjonalisme, særlig knyttet til LCMS fra USA. Denne dreiningen har kommet i 
stand via tre ulike kanaler. LCMS har, som vi så tidligere, selv etablert og utbygd en 
omfattende kontakt. For det andre, enkeltmisjonærer utdannet ved LCMS-institusjoner har 
invitert og introdusert LCMS-lærere til ELCK38. Og, for det tredje, flere utdanningsstipend 
har blitt gjort tilgjengelig for nasjonale. 

Nå er ikke alle like entusiastisk i møte med denne nyorienteringen. En del har pekt på 
uheldige utslag av hard amerikansk konfesjonalisme – LCMS er heller ingen enhetlig 
teologisk eller administrativ størrelse, og framstår nærmest som et nettverk av ulike sterke 

                                                 
34 Ang. snevert teologisk miljø: Karsten Valen, NLMs første misjonær på Matongo, fortalte undertegnede at han 
ble beskyldt for å være pinsevenn siden han forkynte at folk måtte omvende seg. Jeg er takknemlig også til 
Valen for verdifulle tips og råd i forbindelse med denne artikkelen. 
35 http://www.lutheranworld.org/. Til luthersk bredde, se http://www.xrysostom.com/godtalk.html#top og 
http://www.vivit.dk/kontakt/wwwkirke.htm . 
36 LVF støttet i denne perioden MLTC i en utbyggingsfase og en diakoni-konferanse ved Ogango kvinnesenter. 
37 Paradoksalt nok har allikevel MLTC nylig underlagt seg Makumira studieteknisk (og teologisk?) ved at det 
planlagte bachelor-programmet vil bli drevet av Neema University og Makumira. Denne utviklingen ville vært 
utenkelig for noen år siden. 
38 Fra midt på 1990-tallet har det på Matongo blitt arrangert flere teologiske konferanser, se for eksempel 
Arkkila, Reijo og Olak, Richard O. (eds.) (1994): The Theology of the Cross : Second International Lutheran 
Conference 14.-18.3.1994 Matongo, Kenya. De siste årene har LCMS-lærere blitt mer og mer dominerende. 
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menigheter. Erfaringen med LHF har skremt mange. Det legges stor vekt på luthersk tro og 
teologi, men liten eller ingen vekt på at ELCK er i en afrikansk kontekst. I hvilken grad kan 
LCMS og LHF tilføre ELCK verdifulle relevante teologiske impulser39? Samtidig har 
pengene sittet svært løst, og noen nærer en frykt for at LCMS/LHF har utnyttet en partner i 
økonomisk krise til å kjøpe seg teologisk og misjonsstrategisk innflytelse. 

Hvordan har denne nyorienteringen berørt forholdet til de gamle partnerne i ELCK? 
Reaksjonene har ikke vært ensartet. Nyorienteringen har skjedd på et tidspunkt da flere av de 
gamle partnere bevisst har gått inn for å trappe ned sitt engasjement for å gi kirka rom, 
økonomisk, administrativt og teologisk, til å finne seg selv i større grad. Derfor var noen mer 
tilbakeholdne, det gjelder særlig SLM, WMPL og NLM, i noe mindre grad SLEAF. Utfra en 
samarbeidsmodell der de anser ELCK som en voksen partner som nå trenger litt avstand fra 
sine misjonsforeldre, nølte man med å gi for sterke føringer eller kommentere valget av ny 
partner uoppfordret. LEAF, derimot, har blitt oppfattet som mer aktivistisk i og med at noen 
av deres misjonærer har vært ganske så aktive for å bringe LCMS og LHF inn i ELCK. 

Det skeptikerne frykter er at ELCK med sin nyorientering skal bli en enda mer 
teologisk polarisert kirke. LCMS har ikke hatt tradisjon for å samarbeide med andre enn sine 
likesinnede innenfor trange konfesjonelle rammer. Dette forholdet har enda ikke blitt satt på 
spissen i ELCK, men vil nok være en hovedsak i årene framover. Helt konkret: Skal prester 
og misjonærer forpliktes bare på Augustana, eller også på Konkordie-boken? Konstitusjonen 
er helt klar, også i revidert utgave, men spørsmålet har kommet opp igjen etter at ELCK fikk 
fullt alter- og prekestol-fellesskap med LCMS i 2004. LHF på sin side har prioritert 
oversettelse av Konkordie-boken til ulike stammespråk. 
 

2. Hva betyr overgangen fra synodal forfatning til episkopal ordning? 
Et annet brennbart tema som ELCK må arbeide med framover er knyttet til embets- og 
kirkeordning. ELCK har fra begynnelsen av hatt en utpreget lavkirkelig struktur. Den første 
konstitusjonen var bygd opp med en klart demokratisk struktur i en synodal form. 
Menighetenes eldste hadde ansvar for arbeidet sammen med kirkens valgte og lønnede 
ansatte. Denne grunnleggende strukturen ble beholdt også i den nye konstitusjonen selv om en 
kan se at embetet er blitt noe styrket. En slik struktur er uproblematisk så lenge en opererer 
med valgte tillitsmenn med avgrenset funksjonstid. Da kirka, imidlertid, valgte å velge 
biskop, og etter ei tid, biskoper, bringes det inn et usikkerhetsmoment.40 I den nære kontekst 
er et tidsavgrenset bispeembete med begrenset autoritet ukjent. Slik man kjenner 
bispebegrepet og –rollen i for eksempel Den katolske eller anglikanske kirke i Kenya, er det 
pastorer valgt på livstid og med vide fullmakter. I Tanzania er det ulike praksis. I ELCK er 
det allerede en gruppering som aktivt arbeider for at konstitusjonen må endres på det punktet, 
fordi man ikke kan vedkjenne seg et tidsavgrenset bispeembete som i tillegg er underlagt 
bispedømmerådet og Excom. I tråd med dette ser man det også unaturlig at menighetenes 
eldsteråd, slik det står nå, skal ha en slik sterk rolle på bekostning av presteskapet. Her er det 

                                                 
39 ELCK trenger mer av typen arbeid Dr. Joseph Omolo har produsert: Omolo, Joseph Ochola (1997): Grieving 
with hope: presentation, analysis and Christian alternatives to burial rites and ancestor relations among the 
Southern Luo. Thesis presented for the degree of Th.M. at Fjellhaug Mission Seminary, 1997. 
40 Dean Apel ser flere grunner for trenden mot bispestyre i ELCK: 1) En ”formann” kan ikke lede en kirke. 2) 
Man kan utmerket godt tenke seg en lav-kirkelig biskop: en pastor for pastorene som tjener en avgrenset tid. Slik 
har f.eks. R. Olak formulert seg i prosessen. 3) En høykirkelig gruppering har ivret for bispeembetet slik det har 
fått sin utforming i den (svenske og) finske kirke. 4) Andre lav-kirkelige kirker, f.eks. Africa Inland Church, har 
også valgt biskop. 5) Hadde man valgt ”dean” var veien kort til ”biskop”. ”Hva er forskjellen?” 
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altså duket for atskillig potensielt ødende konflikter i årene framover, og saken må derfor 
behandles med stor varsomhet. Interessant er det at LCMS, som altså har vært svært aktiv på 
ulike plan de seinere åra, ordningsmessig står for en synodal struktur. 
 

3. Utfasingsplanen – ulike motiv og forventede resultater. 
Ved inngangen til 1990-tallet var det allment akseptert i kirkens og misjonenes lederskap at 
det var nødvendig for kirken og misjonene å endre sine innbyrdes relasjoner. Man innså at det 
ikke er naturlig å fortsette i årevis i samme rolle, det skaper bindinger og usunn avhengighet. 
ELCK og nasjonale medarbeidere måtte ta større personellmessig og økonomisk ansvar for 
kirkens ulike aktiviteter. Det ble utarbeidet en plan for dette, en såkalte ”transition plan”, som 
ble heftig debattert på flere årsmøter. Planen dreide seg i første rekke om økonomi og innebar 
at man skulle trappe ned tilskuddet fra misjonene med 10% hvert år for å tilskynde 
selvunderhold. Planen var klar i 1994, men den ble ikke begynt implementert, i den grad den 
har blitt fulgt opp, før i 2000. 

Nå er det ulike måter å vurdere denne planen på. Biskop Obare har vært svært skeptisk 
fordi han hevder planen ikke hadde innebygd i seg kirkens vekst i den periode den omhandlet. 
I en annen utforming der kirka hadde vært fullt ansvarlig for tilveksten i de omtalte årene, 
hadde det vært en reell og betydelig endring i riktig retning, vil han hevde. Men transition 
plan har kommet som en enorm byrde på toppen av alle de andre vanskene41. Det forklarer 
delvis hvorfor han har sett seg om etter nye partnere – de gamle partnerne har bundet seg opp 
til en nedtrappingsplan. 

At en slik overgangsplan måtte komme var åpenbart. Den skulle ha kommet før, da 
hadde en kanskje unngått noe av det verste økonomiske uføret. Misjonene trengte den, kirka 
trengte den. Transition plan pekte på og tydeliggjorde den ukultur som ellers ville ha fortsatt 
uimotsagt i mange år. Fra en side sett kan det hevdes at det økonomiske uføret og ukulturen i 
kirkens helsedepartement kunne utvikle seg fordi det ikke eksisterte faste rammer der man 
kunne stille de nødvendige kritiske spørsmål. Transition plan kvantifiserte og datofestet mer 
løse generelle forpliktelser og ideelle mål for selvunderhold og avvikling av bistands- og 
misjonsstøtte.42 

Transition plan har vært mye utskjelt. Detaljer kunne vært bedre. Noen analyser som 
lå til grunn var kanskje feilaktige. Dog har det drevet ELCK og samarbeidende misjoner inn i 
en sunn prosess. Samarbeidet og arbeidsfordelingen i dag hadde neppe kommet i stand uten 
transition plan. ELCK, med alle sine vansker, har langt mer hånd om egne affærer i dag enn 
for ti år siden. Det er en sunn utvikling. 

I forlengelsen av transition plan har det vært utarbeidet nye samarbeidsdokument med 
misjonene som skal reflektere de endringer som har funnet sted. Det har vært en noe turbulent 
prosess der misjonene nok føler at noen av kravene til full integrering går vel langt.43 Kirka 
har vært vant til å tenke innenfor en integrasjonsmodell i alle år. Spørsmålet nå er om en ikke 

                                                 
41 Biskop Obare var i utlandet og ikke i lederposisjon da planen ble utformet. Han har aldri hatt noen følelse av 
eierskap til en prosess han ikke var med i eller kjente mye til. 
42 ”... from those earliest stages, the missions bore the economic burden in almost every case. So the game 
became how to position oneself in order to get access to the mission’s money... In some ways, I think it can 
clarify many of ELCK’s problems past and present”, D. Apel, 1.8.2006. 
43 På et punkt i prosessen var det krav om at misjonærenes underhold skulle utbetales til og administreres av 
kirka. Det er blitt foreløbig avvist, og har da heller ikke støtte i ExCom hvor det ble beskrevet som ”økonomisk 
dyneløfting”. 
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har kommet inn i en fase der man utvikler seg sunnest som selvstendige partnere i en 
parallell-modell. Dette er også utvilsomt en agenda for årene framover.  
 
Hvordan svare på de evangelistiske og diakonale utfordringene i 
dagens Kenya? 
Så langt i vår presentasjon har vi dvelt ved de mange vanskene som har preget ELCK det siste 
tiåret. Men det har også vært lysere sider. Kirka har vokst betydelig i denne perioden både 
tallmessig og geografisk. Men mens hovedkontor og toppledelse har vært mest engasjert av 
struktur og sviktende økonomi, har initiativ på grasrotnivå gjort at kirka har ekspandert 
betydelig. Men det kan være grunn til å spørre om mangelen på ledelse også her gjør at det 
blir vanskelig å opprettholde et arbeid som ikke er gjennomtenkt. Det som trengs i tida 
framover er en strategi innad og utad som kan være ELCKs svar på de diakonale og 
evangelistiske utfordringer som Kenya står overfor. La oss kort nevne noen av dem: 

• Uevangeliserte områder i Kenya og nærliggende naboland, særlig blant muslimske 
grupper. 

• Diakonale oppgaver overfor de mange HIV/Aids-rammede og deres familier. 
• Gatebarn i byene. Det er allerede på gang prosjekter i Kisumu, Nakuru og Kapenguria, 

men denne virksomheten trenger stor kompetanse og samordnet strategi for ikke å bli 
et slag i lufta. 

• Generell bibel- og lederopplæring – på alle plan. Veksten blir hul og kan ikke 
opprettholdes hvis vi ikke kan gi opplæring til nye troende og nye medlemmer på en 
slik måte at de blir bevart som kristne. Theological Education by Extension (TEE) var 
godt i gang noen år tilbake. Det programmet bør vekkes til live igjen samtidig som 
preste- og evangelistutdannelsen blir stadig oppgradert i tråd med det generelle 
utdanningsnivået i Kenya. 

• Fokus på fornyelse og nytt liv for våre egne kirkemedlemmer – sjelesorg og 
oppfølging av barn, unge, familier og eldre, konfirmasjonsundervisning, 
ekteskapskurs. 

• Punktinnsats innen bygdeutvikling, begrensede prosjekter innen utdanning, helse og 
landbruk. Her har kirka allerede mye kompetanse lokalt, men det er behov for en 
samordning og koordinasjon av innsatsen. 

 
Oppsummering og vurdering 
ELCKs historie i den perioden som vi har omhandlet har vært ganske dramatisk med både 
dårlige og gode nyheter. De dårlige nyhetene har vært så altfor synlige, den ene krisen har 
avløst den andre. Mangel på tillit og samhandling har preget mye av perioden. Noen har 
forlatt kirka da de så seg lei av indre stridigheter, etnisk rivalisering, arbeidsrettssaker, 
økonomisk vanstyre og utroskap.- 

Men det har også vært gode nyheter. Gjennom de vanskelige periodene har en vunnet 
verdifull erfaring. Nye prøvede rutiner har vokst fram. Enestående troskap har blitt vist av 
mange prester og evangelister på tross av manglende lønn og støtte. Nye menigheter er blitt 
dannet. På lokalplanet har arbeidet gått sin gang på tross av turbulensen på toppen.- 

Store strukturelle endringer har funnet sted, især administrativt. Nå er det å håpe at 
ELCK kommer inn i noe smulere farvann der en kan konsentrere sin oppmerksomhet om 
kirkens primære virksomhet – å bære evangeliet i ulike skikkelser til de man er satt i blant. 
Men kirka må passe seg slik at man ikke kommer inn i det samme uføret som samfunnet 
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forøvrig. Politikerne er i permanent valgkampmodus. De har makt og vil gjerne beholde den, 
men vet ikke hva de skal bruke den til. ELCK må definere og slutte opp om en agenda som er 
større enn skiftende biskoper som går ut og inn av sine embeter. Da vil ELCK fortsatt kunne 
være et redskap for å bygge Guds rike i Øst-Afrika. 
 
Del 3. KELC og samarbeidende organisasjoner44 
 
Kenya Evangelical Lutheran Church fram til 1990 
Det har alltid vært mange tanzanianere bosatt i Kenya. I storbyen Nairobi og Mombasa fikk 
mange arbeid, og de store sisal- og og ananasfarmene på kysten har også tiltrukket seg mye 
folk fra ulike deler av Øst-Afrika. Mange av disse var lutherske kristne fra Tanzania, og de 
sluttet seg sammen og dannet menigheter også i Kenya. Makupa menighet i Mombasa ble 
dannet i 1964, andre allerede så tidlig som i 195745. Det viste seg imidlertid at disse 
menighetene hadde vanskelig for å trekke i lag med de nye menighetene i Vest-Kenya selv 
om det etterhvert kom stadig flere kenyanere med både som medlemmer og i lederskapet.46 
Samtalene med sikte på sammenslutning brøt sammen. Menighetene sluttet seg heller 
sammen som Kenya Synod (KS) av Evangelical Lutheran Church of Tanzania i 1969. Det var 
dog en slags uformell avtale mellom KS og daværende LCK at KS skulle arbeide fra Nairobi 
mot kysten, mens LCK skulle gå fra Nairobi og vestover. 

Nye menigheter ble dannet i KS, men perioden fram til 1990 var vanskelig. Det var 
ingen tilfeldighet at sammenslutning med ELCK strandet fordi det kom fram at mange kristne 
og lederskapet i KS sto for en helt annen holdning til alkohol, tobakk og menighetstukt enn 
hva som var vanlig i ELCK. Blant lutheranere fra tysk misjon i Tanzania er det vanlig at man 
aksepterer både alkohol og røking, mens det har til denne dag aldri vært aktuelt for 
protestanter i Kenya. Dessverre preget dette ikke bare lederskapet, men rundt om i 
menigheten var det store vansker på grunn av drikk og umoral. I tillegg var det korrupsjon og 
åpenbar maktkamp mellom lederne. Medlemstallet sto lenge på ca. 5.000. 

Rundt 1990 hadde det nådd et punkt der ulike eldste valgte inn nye ledere med klar 
instruks om å rydde opp. Mot sin vilje ble pastor Zachariah Kahuthu innsatt som leder mens 
han var hjemme fra studier i USA i juni 1991. Litt etter litt fikk KS etablert en troverdig 
administrasjon og kirkestruktur. I årene som fulgte ble kvinnearbeidet startet opp med hjelp 
fra Sverige, og ungdomsarbeid, barne- og søndagsskoler, diakoni, og generelt 
opplæringsarbeid ble strammere strukturert og regulert47. I 1994 ble 10 pastorer sendt hjem 
etter at de ikke ønsket eller var i stand til å aktivt støtte og implementere det den nye ledelsen 
sto for. Samtidig rekrutterte de nye studenter som helhjertet støttet den nye linja. 
I de siste årene har KS gjennomgått en dramatisk endring og synes å være i god framgang. I 
2004 hadde de 34.000 medlemmer, hovedtyngden av disse er i Nairobi, Ukambani, Taveta og 
på kysten, men det er nye menigheter i Kirinyaga, Embu og Dagoretti. Den nye strukturen og 

                                                 
44 http://www.kelc.or.ke/ og 
http://www.lutheranworld.org/Directory/AFR/KenyaEvangelicalLutheranChurch.EN.html  
45 http://www.kelc.or.ke/headoffice/kelc%20history.htm  
46 Flere av de første amerikanske misjonærene i WMPL hadde bakgrunn fra Tanzania. De så seg som brobyggere 
i forholdet mellom ELCK og Kenya Synod, men det arbeidet lyktes ikke. 
47 1991 Women’s program, 1992 Youth program and youth rallies, 1993 Children’s program and training 
program for Sunday school teachers, 1994 Lutheran identity – focus on theology and life, 1995 Diakonia – 
serving the people, e.g. Pangani Lutheran Children’s Centre, 1996-2000 Church stewardship, 2001 HIV/Aids 
department, 2002 Christian education department, 2003 Five-year program planting new churches.  
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lederskapet ryddet også opp i økonomien. Til driftsbudsjettet mottar ikke KS mer i dag 
utenfra enn i 1991, mens ulike prosjekter, derimot, mottar betydelig utenlandsk støtte. 

Etter opprenskningen i 1990 var det igjen kontakt med ELCK med tanke på 
sammenslåing. LVF var en pådriver i den saken. Som et ledd i prosessen registrerte KS seg i 
1992 som egen kirke (Kenya Evangelical Lutheran Church, KELC) i Kenya. Det ville gjøre 
prosessen enklere i og med at det ville være to jevnbyrdige kirker som ble slått sammen. Det 
var en langvarig samtaleprosess, og under formennene Nyamwaro og Kahuthu fram til 1996 
lå alt til rette for sammenslåing. Så kom imidlertid den vanskelige perioden i ELCK, og alle 
samtaler med tanke på sammenslåing ble utsatt. Prosessen er nå lagt død - for andre gang. 
 
Konflikten rundt Dagoretti International Lutheran Church 
Det vanskelige forholdet i 2006 mellom ELCK og KELC skriver seg hovedsaklig fra 
spørsmål knyttet til den nystartede International Lutheran Church på Dagoretti i Nairobi.48 En 
amerikansk misjonær, pastor Bob Schmalzle, mangeårig hovedprest i Uhuru Highway, 
ELCKs viktigste kirke i Nairobi, var opprinnelig utsendt fra WMPL. Av forskjellige grunner 
gikk han ut av WMPL/ELCK og ble deretter antatt som misjonær av Evangelical Lutheran 
Church of America49 for så igjen å bli utsendt til Kenya/KELC og utlånt til ELCK, fremdeles 
i Uhuru Highway.- I forbindelse med flyttingen av ELCKs hovedkontor til Nairobi, anså 
nyvalgt biskop Obare det naturlig og rimelig at han selv burde være hovedprest og biskop der. 
Nairobi distrikt av ELCK var innforstått med at slik burde det være, men den ganske 
selvbevisste menigheten ville ikke finne seg i det umiddelbart. Obare oppfattet det slik at 
Schmalzle sto i spissen for motstanden og ønsket å omplassere ham i 2003. 

Konflikten toppet seg ved at Schmalzle trakk seg helt ut av ELCK i januar 2004. 
Ganske umiddelbart fikk han tildelt en forfallen KELC-menighet på Dagoretti og mesteparten 
av Uhuru Highway-menigheten og de eldste fulgte han dit. Biskop Kahuthu oppfattet 
Schmalzle som sin prest som han nå kunne sette i arbeid i en av sine trengende menigheter 
når han slik var løst fra ELCK. Dermed framsto det for Obare nærmest som om Schmalzle 
egentlig hadde vært KELCs mann i mange år og bare hadde ventet på anledningen til å ta så 
mange med som mulig når tiden for oppbrudd kom – med Kahuthus velsignelse. Kahuthu vil 
på sin side hevde at han hadde bare bedt Schmalzle unngå konflikt med Obare, og heller 
bygge opp en ny menighet en annen plass. KELC har ikke hatt noen strategi for å ta 
medlemmer fra ELCK. At noen lutherske kristne frivillig av ulike grunner beveger seg fra en 
kirke til en annen er ikke noe nytt og burde ikke opprøre noen av partene. 

Så der står saken. Biskop Obare beskyldes for å ha en ødeleggende autoritær lederstil 
som ikke kan samarbeide eller også ikke kan takle konstruktiv kritikk. Biskop Kahuthu 
beskyldes på sin side for løftebrudd og spill bak kulissene. Forsøk på mekling har så langt 
ikke ført fram.- 
 
Samarbeidende organisasjoner og relasjoner i KELC 
Vi har allerede nevnt at KELC opprinnelig var en synode under Tanzania. Som selvstendig 
kirke er det fremdeles en nær forbindelse til ELCT samtidig som de har ulike partnere i 
misjonsselskap og kirker i Europa og USA. Flere av partnerne arvet KELC fra Tanzania, så 

                                                 
48 Framstillingen i det følgende er basert på samtaler jeg har hatt med henholdsvis biskop Obare (13.3.06), 
biskop Kahuthu  (16.3.06) og pastor Schmalzle (15.3.06). 
49 http://www.elca.org/. ELCA Allegheny Synod har en “companion synod” - avtale med KELC, se 
http://www.elca.org/synods/synod.list.asp#8C . 



Budskap 2006 FMH 
 

46 

som Evangelical Lutheran Church of Bavaria50, North-Elbian Evangelical Lutheran Church51, 
Niederberg Church District of Evangelical Church of Rhineland (Wuppertal)52 – med 
forbindelse til United Evangelical Mission53, og Diakonia Sweden54. 
KELC er ikke medlem i Lutheran Coordination Service (LCS) som fordeler 
misjonsselskapenes bistand og personell til Tanzania, men pleier ofte kontakten med sine 
oversjøiske partnere når disse er i Øst-Afrika for sitt årlige møte i LCS. KELC har utarbeidet 
ulike avtaler alt ettersom partnerne fungerer på ulike nivå, d.e. kirke til kirke, eller distrikt til 
kirke, eller distrikt/menighet til distrikt/menighet. 
 
Teologiske brennpunkt – hva skal være KELCs identitet? 
Vi har allerede nevnt at KELC hadde en svært vanskelig periode fram til ca. 1990. De har 
imidlertid innsett at de gamle ”tyske” holdningene til tobakk og alkohol ikke fremmer åndelig 
liv og vekst. Derfor gjør de hva de kan for å holde folk unna begge – i dette har de nærmet seg 
ELCK. I andre spørsmål står de imidlertid for en noe annen linje, mer i tråd med 
internasjonale ekumeniske holdninger. KELC er uforbeholden i sin støtte til kvinnelige 
prester og i sin støtte til LVF og Kirkenes Verdensråd. Biskop Kahuthu vil imidlertid ikke 
akseptere homoseksualitet eller lesbiske forhold, men ser det er behov for omfattende 
sjelesorg.55 Å tilbe Gud kommer først, deretter tjeneste. I tilbedelsen er det ingen grenser eller 
skillelinjer, og vi må lære oss å leve med forskjeller. KELC fremste oppgave, hevder 
biskopen, er å svare på diakonale utfordringer i sine egne menigheter.- 
 
Oppsummering og vurdering 
KELC har åpenbart beveget seg teologisk og etisk fra venstre inn mot sentrum. Administrativt 
har de bygd opp en struktur og et fellesskap som inngir tillit både lokalt og internasjonalt. 
Kirken er i vekst flere plasser, like mye eller mer enn ELCK. Det er dog et åpent spørsmål i 
hvor stor grad disse endringene er gjennomgående eller forbigående. ELCK har mistet 
medlemmer til KELC i Nairobi. I Taveta søker KELC-medlemmer til ELCK uten at 
undertegnede kjenner de konkrete beveggrunnene. Bildet er komplisert og har lokale nyanser. 
Om biskopene Obare og Kahuthu igjen kan finne sammen, og om KELC og ELCK kan finne 
sammen igjen, er et åpent spørsmål. Om en ser bort fra personlige motsetninger, er det enda 
mange uavklarte spørsmål knyttet til for eksempel kvinners tjeneste, bibelsyn og ekumenikk. 
  
Andre lutherske misjons- og bistandsorganisasjoner i Kenya – 
avslutning 
Kenya er utgangspunkt for en rekke omfattende nødhjelpstiltak i regionen, slik at de fleste 
tunge lutherske organisasjonene er inne, som for eksempel Kirkens Nødhjelp (KN)56, 
Lutheran World Relief57 og Orphan Grain Train58. KNs prosjekter har imidlertid, etter vår 

                                                 
50 http://www.bayern-evangelisch.de/web/index.php , jfr. 
http://www.elca.org/countrypackets/germany/bavaria.html  
51 http://nordelbien.de/en/en.service/index.html  
52 http://www.ekir.de/ekir/ekir_938.asp , http://www.ekir.de/ekir/ekir.asp  
53 http://www.vemission.org/english/  
54 http://www.diakonia.se/sa/node.asp?node=469  
55 Biskop Kahuthu til undertegnede i samtale 16.3.2006: ”KELC cannot accept homosexuality and lesbianism, 
but these people needs counselling. On women; we are spiritual beings before God, gender is not an issue.” 
56 http://easternafrica.nca.no/.  
57 http://www.lwr.org/ourwork/country.asp?CountryName=Kenya&CountryID=1&RegionID=1.  
58 http://www.orphangraintrain.com/  
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vurdering, liten innflytelse på det lutherske kirkelivet i Kenya. Deres prosjekter foregår stort 
sett utenfor Kenyas grenser eller i områder der den lutherske kirke, ELCK eller KELC har 
liten eller ingen tilstedeværelse. Da er det annerledes med LWR og OGT der mindre 
prosjekter blir drevet i nært samarbeid med lokale menigheter, for eksempel i forbindelse med 
HIV/Aids. I flyktningleiren i Kakuma rett oppunder grensa til Sudan har LCMS hatt en 
virksomhet ei tid. Vi tar allikevel ikke disse organisasjonenes fulle bidrag og historie opp ved 
denne anledning. 

Luthersk kirkeliv i Kenya er mangfoldig og spennende og full av utfordringer. Vi har 
sett at både ELCK og KELC har hatt store interne spenninger som har forårsaket mye sorg og 
smerte som det ikke er lett å legge bak seg. Men disse spenningene har også utløst mye 
kreativitet og nytenkning og vilje til å se andre løsninger. Hvor gode disse løsningene vil 
være, vil tida vise. Som kirker betraktet er det avgjørende at de i årene som kommer vil kunne 
fokusere på omgivelsene, og i mindre grad bruke all sin kraft på intern opprydding. I så måte 
synes KELC å være kommet lenger enn ELCK. 

Utfordringene er både praktiske og teologiske. Lokalt representerer de lutherske 
kirkene og menighetene en forvandlende livskraft som er tydelig midt oppe i alle vanskene. 
De formidler livshåp, gir rammer og utfoldelsesmuligheter til tusenvis som ellers ville ha gått 
til grunne under presset fra storsamfunnet. Samtidig er lutherske menigheter tallmessig i 
mindretall i Kenya. Ytterliggående, svermerisk herlighetsteologi og overflatisk åndelig 
veiledning tiltrekker seg mange. Her har de lutherske kirkene og lederne et veiledningsansvar 
som går utover sine egne kirker i og med at de på en spesiell måte forvalter lokalt arven om 
Skriften, nåden og troen alene. Det budskapet er det et intenst behov for i dagens Kenya – og 
det vil bli lagt merke til. 
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Daniels bok 
 

En innledning og kommentar til kap 7 
 
 

Av Karsten Valen 
 
 
Innledning til Daniels bok 
Daniels bok er blant de mest leste bøker i GT.  Den er også mye brukt i NT.  Det betyr 
imidlertid ikke at den er enkelt tilgjengelig.  Den er full av symbolspråk og vanskelige 
tolkningsproblemer. 
 I vår tid har tolkningene stort sett delt seg i tre grupper: 
 a) De som ser boka som et skrift fra ca 164 f. Kr. Den skulle da gi jødene frimodighet 
til å stå i kampen imot den syriske, hedenske kongen Antiokos IV Epifanes, som ville 
tvangsomvende jødene fra fedrenes tro til en greskpreget avgudsdyrkelse. 
 b) De som regner boka som et profetisk budskap som tydelig går på den siste tid før 
Jesu gjenkomst.  Da er det av stor interesse å finne ut hvilke stormakter de forskjellige 
symboler peker fram imot. 
 c) De som i hovedsak ser boka som et profetisk budskap om tiden før Jesu fødsel og 
de forskjellige rikene som da dominerte i jødenes områder, men som i sitt mål ser fram til 
Jesu komme.  Bare i korte glimt ledes linjene framover til fullendelsen. 
 Jeg går inn for c).  Men det vil i gjennomgåelsen være naturlig å berøre tolkningene 
under a) og b) også.   
  
 Forfatterspørsmålet er meget omstridt.  I mange kretser er det regnet for uomtvistelig 
at den ble til ca 164 f.Kr.  Dette er vanskelig å forene med bokens egne utsagn, der Daniel, 
som levde 400 år tidligere, er sagt å være opphavsmannen.  Ut fra dette blir det nødvendig å 
vie innledningsspørsmålene større plass enn vanlig. 
 

  
A. Historisk skisse 
For å kunne skjønne denne boken, er det nødvendig med et visst historisk overblikk over 
storrikene i Det indre middelhav og i Mesopotamia fra tiden omkring 600 f.Kr. til ca Jesu tid. 
 Fram til 600-tallet var Assyria den dominerende makten.  Under deres harde styre falt 
Nordriket, Israel, med Samaria som hovedstad i 722 f.Kr.  Israelittene fra disse traktene ble 
bortført for siden å forsvinne fra historiens skueplass. Enkelte israelitter flyktet nok sørover til 
Sørriket, Juda. 
 Assyrias makt ble brutt av Babylonia. I 612 f.Kr. vant de med hjelp fra Media over 
Assyria og inntok hovedstaden Ninive.  Assyria prøvde å etablere seg lenger nord med 
hovedstad i Haran.  Den falt i 609.  Assyrerkongen hadde bedt Egypt om hjelp.  Da den kom 
marsjerte farao gjennom Palestina for å hjelpe assyrerne. Den fromme kongen i Juda, Josjia, 
prøvde å stanse ham.  Men han falt for overmakten i slaget ved Megiddo. 
 Hans sønn Joakas ble konge.  Men egypterne avsatte ham etter bare tre måneder på 
tronen.  Broren Jojakim ble egyptisk lydkonge i Jerusalem. 
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 I 605 f.Kr. ble det igjen et oppgjør mellom Egypt og Babylonia ved Karkemisj i Nord-
Syria.  Babylonerkongen Nebukadneser vant og festet grepet på Syria-Palestina-regionen. 
 Kong Jojakim hadde tydeligvis klart å snu kappen etter vinden ved maktskiftet i 
området.  Men da han år 600/599 gjorde opprør mot Babylonia, var lykken ute for ham.  
Nebukadnesar kom vestover i en straffeekspedisjon i 598 og omtrent samtidig døde Jojakim. 
Sønnen Jojakin ble satt inn som konge.  Han hadde regjert bare i tre måneder før han overga 
seg til babylonerne.  Han ble ført i fangenskap til Babylon sammen med det meste av 
lederskapet i folket.  Dette blir gjerne kalt den første deportasjon. Onkelen Sidkia ble satt inn 
som konge.  Han holdt det gående i ti år, men så gjorde også han opprør. Det endelige 
oppgjøret kom i juli 587 f.Kr.  Jerusalem ble erobret, portene brent, murene revet ned og til og 
med templet ble flammenes rov. Så ble enda en gruppe av folket tatt med til Babylon i den 
andre deportasjonen. 
 Det babylonske riket var under sin mektige hersker Nebukadnesar på maktens tinde.  
Han regjerte i over førti år fram til 562 f.Kr.  Så fulgte flere ganske svake konger.  Den siste 
var Nabonidus (eller Nabonaid).  Hans regjeringstid var fra 556 til 539.  Han oppholdt seg i 
lange tider i oasen Telma i Arabia mens sønnen Belsasar regjerte i Babylon. 
 I 539 falt Babylon uten kamp for det nye stor-riket, Persia.  Det hadde gått sammen 
med Media. Disse utgjorde en enhet som ofte blir kalt Det persisk-mediske riket. Kongen 
som tok Babylon, het Kyros.  Han var fra Persia, men hadde også slektsforbindelser til det 
mediske kongehus.  I 550 f. Kr ble han konge over et forent Persia-Media, og i 539, da 
Babylon falt, var han den ubestridte herskeren over de veldige områdene fra Persias høyland 
til Det indre middelhav.  Han delte opp riket i 120 satrapier (provinser) og hans rike ble 
stående i omlag 200 år. 
  Jødene fikk i 538 f.Kr. vende tilbake til sitt land og gjenoppta tilbedelsen i Jerusalem.  
De fikk således igjen sin religiøse frihet og etter noen år ble templet gjeninnviet (516).  Men 
de maktet ikke å realisere drømmene om en stor framtid.  De som vendte tilbake var få og 
kom til fattigslige forhold.  Politisk fikk de ikke frihet.  De hadde til en viss grad indre 
selvstyre, men var underlagt storkongen i Persia-Media som en del av et av satrapiene. I 
Bibelen viser Esras og Nehemias bok litt av de ytre og indre stridighetene de måtte hanskes 
med. 
 Et nytt vendepunkt i historien fant sted da kongen over Makedonia i 334 f.Kr. begynte 
sitt erobringstog østover.  I tur og orden undertvang Aleksander den store alle sine 
motstandere og ble hersker over et rike som var større enn noe tidligere. Det strakte seg fra 
Hellas til elven Indus. Det blir gjerne kalt Det hellenistiske riket. Kongen døde imidlertid av 
feber i 323. Da ble hans mektige rike delt. Etter hvert etablerte fire generaler seg på 
forskjellige steder og grunnla egne riker på ruinene av det gamle.   
 Aleksander den stores verk ble av stor betydning for områdene rundt Det indre 
middelhav.  Kulturelt åpnet hans erobringer slusene for fullt for gresk livsstil og språk.  
Denne blandingskulturen av gresk åndsliv på orientalsk mark, blir gjerne kalt den 
hellenistiske.  Den fikk stor betydning også for det jødiske folk. 
 Palestina, der Judea utgjorde et lite distrikt rundt Jerusalem, kom til å ligge midt i 
interessefeltet for to av disse nye rikene: Egypt og Syria.  I Egypt hadde generalen Ptolemaios 
etablert seg og hans dynasti holdt seg i flere generasjoner.  I Syria grunnla Seleukos et stort 
rike, som strakte seg fra Lille-Asia og langt inn i Mesopotamia i øst.  Det blir ofte kalt Det 

gresk-syriske riket. Hans ætt holdt også på makten lenge og kalles seleukidene. 
 Mellom disse rikene var der stadig kontakt.  Noen ganger prøvde de å holde fred, men 
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oftest lå de i krangel og krig.   Striden stod ofte om herredømmet over Palestina.  Fram til 198 
f. Kr. var jødene under de egyptisk-greske ptolemaienes makt.  Da hadde de en relativt 
brukbar tid religiøst sett, men kildematerialet er meget spinkelt.  I Egypt var der en stor 
mengde jøder.  Det sies at to av Alexandrias fem bydeler var bebodd av jøder.  I Egypt ble 
også GTs greske oversettelse, Septuaginta, til i denne tiden. 
 Men så overtar altså seleukidene fra Syria makten i Palestina og da fikk den 
helleniserende politikken vind i seilene.  Full krise ble det da kong Antiokos IV Epifanes (175 
- 164 f.Kr.) satte opp et alter for Zeus inne på tempelområdet i Jerusalem.  Han forbød 
omskjærelsen og sendte utsendinger rundt i landet for å tvinge jødene til å ofre til avgudene 
og avsverge fedrenes Lov.  Da brøt opprøret løs.  Det resulterte i at jødene fikk en kort epoke 
med egne herskere i sin midte.  De kaltes makkabeerne eller hasmoneerne og deres tid blir 
gjerne regnet fra 167 f.Kr. til 63 f.Kr. 
 Å si at jødene denne tiden hadde nasjonal frihet, er vel å gå for langt.  De var hele 
tiden involvert i stridigheter, enten med Syria eller internt.  I realiteten hadde en ny stormakt, 
Roma, vært på banen fra 190 f.Kr.  Da hadde romerne tilføyd Antiokos III et stort nederlag i 
slaget ved Magnesia.  Etter som jødene hadde utarmet seg selv ved indre intriger og strider, 
kunne Antipater fra Idumea, sørøst for Judea, overta som den reelle herskeren over jødene, 
selv om den siste ætlingen av makkabeerdynastiet formelt satt på tronen.  Men alt måtte skje  
med Romas makt i ryggen.  Antipaters sønn, Herodes den store (37-4 f.Kr.), fikk også den 
formelle kongetittelen og hersket despotisk innad i folket, men sørget alltid for å holde seg 
inne med de virkelige makthaverne fra Italias kraftsenter, Roma. 
 
 
B. Daniel og hans tjeneste. 
Daniel betyr "Gud er min dommer". 
 Vårt kjennskap til Daniel bygger på det vi finner i Daniels bok1.  

Daniel har tilhørt de høyere sosiale lag i Jerusalem, for da kong Nebukadnesar i 605 
f.Kr. tok med seg gisler til Babylon, skulle de være "både av kongeætten og av adelen", Dan 
1,3.  Han var på den tiden en ung gutt eller meget ung mann, Dan 1,4.  I tråd med tidens skikk 
ble han gitt et nytt navn av sin nye hersker.  Han ble kalt Beltsasar.  Som jøde holdt han fast 
ved renhetsforskriftene om mat og drikke, slik Loven bød, Dan 1,8ff.  Med fare for sitt eget 
liv holdt han bønn vendt mot Jerusalem tre ganger daglig, Dan 6,11. 
 Han var allerede i utgangspunktet evnerik, Dan 1,4, og i Babylon fikk han en god 
utdannelse, Dan 1,5.  Etter hvert fikk han ry som en ekstra vis mann, Dan 1,20, men han ga 
Gud æren for sin visdom og sine kunnskaper.  Spesielt ble han kjent for sin drømmetydning, 
Dan 2; 4; 5.   
 Under babylonerne fikk han en meget høy stilling i rikets administrasjon, Dan 2,48.  
Da perserne overtok, ble han også hos dem en av de fremste embetsmennene, Dan 6,2-3. 
 I løpet av sin tid i Babylon hadde Daniel flere åpenbaringer og syner.  Det første fikk 
han første året under Belsasar, trolig 552/551 f.Kr.  Da så han "en som var lik en 
menneskesønn komme med himmelens skyer", Dan 7,13, og han skulle seire over de fire 
verdensrikene.  To år seinere hadde han et nytt syn, Dan 8.  I Perserrikets første år, 539 f.Kr., 

                                                 
1 Den Daniel som er nevnt i Esek 14,14.20 og 28,3, er trolig en annen.  Han var spesielt kjent for sin visdom. Når 
han nevnes sammen med Noah og Job, så gjør det det rimelig å plassere ham i en annen tid enn ”vår” Daniel. I 
ugarittiske kilder finnes også en Dani-el, men han har neppe noe med vismannen fra Esekiels bok å gjøre og er 
helt sikkert ikke identisk med ”vår” Daniel. 
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hadde han synet om 70 åruker for sitt folk, Dan 9, og hans siste syn, Dan 10-12, stammer fra 
537. 
 Det ser ikke ut for at Daniel virket offentlig som profet blant sitt folk.  Hans stilling 
ved hoffet kan ha vanskeliggjort det.  Men han kan ha sørget for at hans visjoner ble tatt vare 
på. 
 Daniel ble en gammel mann.  Om vi regner med at han var 12-15 år da han ble 
bortført, måtte han ha vært rundt 80 da han fikk sitt siste syn.  Hans videre historie etter dette 
er ikke kjent. 
 
 
C. Innhold og oppbygning av Daniels bok 
Det er vanlig å dele stoffet i to jevnstore deler:  
a) fortellinger, Dan 1-6, og  
b) syner, Dan 7-12. 
 Fortellingene er som følger: 
  Dan 1 Daniel føres i fangenskap 
  Dan 2 Daniel tyder Nebukadnesars drøm 
  Dan 3 Daniels venner i ildovnen 
  Dan 4 Nebukadnesars vanvidd 
  Dan 5 Skriften på veggen for Belsasar 
  Dan 6 Daniel i løvehulen 
 
 Synene fordeler seg slik: 
  Dan 7  Verdensrikene og menneskesønnen 
  Dan 8  Væren og bukken  
  Dan 9  De sytti årukene 
  Dan 10 - 12 Gjennom trengsel til evig frelse 
  
Selv om dette kan kalles en naturlig inndeling, er den ikke uten problemer.  Det ser vi for det 
første av språkbruken: Dan 2,4b - 7,28 er skrevet på arameisk, mens resten er på hebraisk.  
Dessuten viser det seg også at den arameiske delen inneholder en tydelig chiasme2. Kap 2 og 
7 hører sammen. Begge beskriver fire verdensriker som faller i grus for Guds rike.  Kap 3 og 
6 forteller om trofaste troende som skal presses til avgudsdyrkelse, men som på en mirakuløs 
måte blir berget av Herren.  Kap 4 og 5 er om to konger som opphøyer seg og krever en 
tilbedelse som bare tilkommer Gud, og som blir ydmyket.  
 Denne chiasmen faller sammen med den spesielle språklige særegenheten at kap 2,4 til 
7,28 er på arameisk, mens resten er på hebraisk. 
  
Jeg synes derfor det er mer naturlig å inndele på følgende måte: 

a) 1,1-2,3  Historisk bakgrunnsstoff (hebraisk) 
b) 2,4-7,28 Chiastisk syklus fra Daniels liv (arameisk) 

Dan  2 Daniel tyder Nebukadnesars drøm 

                                                 
2 Chiasme er en spesiell framstillingsform.  Den har fått navnet etter den greske bokstaven  chi, som ser ut som 
en stor X. En kan da ordne stoffet slik at en begynner øverst på ”armen” og i to-tre avsnitt går nedover til 
kryssningspunktet for så å fortsette på ”foten” med parallelle avsnitt, men i motsatt rekkefølge, slik at når en når 
ut på ”tåen” tilsvarer det begynnelsesavsnittet.   
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Dan 3  Daniels venner i ildovnen 
Dan 4  Nebukadnesars vanvidd 
Dan 5  Skriften på veggen for Belsasar 

Dan 6  Daniel i løvehulen 
Dan 7 Verdensrikene og menneskesønnen 

c) 8,1-12,13 Tre utfyllende syner (hebraisk) 
Dan 8 Fram til Det hellenistiske riket 
Dan 9  Fram til ”En salvet” opptrer 
Dan 10-12 Fram til oppstandelsen  

 
Fortellingene er holdt i tredje person entall og forteller om Daniel, mens synene er gjengitt i 
første person entall med Daniel selv som forteller. Kap 7 innledes i tredje person, Dan 7,1, for 
så å gå videre i første person.  Det kan tyde på en noe sammensatt tilblivelseshistorie.   
 Likevel er det en sterk enhet i motivene og i teologien.  Vi møter både i synene og 
fortellingene troen på at Guds rike skal seire over verdensrikene.  Dessuten viser boka 
hvordan Gud er med sine i prøvelsene, når de står fast i troen.  Et tredje motiv er 
makthavernes trang til å heve seg opp og kreve guddommelig tilbedelse.  Dette fører til deres 
undergang.  
 Måten budskapet er presentert på, særlig i drømmene og synene, har preg av en ny 
uttrykksform i forhold til den tradisjonelt profetiske. Denne nye formen blir kalt apokalyptikk.  
Her er en overflod av bilder og symboler i framstillingen.  Verdensrikene er framstilt som 
voldsomme dyr.  Engler kjemper i åndeverdenen og når til slutt fram til Daniel.  Drømmene er 
egenartede og må tydes.  Formidlingsformen er først og fremst syner.  
 Visstnok brukte også de "klassiske" profetene symboler og så syner. Jeremia så en 
kokende gryte, Jer 1,13, Amos så en kurv med moden frukt, Am 8,2 og hos Esekiel finner vi 
mye av samme formen, f.eks. Esek 4,1ff; 8,1ff.  Likevel er her en tydelig aksentforskyvning i 
og med at slike fenomener blir mer og mer framtredende og utgjør hovedelementer i 
framstillingen.  
 Også i måten å kommunisere på kan en se forskjeller. Daniel står ikke fram for folket 
som Guds sendebud og preker til dem. Han er vismannen som Gud har gitt innsikt. Den 
innsikten ser det ut for at han formidler direkte i skriftlig form. Profetene i Israel pleide å 
preke for folket, mane til omvendelse og forutsi Guds dom over dem dersom de ikke 
omvendte seg.  Først etter dommen kunne det komme på tale med en full frelse.  Hos Daniel 
er det lite av direkte henvendelser til Guds folk, bare indirekte oppmuntrer et par av 
fortellingene til troskap mot Herren, selv i de verste trengsler. Daniels bok er mer opptatt av 
framtiden for verdensrikene enn av Guds eget folk Israel i samtiden.  Historien leder fram til 
Guds inngrep i endetiden.  Dette blir beskrevet som et oppsatt program, der menneskenes 
ansvar, tro eller vantro ser ut for å spille en underordnet rolle.  Guds program blir kjørt 
uansett. 
 Apokalyptikken er i den seinere tid av enkelte blitt forklart ut fra visdommen.  I 
visdommen var man opptatt av å framstille livet og livserfaringene i skjemaet årsak - 
virkning.  Den gode / fromme / rettferdige skulle kunne se fram til glede / fred / rikdom / 
velsignelse.  På tilsvarende vis skulle ulykken ramme den ugudelige.  Når dette ikke slo til i 
en krisepreget verden, meldte behovet for forklaring seg.  Denne forklaringen ble at Gud i 
endetiden skulle gripe inn og gjenopprette den gode orden. 
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 Litt sant kan det være i dette, men den tradisjonelle forklaringen at apokalyptikken 
sprang ut av profetien, har også sine forsvarere.  Selv om der er en aksentforskyvning, slik vi 
så, kjenner vi igjen mange av hovedtemaene fra profetien. 
 
 
D. Spørsmål om tilblivelse og sted 
Selv om det ikke står uttrykkelig i Daniels bok at Daniel er forfatteren, gir den likevel i 
hovedsak inntrykk av å ha blitt til ikke lenge etter hans tid og på bakgrunn av materiale av 
ham og om ham. 
 Dette er likevel omstridt.  Allerede den nyplatonske filosofen Porfyrios (f. ca. 232 e. 
Kr.) opponerte mot Daniel som forfatter.  Han var en innbitt motstander av kristendommen og 
han kunne ikke godta at profeter kunne komme med sanne utsagn som gikk langt inn i 
framtiden.  Derfor hevdet han at Daniels bok måtte ha blitt til etter de begivenhetene kap 11 
taler om, dvs. at profetiene i Daniels bok er blitt til ca 165 f. Kr. eller litt seinere. 
 Den store majoriteten av tolkere i dag er enig i at Daniel som person er plassert i 
eksiltiden, men boka som bærer hans navn, er blitt til ca 164 f.Kr. under de lidelser jødefolket 
da måtte gjennomleve under Antiokos IV Epifanes.  Det som skal vise at boka ble til ca 164 
er den detaljerte beskrivelsen av kampene mellom Egypt og Syria fram til ca 167.  Dette 
gjelder spesielt i Dan 11. Antiokos IVs død i 163 er derimot så vagt beskrevet at man regner 
med at her har forfatteren ikke hatt historien å støtte seg til lenger. Tanken er at noe av stoffet 
om Daniel og hans venner kan være av meget høy alder. Men det ble skrevet ned og brukt til 
oppmuntring for samtidens troende jøder.  De var nemlig oppe i en krise som kunne 
sammenlignes med den Daniel og vennene stod overfor i møte med kravet om 
avgudsdyrkelse.  Samtidig ble det føyd til en del syner, som ble lagt Daniel i munnen / 
pennen, men de er av langt yngre dato og reflekterer begivenhetene i den nære forhistorie og i 
samtiden, altså ca 164 f.Kr.3  
    I tillegg til argumentet ovenfor, mener man at beskrivelsene av de historiske 
forholdene under eksilet er belemret med en del feil. 
 Språklige argumenter har også vært brukt for å underbygge tanken om en sein 
datering. 
 Til slutt kan Danielbokens plassering mellom Skriftene og ikke i profetkanon i den 
hebraiske bibel nevnes. 
 Disse argumentene virker sterke, men vi skal se at argumentene for en tidligere 
datering også må tillegges betydelig vekt. 
 
Historiske spørsmål fra eksiltiden. 

Dan 1,1 forutsetter at kong Nebukadnesar kom til Jerusalem i 605 f.Kr.  Dette mente man var 
feil.  Nå viser det seg imidlertid at han etter seieren ved Karkemisj, der han slo egypterne, dro 
sørover og erobret hele Syria-Palestina4.  Da er det høyst sannsynlig at han eller utsendinger 
som representerte ham, også kom til Jerusalem for å kreve lydighet av Jojakim, som hadde 
vært egypternes mann. 
                                                 
3 Å legge ordene i munnen på en kjent gudsmann fra fortiden var en vanlig måte å fremme sitt budskap på.  Dette 
blir kalt pseudepigrafi.  Om en ser bort fra tanken på regelrett bløff, kan en framstille tanken bak slik: Om Daniel 
hadde levd, så ville han ha sagt dette - og så sier de det de mener han ville ha gått inn for. Pseuepigrafiske 
skrifter inkluderer navn fra Adam, Enok, Noah, Moses, Esra m.fl. Se den danske oversettelsen ”De 
gammeltestamentlige Pseudepigrafer” i to store bind, utgitt heftevis fra 1953, Gad, København.  
4 Wiseman 1956: 25-27, vist til i Baldwin 1978: 19-20. 
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 Nebukadnesars vanvidd, Dan 4, er også et vanskelig punkt.  Den babylonske presten 
og historieskriveren Berossos nevner ca 200 år etter Nebukadnesars tid at kongen mot slutten 
av sitt liv ble syk og så døde han. Om det ikke hadde vært noe spesielt med sykdommen, så 
hadde den neppe vært nevnt.  En inskripsjon fra Nebukadnesars samtid gjør det klart at han i 
fire år ikke deltok i de aktiviteter som en ventet at kongen var med på.  I medisinen fins en 
sykdom kalt boantropi, der den syke tror seg å være okse eller ku og oppfører seg deretter.  R 
K Harrison mener i sin innledning til Det gamle testamente at dette kan ha skjedd med 
Nebukadnesar5. 
 Belsasar var lenge en ukjent person.  Hans navn fantes ikke i kongelistene, og derfor 
mente mange at her måtte det foreligge en feil.  Den siste kongen het Nabonidus (eller 
Nabonaid).  Nå har utgravningene vist at mens Nabonidus i lange perioder var borte fra 
hovedstaden, lot han sønnen Belsasar regjere.  På den måten var han den reelle makthaver i 
Babylon. Det er altså en påfallende riktig tradisjon vi her har, særlig etter som Belsasar i 
århundrer var glemt og ukjent. 
 Mederen Dareios fra Dan 6,1 har voldt større vanskeligheter.  Kongene i Persia-Media 
i dette tidsrommet var: Kyros 539-530; Kambyses 530-522; Dareios I 522-486.  Denne siste 
Dareios kan ikke komme på tale i kap 6,1; Dan 6,29 viser nemlig at Dareios ikke kan settes 
etter Kyros.  En mulig løsning er at "mederen Dareios", Dan 6,1, var guvernør over Babylon 
og hersket med kongelig myndighet i kong Kyros' fravær.  En slik guvernør ved navn Gubaru 
er kjent.  Kanskje har han hatt et andrenavn som var Dareios.  Vel så sannsynlig er det at 
Kyros har hatt Dareios som et andrenavn.  Dan 6,29 kan godt oversettes slik at det blir 
meningen. Da er problemet løst.  Men en bekreftelse på at Kyros virkelig også kunne kalles 
Dareios er ennå ikke funnet ut over det som kan sies ut fra Dan 6,29. 
 En annen sak er forestillingen om fire verdensriker.  Enkelte tar det for en indikasjon 
på sein tilblivelse. E C Lucas har imidlertid i to artikler i Tyndale Bulletin vist at verken 
opplegget med fire verdensriker eller billedbruken med forskjellige dyr som symboler for 
disse rikene behøver å bety sein datering, slik det ofte er blitt hevdet6.  
 En spesiell vanskelighet knytter seg til identiteten av de fire rikene omtalt i kap 2 og 7.  
De som holder på at boka skal tolkes ut fra krisetiden rundt 167, må la det fjerde riket bli det 
hellenistiske.  Det er nemlig slik i apokalyptikken at fortellingen / profetien gjerne leder fram 
til avslutningen, som er rett foran den tiden forfatteren egentlig befinner seg i. 
 For å få plass til fire store riker etter hverandre i Det indre middelhav fra Daniels tid i 
Det babylonske eksil, må en dele opp Persia-Media i to riker: Persia og Media.  Daniel kap 2 
begynner nemlig med Nebukadnesar og Babylonia og det gjør at det ikke er naturlig å regne 
med Assyria, som kom før Babylonia.  Persia og Media var i utgangspunktet ikke en enhet, 
men fra Kyros’ tid 559-530 f.Kr. var de slått sammen og ble det helt til Aleksander den store 
beseiret det.  Daniels bok regner dette for ett rike, slik kap 8 tydelig viser.  Dermed bør vi 
holde fast på at Det hellenistiske riket er det tredje. Riket som rår når Guds rike skal 
grunnlegges, er det fjerde riket.  Historisk sett blir det det romerske7.  
 Ellers er det interessant å notere en del detaljer som er korrekte:  
 Mens babylonernes lover kunne gjøres om, var persernes uforanderlige.  Dermed 
måtte Daniel i løvehulen, selv om kongen egentlig ville ha forhindret det, Dan 6,15-17.  

                                                 
5 Harrison 1975: 1114-1117. 
6 Lucas, TynB vol.40.2; 1989: 185ff og vol. 41.2; 1990: 161ff. 
7 Se appendiks 1 
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Babylonerne kunne bruke ild som straff, Dan 3, men det kunne ikke perserne, for de holdt 
ilden for hellig. 
 
Historien fra det 3. og 2. århundre f.Kr. 
er som nevnt meget detaljert framstilt, særlig i kap 11.  Her er en detaljrikdom så stor at en 
omtrent kan rekonstruere intrigene mellom Egypt og Syria i kampen om Palestina ut fra dette 
avsnittet.  Det er høyst uvanlig med så detaljerte profetier.  Men Gud er historiens Herre, så 
umulig er det ikke.  En mulig løsning er at kap 11 er blitt endelig utformet etter oppfyllelsen 
ca 165, mens profetien i utgangspunktet går tilbake til Daniel. I P Seierstad sier det slik: 
"Visjonsberetningene stammer fra Daniels hånd. Når dette er satt sammen i makkabeertiden, 
har det profetiske perspektiv i visjonene blitt framstilt i lyset av den oppfyllelse som 
forfatteren opplevde, derfor er kap 11 blitt så detaljert"8.  
 
Det språklige argumentet  
for dateringen er svært usikkert.  Arameisk var det offisielle språket i det persiske riket.  Det 
var et internasjonalt språk allerede på 700-tallet (2 Kong 18,26).  Den kjente forskeren K A 
Kitchen skriver at rettskrivning og lydlære passer når som helst mellom 600 og 330 f.Kr.9. Tre 
greske lånord forekommer.  De er alle navn på musikkinstrumenter.  Alt fra 700-tallet ble det 
handlet med greske varer i det indre Middelhav og videre østover, så slike ord kunne være 
velkjente allerede i eksiltiden10 . 
 Ellers er oppdelingen i to noenlunde like deler med hebraisk og arameisk påfallende. 
En kan tenke seg at den arameiske delen er blitt til i persertiden. Det sies at arameisken her 
minner sterkt om den vi finner i Esra 4,7-6,18 og 7,12-26 samt andre skrifter fra 5. årh. 
Samtidig er hebraisken nærmere Esekiel, Haggai og Krønikebøkene enn Forkynneren, som 
mange setter til ca 180 f.Kr.11. 
 

Plasseringen i kanon  

mellom Skriftene og ikke Profetene er påfallende.  Den vanlige argumentasjonen går ut på at 
Loven (=Mosebøkene) fikk sin endelige form noe etter eksilet og ble fra da av regnet for 
kanonisk.  Profetkanon sies å være avsluttet ca 300 f.Kr. eller noe seinere.  Men Skriftene, 
den tredje blokken i den gammeltestamentlige kanon, var fremdeles åpen, og da måtte Daniel 
få sin plass der.   

I det apokryfe skriftet Jesu Siraks sønns visdom fra ca 180 f.Kr. finner vi i kap 44-50 
en omtale av hovedskikkelser i Israels historie, men her blir ikke Daniel nevnt.  Konklusjonen 
kan da lett bli at han var ukjent.  Men i Siraks bok er heller ikke kjente menn som Esra nevnt, 
så dermed får et slikt argument e silentio liten vekt.  Det vanlige konservative svar på dette 
problemet har vært at han ikke er i profetkanon fordi han ikke offentlig stod fram som profet. 
 En interessant observasjon fra Josefus12viser at han regner med 22 bøker som 
kanoniske. Etter tidens tellemåte svarer dette nøyaktig til vårt GT.  Han tilskriver 5 til Moses, 
13 til profetene og 4 til "de øvrige"13. Spør man så hvilke bøker Josefus regner til de fire, 
nevner han at de inneholder lovsanger til Gud og leveregler for menneskene.  H. Stadelmann 
                                                 
8 Seierstad 1975: 149. 
9 K A Kitchen i Wiseman 1965: 31-79.   
10 Baldwin 1978: 33-34. 
11 IBD bind 1: 361. 
12 Ca 95 e.Kr. i "Contra Apionem" bok 1: kap 37-43 
13 Maier (Hrsg) 1990: 9. 94-95.   
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regner det for sannsynlig at disse fire har vært Sal; Ordsp; Fork; og Høys.  Dermed faller 
Daniel inn under profetkanon14.  Dette stemmer godt med Matt 24,15 der Daniel blir kalt 
"profeten". 
 
Trekk som vanskeliggjør tilblivelse i makkabeertiden  

bør også nevnes.   
 Makkabeeroppstanden var et opprør der folket med våpen i hånd kvittet seg med 
syrerne, som prøvde å påtvinge dem avgudsdyrkelse.  Det krevde lidelse og offer.  Da å velge 
en mann som hele sitt voksne liv var i tjeneste hos en fremmed makt som ideal for folket til å 
holde ut i striden, er mildt sagt påfallende. Bare enkelte sider av hans holdninger og 
virksomhet kan være forbilledlig. En kan kanskje tenke seg at Daniels bok skulle ta sikte på å 
oppmuntre dem med pasifistiske holdninger, - om en absolutt skal sette tilblivelsen av boka til 
denne tiden. 
 Den gode kjennskapen til forholdene i Babylonia og Persia-Media i det 6. århundre før 
Kristus er påfallende og neppe sannsynlig i makkabeertiden. 
 I 1 Enoksbok 14,18-22 finner vi gods trolig lånt fra Dan 7,9-10.  1 Enok. er ofte datert 
til 150 f. Kr., selv om det er stor usikkerhet i dette spørsmålet. I 1 Makkabeerbok 2,59ff er 
Daniel nevnt.  Likeså synes stoffet fra Daniel å være kjent for Baruks bok.  Begge disse 
skriftene er fra 2. årh. f.Kr. 
 Fra Qumran fins det mange bruddstykker fra Daniels bok.  Den fantes i flere 
eksemplar og i en "florilegium" med eskjatologisk innhold fra hule 4 er Dan 12,10 og 11,32 
sitert med introduksjonsformelen "skrevet i profeten Daniels bok"15.  Den kjente britiske 
forskeren F.F. Bruce sier med henvisning til dette at disse funnene burde få slutt på tvilen om 
at Daniels bok var kanonisk i hvert fall for Qumransamfunnet16 . 
 

Tillegg til den kanoniske Daniels bok 

I den jødiske overlevering har tydeligvis Daniel-skikkelsen samlet om seg en del legendarisk 
stoff som er blitt tatt inn i den greske versjonen17.  Qumranskriftene vitner om det samme18.  
Men det betyr ikke at det som faktisk er i den kanoniske Daniels bok er legendarisk. 
Argumentet kan snus slik at en på tross av annet stoff om Daniel, så har MT beholdt en 
nøkternhet som holdt det andre ute. 

                                                 
14 ibid. 72. 
15 Baldwin 1978; 74.  Se også Lars Hartmann: Qumran och den intertestamentala litteraturen i Kronholm och 
Olsson; 1996, s. 111-119.  Han regner med slektskap mellom Dan 7,25 og 1 Enok 1,9.  Siden han tydeligvis 
daterer Daniel til ca 165 og denne delen av 1 Enok til minst 30 år før, må han ty til en felles kilde.  Men om en 
setter Daniel til noen århundrer før, så er det ingen ting i veien for å la 1 Enok benytte Daniels bok.  Når det 
gjelder begrepet ”en som var lik en menneskesønn” i Dan 7,13-14, finner vi en lignende benevnelse i 1 Enok. Av 
de 79 bruddstykkene fra Qumran av i alt 10 kopier av 1 Enoks bok, er ikke noe funnet fra den delen som kalles 
Billedtalene, kap 37-71, og det er her begrepet Menneskesønn forekommer. Mest trolig er det dermed at 
Billedtalene er en seinere del av 1 Enok og at Menneskesønnen her er gjenbruk, avhengig av Daniel.    
16 Henvist til i Baldwin 1978: 72 og fotnote 1 og 3 samme side. 
17 Se ”Det gamle testamentes Apokryfiske bøker” Bibelselskapet 1988, Oslo.   
18 P.W. Flint har en god gjennomgang av dette stoffet i Evans and Flint 1997: 41-60.  Han viser til at der er 
bruddstykker fra 11 manus av den kanoniske Daniel. Der er elleve av de tolv kanoniske kapitlene representert. 
Det nok kan forekomme visse små variasjoner i forhold til den massoretiske teksten, men totalt sett synes Daniel 
å ha fått sin faste form allerede.  De eldste manusene er fra makkabeisk tid (167-ca 30 f.Kr.) og noen er fra 
herodiansk tid. 
Tilleggene er svært fragmentariske og de synes å være fra herodiansk tid.  Dessuten er tilknytningen til den 
kanoniske teksten usikker. 
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Konklusjon 
Alt i alt synes det å være sikrest å holde på en datering på 500- eller 400-tallet i Mesopotamia 
eller Palestina.  Boken bygger på opptegnelser av Daniel om sine syner og fortellinger om 
Daniel i tredje person om han og hans venner i Babylon.  Et forbehold kan gjøres for kap 11.  
Den detaljerte beskrivelsen av kampen mellom Egypt og Syria kan bygge på Daniels syn, 
men være endelig utformet utformet i lys av oppfyllelsen. 
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APPENDIKSER 
  
Flere spørsmål som er av stor betydning for grunnforståelsen av Daniels bok, er ikke grundig 
nok behandlet i innledningen og jeg har heller ikke mulighet til å gå inn på dem i en tolkning 
av kap 7.  Men en oversikt over noen spørsmål i form av appendikser kan være nyttig. 
 
 
Appendiks 1: Rikene blir identifisert 
 

Bibelsteder Tolkning ut fra Daniel selv 
Dan 2: Den 
store statuen 

Dan 7: De fire 
villdyrene 

Dan 8: Væren 
og bukken 

 

Gull Løve ------ Babylonia; Dan 2,38 
Sølv Bjørn Vær Media-Persia; Dan 8,20 
Bronse Leopard Bukk Javan (Det hellenistiske riket); 

Dan 8,21 
Jern og leire Et fryktelig 

dyr 
------ Kittim (Roma); Dan 11,30 

En over-

naturlig stein 

Menneske-

sønnens 

Rike 

------ Guds rike 

 
 
Merknader: 
1. Verdensrikene er av én art (én statue; ymse dyr, men alle er villdyr). 
2. Firetallet symboliserer ofte hele verden.  
3. Oppsettet viser at det er mest rimelig å la det fjerde riket komme etter Det hellenistiske 

riket, og da ligger det nær å la det gå på Romerriket. 
4. Guds rike begynner i tiden, i det fjerde rikets tid, og er evig. 
5. Guds rike er vesensforskjellig fra verdensrikene. 
 
 
Appendiks 2: Selvforgudende herskere i Daniels bok 
             

Tid: Hersker: Bibelref: Stikkord: 

1. riket Nebukadnesar 
Nebukadnesar 
Belsasar 

Dan 3 
Dan 4 
Dan 5 

Ildovnen 
Vanvidd 
Skriften på veggen 

2. riket Dareios Dan 6 Løvehulen 
3. riket Det lille horn Dan 8 og 11 Grusomhet;forfølgelse, 

gudsbespottelse 
4. riket Det lille horn 

Ødeleggeren 
Dan 7 
Dan 9,27 

Gudsbespottelse, forfølgelse 
Ødeleggelse av templet 
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Merknader: 
1. I alle store maktkonsentrasjoner ser det ut for å ligge en kime til selvforgudelse. 
2. Med oppsettet her, ser vi tydelig at her i hvert av de fire rikene er herskere som 

opphøyer seg og står Gud imot.  Det viser et viktig teologisk poeng. 
3. Etter en trengselstid for Guds folk vil dommen komme over undertrykkerne.  
4. De to herskerne i det fjerde riket kan gjerne være samme person. 
5. Det lille horn i kap 7,8 hører til i det fjerde riket, mens kongen i kap 8,23-25 og 11,21-

35 hører til i det tredje riket. De fleste tolkere vil se dette som et bilde på Antiokos IV 
Epifanes og la alle referansene gå på ham.  Med min oppdeling av de fire rikene og 
påvisningen av teologien i dette, er det naturlig å holde på en oppkomling som får 
kongemakt og misbruker den både i det tredje og det fjerde riket19.  

6. I stedet for å si at det lille hornet i fjerde riket er en profeti om Anti-Krist / Dyret i 
Johannes’ åpenbaring, er det etter mitt skjønn rettere å si at det er et forbilde på denne 
personen som i endetiden skal stå opp med spott mot Gud og forfølgelse av de 
troende. 

7. En annen mulighet er å si at med det fjerde riket og de ti hornene er hele verden og 
hele tidsløpet dekket.  Det vil da bety at gjennom historien, og spesielt i sluttfasen, vil 
uverdige usurpatorer gjentatte ganger stå fram og stå imot både Guds folk og Gud 
selv. 

 
 
 
Appendiks 3: De sytti "årukene"i Dan 9, 24-27 
 
Kap 9 er en kommentar til Jeremias profeti om 70 år for Jerusalem før Det babylonske 
fangenskap for jødene skulle ta slutt, Jer 25,11; 29,10.  Daniel ser at denne tiden må nærme 
seg slutten og som svar på bønn får han vite at det skal gå 70 ”sjuere” før den store 
gjenreisningen skal finne sted, Dan 9,24-27.  Det er allmenn enighet om at en ”sjuer” skal 
bety sju år, og en taler da gjerne om en ”åruke”.  Men ellers er denne profetien tolket svært 
forskjellig.  ”Skoleteologien” er å la krisen i den 70 åruka gå på årene 170-164 f.Kr. da 
Antiokos IV Epifanes ville tvangsomvende jødene. Ut fra mitt ståsted ser jeg dette avsnittet 
som en profeti om tiden fram til Jesu første komme.  Endelig er det dem som vil dra linjene 
helt fram til endetiden og la siste halvdel av den syttiende åruka være en profeti om samme 
tiden som er nevnt i Johannes’ åpenbaring, Åp13,5.  
 Skissene her er for å tydeliggjøre hvordan ulike tolkninger ser på disse versene. Skisse 
A. og B. gir den bibelske framstilling uten plassering inn i historien.  Skisse C., D. og E viser 
hvordan ulike teorier knytter denne profetien til historien. 
  
A. Oppdeling av de sytti "årukene" 
 

7 ganger 7 med 

gjenreisning 

62 ganger 7 med vanskelige tider 1x 

7 

 
 

                                                 
19 Se Young 1966: 275-279 og Baldwin 1978 til stedet, se også tolkningen av kap 7 nedenfor. 
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B. Innholdet i den syttiende åruka, Dan 9, 24 
 

Det som skal ta slutt Det som skal komme 

Ondskapen har nådd sitt mål En evig rettferd kommer 
Synden tar slutt Profetenes syner blir stadfestet 
Skylden blir strøket ut Det (den?) aller helligste blir salvet 

  
C. ”Tidligdatering” fram til Antiokos IV Epifanes 
 
7x7 = Eksiltiden 
fra 586 f.Kr 

62x7 = Gjenreisningen etter eksilet  
fra 538 f. Kr. 

1x7 =170-163
163 f.Kr. 

 

D. ”Seindatering”, der siste halve åruke går på endetiden 
  

7x7 = Gjenreisning 
fra 538 f.Kr 

62x7 = Vanskelige tider etter en  
gjenreisningsperiode fram til Jesu 
 første komme 

½ 
x7 

Kirkens 
 tid        

½  
 x7 

 

E. Tidsperspektivet er fram til Jesu frelse 
 

7x7 = Gjenreisning 
fra 538 f.Kr. 

62x7 = Vanskelige tider fram til Jesu 
første komme 

1x7 med
frelse 

 
 

Merknader: 
1. Oversettelsen i NO30 og NB88 er forskjellig fra NO78/85. Begge kan forsvares like 

godt grammatisk (se også de anerkjente engelske oversettelsene der RSV følger 
NO78/85 og NIV følger NB88).  Forskjellen i mening blir at med NO30 og NB88 blir 
fyrsten og Den salvede i v.25 samme person og han kommer ved overgangen til den 
70. åruke.  Etter NO78/85 blir det først en fyrste etter 7x7 år og så en som er salvet 
seinere, v.26a.  (Han som ødelegger helligdommen, v.26b, er en helt annen.) 

2. Det som skal skje i den syttiende åruke, er satt opp i plansje B. Det peker på en ny 
frelsestid.  Vers 26 og 27 er mangetydig og mange mener at de passer best på det som 
skjedde rundt 167 f.Kr.  Men man bør ikke overkjøre den grunnleggende forståelsen 
av v.24 som skisserer en grunnleggende ny tid, større enn det begivenhetene i 164 har 
plass til. 

3. Siden 70 tydeligvis brukes symbolsk om en ganske lang tid, bør en ikke legge for 
strikte kronologiske mål på stoffet; heller ikke når det gjelder 7 ganger 70.  
Frelsestiden skal komme etter 7 ganger eksilets tid.  

4. Den første delen (7x7 år) kan gå på tiden de brukte for å etablere seg igjen i Jerusalem, 
der templets gjeninnvielse i 516 f.Kr. står sentralt. Dernest blir det en lang og 
vanskelig periode på 62 ”åruker”.  Det er vanskelig å finne en symbolsk betydning av 
det tallet.  Det er nok kommet fram ved å trekke de første sju og den siste uka fra sytti.   

5. Den syttiende uka er avgjørende, for da skal en salvet (Messias) ryddes av veien og en 
frelse skal etableres. Om der er en tid etterpå, går teksten ikke inn på.   
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6. Tidspunktet en bør begynne å regne fra, er 538 f.Kr. da jødene fikk lov å vende hjem, 
Dan 9,25. 

7. Tidfestingen vist under punkt C. er mønsteret de fleste moderne kommentarer følger. 
De mener at profetiene er skrevet "ex eventu", dvs. at det som er utgitt som profeti 
allerede har skjedd. Perspektivet rekker ikke lenger enn til trengslene under Antiokos 
IV Epifanes og oppstanden de utløste. For å få plass til alle årene, vil mange begynne 
tidsregningen fra år 587 f.Kr., men det motsies direkte av Dan 9,25. 

8. Punkt D. har tilhengere mellom dem som ser den siste halve åruka som det samme som 
de 42 månedene i Johannes Åpenbaring 13,5.  Mellom første og siste halvdelen av 
syttiende åruke faller et udefinert avsnitt, kirkens tid. Hos dem som holder på en rekke 
ulike tidshusholdninger, der kirkens tid er en egen epoke før den store trengsel for 
jødene og et jordisk tusenårsrike for dem, blir de 42 månedene den store trengsel for 
jødefolket. 

9. Punkt E. går ut fra at det er grunnleggelsen av frelsens tid under Jesus Kristus som er 
innholdet i den 70. åruka, men at perspektivet ikke går lenger enn til templets 
ødeleggelse i år 70 e.Kr.  Det er min forståelse av tidsperspektivet i Daniel 9,24-27. 

 
 
 
Appendiks 4: Daniels bok og Det nye testamente 
 
Daniels bok er flittig brukt i NT20.  Matt 24,15 henviser til ”profeten Daniel”, som vi så 
ovenfor, og vi finner flere direkte henvisninger, bruk av stoff og begreper og hentydninger 
mange steder. Særlig er Johannes åpenbaring sterkt påvirket av denne boka.   

I Dan 7,13 møter vi "en som var lik en menneskesønn”. Jesus brukte navnet 
”Menneskesønnen” om seg selv.  I forlengelsen av tolkningen av kap 7 tar jeg opp litt mer om 
denne saken.  

I nær tilknytning til Menneskesønnen har vi også begrepet "Guds rike".  Det har røtter 
flere steder i Det gamle testamente, men ikke minst i Daniels bok.  Der har vi sett at et av 
hovedpoengene er at mens de jordiske rikene skal kjempe og forgå, skal Guds evige rike til 
slutt stå fram, Dan 2 og 7.  I Jesus er allerede dette riket kommet nær: "Tiden er kommet, 
Guds rike er nær", Mark 1,15.  "Men er det ved Guds finger jeg driver ut de onde ånder, da er 
jo Guds rike kommet til dere", Luk 11,20.  Samtidig er Guds rike en kommende tilstand, en 
ny tid med fullkommenhet og evig glede, Matt 22,2ff.  
 I gammeltestamentlig tid var nok Guds rike tenkt som Israel selv, der Gud var konge 
og folket ”et kongerike av prester og et hellig folk” for Gud, 2 Mos 19,5. Han kunne regjere 
gjennom en utvalgt, en salvet konge, Messias.  Det finner vi både i Israels historie og i 
profetiene om en kommende hersker, 2 Sam 7,12-16; Esek 34,20-24. Daniels bok, sammen 
med flere andre profetier ser for seg et Guds rike som skal grunnlegges i en ny tid og være 
både verdensvidt og evig, Dan 2,44; 7,14.27. 
 Matteus henviser direkte til Dan 11,31 og 12,11 når han taler om "den ødeleggende 
styggedommen" som skal ”stå på det hellige sted”, Matt 24,15.  Jeg mener at 11,31 handler 
om profaneringen av templet under Antiokos IV.  Det er mulig å tolke Dan 12,11 om at en 

                                                 
20 Salmene, 1 Mosebok og Jesaja siteres og alluderes til oftest, men i en neste gruppe kommer Daniel omtrent på 
linje med 2 og 5 Mosebok,  Jeremia og Esekiel. Det til tross for at den er bare ¼ så stor som disse bøkene.  Se 
henvisninger bakerst i Nestles utgaver av Novum Testamentum Graece 
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tilsvarende profanering som skal komme under det fjerde riket.  Det er i god samklang med 
forståelsen av ondskapen i Daniels bok, der vi har sett at i de forskjellige rikene oppstår det 
forskjellige herskere som vil tilrane seg guddommelig status og tilbedelse.  Jesu anvendelse 
knyttes direkte til Jerusalem og Judea og de troende anbefales å flykte opp i fjellene der.  
Dette viser at den forestående profanering av Jerusalems tempel, som Jesus her profeterte om, 
ikke betyr den absolutte endetid. 
 Johannes åpenbaring vrimler av sitater og hentydninger til Daniels bok. "Dyret", ofte 
kalt Antikrist ut fra 1 Joh 2,18 og 4,3, er beskrevet med bilder fra Dan 7. Se ekskurs etter 
tolkningen av kap 7.  
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TOLKNING av DANIEL kap 7  
 
”En som var lik en menneskesønn” 
 
 
Innledningsstoff 
 
 
Tidfesting og bakgrunn 

Kong Belsasar møter oss første gang i kap 5, der han fikk se ”skriften på veggen”.  Det 
skjedde mot slutten av hans regjeringstid. Her i kap 7 er vi ved begynnelsen av hans styre21, 
nærmere bestemt til året 552-55122. Den store kongen i Det babylonske riket var 
Nebukadnesar.  Etter hans død gikk det gradvis nedover inntil Babylon falt for Persia-Media 
uten kamp år 53923. 
 

 
Tilblivelse 

De første ordene i kapitlet viser at noen har arbeidet med stoffet seinere og satt inn 
denne bemerkningen om og ikke av Daniel. Ellers gir hele kapitlet seg ut for å være 
gjengivelsen av det Daniel så i sin drøm. De fleste tolkerne i dag mener at det er en litterær 
fiksjon som leserne gjennomskuet. Det skal ha blitt til omkring 165 f.Kr. 24 De ukjente 
forfatternes tanke kan kanskje uttrykkes slik: ”Om Daniel hadde levd nå, så hadde han nok 
uttrykt seg som følger: … ” 

Vi har i innledningsavsnittet argumentert for at mye av stoffet godt kan plasseres før 
makkabeertiden og at det saklig sett kan gå tilbake til Daniel selv. Dette blir lagt til grunn for 
tolkningen her. 

En kan spørre om stoffet har røtter bakover til både bibelske og utenombibelske kilder. 
Til det er å si at både enkeltheter, som rovdyrene, og større saklige enheter kan stå i en slik 
sammenheng. Samtidig er det viktig å ikke konkludere med idemessig avhengighet.  I noen 
tilfeller kan en tale om en bruk som er motsatt av det som ellers er kjent25. 

 
 

Kontekst 
Kap 6 avsluttet fortellingene om Daniel og hans venner.  Fra kap 7 har vi fire syner.  

                                                 
21 Se ovenfor om hans posisjon som regent og ikke øverste konge. 
22 Goldingay har 550/549 som årstall her, mens Redditt har 554/553.  Jeg følger Baldwin.  Goldingay 1989: 159; 
Redditt 1999: 117; Baldwin 1978: 138. 
23 Ut fra tidsangivelsene i synene fra kap 7 og ut kan en si at de er kronologisk i rekkefølge, Dan 7,1; 8,1; 9.1; 
10,1.  Men kap 5 hører kronologisk hjemme etter kap 7. Det kan være et argument for å dele opp boka mellom 
kap 6 og 7. Stordalen gjør det og behandler t.o.m. Daniel på to steder i sin framstilling, se Hvalvik og Stordalen 
1999: 104ff.172ff. Min forståelse er at chiasmen i den arameiske delen av boka ”overkjører” kronologisk 
rekkefølge, slik vi skal se at den gjør også i den interne chiasmen vi finner i kap 7 
24 Goldingay går så konkret til verks at han tidfester kap 7 til midten av 167 f.Kr.  Det er begrunnet med at kap 
8,13; 9,27 og 11,31 taler om krenkelse av templet. Det gjør ikke kap 7.  Goldingay 1989: 157.   
25 Igjen har Goldingay forklart dette utdypende.  Linjer kan dras både til profetbøkene og Salmene, til 
Apokryfene og 1 Enoks bok i Pseudepigrafene, samt til Ba’almyten og annet utenombibelsk stoff.  Goldingay 
1989: 146-153.  
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 Men siden både språket fra kap 2,4 til 7,28 er arameisk, og chiasmen, der kap 2 og 7 hører 
sammen, omfatter samme kapitlene, mener jeg at den arameiske delen av Daniel er 
fjernkonteksten og at dette kapitlet best tolkes i lys av kap. 2.26 
 Når det gjelder nærkonteksten, ser vi at kap 6 i tid kommer etter kap 7 og kap 6,29 er 
tydelig en avsluttende bemerkning.  Likeså skifter teksten fra 8,1 til hebraisk og tidfestingen 
leder oss litt videre.  Dermed ser vi at kap 7 er en egen enhet som må tolkes slik, med et 
særlig sideblikk til kap 2.  
 
 
Teksttype og inndeling  
 Med en rikdom av bilder av fabelvesener, spesielle tall, innsikt i en hinsidig 
virkelighet og en mottaker som må spørre om betydningen og får hjelp av en som tolker, er 
dette helt tydelig en apokalyptisk visjon.  
 Inndelingen er enkel nok: 

V. 1 Innledning om Daniel da han fikk synet 
v. 2 – 15 Synet av dyrene og ”en som var lik en menneskesønn” 

v.2-7 De fire rovdyrene kommer opp av havet 
v.8 Det lille horn på det fjerde dyret 
v.9-10 ”Den gamle av dager” og dommen 
v.11-12  Dommen over dyrene 
v.13-14  ”En som er lik en menneskesønn” tar over makten 
v.15  Avslutningsnotat 

v.16-27 Tolkningen av synet 
v.16-18 Summarisk tolkning av dyrene  
v.19-22 Spørsmål om det fjerde dyret 
v.23-27 Tolkningen av det fjerde dyret 

v. 28 Daniels reaksjon27 
 
 

  
Utleggelse av teksten 
 
Vers 1: Innledning om Daniel da han fikk synet 
Den historiske plassering av dette synet har vi allerede berørt rett ovenfor. 
 ”Drømmer og syner” behøver ikke å være to ulike ting. ”og” kan være forklarende.  
Drømmer er ofte brukt når Gud vil formidle et budskap. Josef fikk flere drømmer, kong Saul 
fikk det ikke da han var i nød og i Daniels bok har både kong Nebukadneser og Daniel viktige 
drømmer, 1 Mos 37,5ff; 1 Sam 28,15; Dan 2,1; 4,1; 7,1. Men drømmer kan alle ha, og de 
behøver ikke å være fra Gud, 5 Mos 13,1-3; Jer 23,25-26. ”Visjon” er avledet av et verb for å 
se, chaza’, og kan således heller ikke automatisk bekrefte at det gjelder et syn fra Gud, men 

                                                 
26 Ellers ser det ut for meg som om de påfølgende tre visjoner, Dan 8; 9 og 10-12, utdyper sider av det totalbildet 
kap 7 har av verdensløpet fram til Gudsrikets seier. 
27 Goldingay viser at v.2b-14 er bygd opp som en chiasme.  Det synes riktig nok og det kan gi svar på en del 
spørsmål om plassering av stoffet.  Men ellers har det lite å si for innholdet.  Der det påvirker betydningen, vil 
jeg kort nevne i tolkningen av de enkelte delene.  Se Goldingay 1989: 153. 
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det har nok mer av den klangen i seg og sammenhengen viser at det er meningen her. 
Partisippet choze’, seer, er et parallellbegrep til profet, 1 Sam 9,928.  
 At budskapet ble skrevet ned skulle gi det et mer pålitelig preg.  Da kunne 
sannhetsgehalten prøves når tiden var inne, Jes 8,1.16-17; 30,8; Hab 2,2-329.  
  
 
Vers 2 – 15 Synet av dyrene og ”en som var lik en menneskesønn” 
 
v.2-7 De fire rovdyrene kommer opp av havet 
Utgangspunktet for synet er himmelens fire vinder, v.2.  Det må stå for himmelretningene og 
symbolsk uttrykke hele jorden, sml. Sak 6,5; Dan 8,8.   

Folkeslag i oppbrudd kan sammenlignes med et opprørt hav, Jes 17,12-13 og tanken 
kan være at utover hele jorden skal store omveltninger finne sted. Men ut fra billedbruken i 
hele avsnittet, kan det være like nærliggende å tenke på en form for kosmisk opprør, slik at 
havet står for de uregjerlige og farlige kreftene i tilværelsen. Det svarer til myten om Ba’al 
som beseirer Jam (=havet) i kanaaneisk mytologi. I GT er det Herren som må sette grensene 
for disse såkalte kaoskreftene30. Selv om ”Storhavet” ellers gjerne går på Middelhavet, er det 
nok mer sannsynlig å tolke det symbolsk her.  Firetallet både av vinder og dyr peker på et 
universelt perspektiv. 
 Dyrene, fire i tallet, stiger opp fra havet. Bakgrunnen for dette bildet kan være fra Hos 
13,7-8, der Herren truer med å komme over Israel som en løve, leopard og bjørn, de største og 
farligste rovdyrene de kjente. Dessuten kan Esek 34 dras inn, der Herren er gjeter og 
villdyrene blir satt ut av spill. I Jes 17,12-13 er folkeslagene sammenlignet med havets 
veldige kraft. I havet (og i Nilen) kunne også uhyrene så som Leviatan boltre seg, Sal 104,26; 
Jes 27,1; Esek 29,3ff. På babylonske relieffer og ellers i Midt-Østen finner vi ofte rovdyr med 
”ekstrautstyr” som vinger. Selv om dette danner bakgrunnen for visjonen her, så har den sitt 
særpreg, som gjør at vi må tolke den på egne premisser. 
 Dyrene representerer både kongeriker og kongene i disse rikene. 
  Det første dyret var en løve med ørnevinger. Løven er et kjent kongesymbol og står for 
styrke og majestet, mens ørnen er den største av de kjente rovfuglene og kan brukes om 
krigsfolk som beveger seg hurtig og effektivt, 2 Sam 1,23.  I Jer 49,19-22 er både løve og ørn 
brukt om Nebukadnesar.  Når han er representant for det første riket i Dan 2, faller det 
naturlig å la første dyret stå for Babylonia og kongen der.  Men hva betyr det så at det fikk 
vingene revet av og ble løftet fra jorden og reist på to bein og fikk et menneskehjerte? Den 
mest nærliggende tolkningen er å se på Nebukadnesars skjebne i kap 4, der han blir syk og 
fratatt sin makt inntil han innrømmet sin status som underordnet i forhold til Gud. Da fikk han 
tilbake sinnets helse. Da nærmer han seg den posisjon et menneske skal ha og er ikke lenger 
en motstander av Gud.  

Det andre dyret lignet en bjørn. Det har ingen spesielle trekk, men det synes å være på 
farten til ytterligere rov samtidig som det har tre ribben i munnen.  Det blir autorisert til å 
fortsette sin plyndring og drepende framferd.  Den autorisasjonen er det tydeligvis Gud som 

                                                 
28 Se TWOT bind 1: 274-275. 
29 Det kan også hevdes at siden dette skulle være blitt til ca 165 f.Kr. så måtte forfatteren ha skrevet ned boka, 
om det skulle hevdes å gå tilbake til Daniel. Slik finnes det mange steder i Pseudepigrafene beskjed om 
nedskriving, 1 Enok 33,3-4; 4 Esr 14,42. Se Goldingay 1989: 160. 
30 Se Collins 1993:294 og Goldingay 1989: 160.  
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gir, for det er han som har kontrollen over kongene. Ut fra den tolkning jeg har funnet mest 
sannsynlig når det gjelder rikene, må dette være Persia-Media. Hva ”ribben” skal stå for, er 
uklart.  De fleste regner med at det går på beseirede kongeriker, og det er vel sannsynlig.  Men 
uenigheten er stor når de skal identifiseres.  Calvin sier: ”De som forstår tre bestemte riker 
med de tre ribbene, synes å ha analysert alt for finurlig.”31.  Dette kan være en grei nok 
konklusjon. Historisk var det jo under Kyros i dette riket at jødene fikk vende hjem, så det er 
forståelig at det indirekte blir sagt at Gud ga dem makt. 

Det tredje riket er en leopard.  Den er utstyrt med fire vinger og fire hoder. Det er ikke 
ørnevinger, som hos det første dyret, men likevel er det rimelig å la vingene representere fart 
og dyktighet i krig, og den skal være dobbelt så stor som hos det første dyret som bare hadde 
to vinger.  De fire hodene er ulikt tolket alt etter hvilket rike man plasserer dyret i.  De som 
holder på Persia, vil si at det går på fire konger i det persiske riket.  Men, som Young påpeker, 
så er en konge helst symbolisert ved et horn32.  Det går også an å tenke på de fire generalene 
som tok over etter Alexander den store i Det hellenistiske riket og grunnet hvert sitt rike, men 
det forutsetter en tilblivelse etter disse generalenes framtreden, og det er etter mitt syn ikke 
nødvendig.  Da kan heller Dan 2,39 være en løsning.  Der blir det tredje riket beskrevet som 
verdensomspennende.  De fire hodene står da for dette.  

Det fjerde og siste riket er ikke et kjent rovdyr.  Det er beskrevet slik at en ikke skal 
prøve å identifisere det med et vanlig rovdyr heller. Det som er spesielt bemerket, er at det har 
tenner av jern. Ved det skal styrken til å herje og rive sundt markeres. Jernet tilsvarer også 
jernet som i kap 2 blir knyttet til det fjerde riket, Dan 2,40. Dessuten tramper det ned og 
ødelegger det som ikke blir spist.  Det skal vel symbolisere en ødeleggelseslyst og viser et 
destruktivt trekk ved dyret. De ti hornene står for konger. Horn står for styrke og titallet, 
liksom firetallet, har gjerne en symbolsk klang.  Det er grunnenheten i tallsystemet og 
representerer slik sett en full mengde. Det er heller ikke nødvendig at de ti kongene må følge 
etter hverandre kronologisk.  I 2,39-40 og 44 ser vi at der er både historisk progresjon og 
samhørighet i forholdet mellom rikene. 
  Framstillingen begynner altså med tiden Daniel stod i og viser at verden vil fortsette 
med omveltninger og store riker. De vil mer eller mindre stå fram som grusomme, destruktive 
og fiendtlige, selv om de også kan ha menneskelige trekk og ha fått sin makt fra Gud. Han har 
ikke mistet makten eller kontrollen. Om vi holder oss til rekkefølgen av storriker i Det indre 
middelhav, vil det fjerde riket gå på Roma. Men en bør vel ikke tenke så konkret. Tanken kan 
være at dette riket skal ha sterke ledere og utfolde seg i fullt mål, kanskje både historisk og 
geografisk, slik at med det fjerde riket er verdensløpet ved sitt endemål33.  

 
 

                                                 
31 Etter Collins 1993: 298.  (Min oversettelse fra engelsk.) 
32 Young 1966: 146. 
33 Jeg synes Young trekker dette for langt når han ut fra beskrivelsen av dyret, de ti horn og det lille hornet vil 
finne tre faser i det fjerde riket, der den tredje faller sammen med ”Dyret” i Åp 13.  Se Young 1966: 148-150. 
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v.8 Det lille horn på det fjerde dyret 
Når det heter at tre horn ble rykket opp, så vil de som plasserer dette avsnittet inn i Det 
hellenistiske riket og hevder at hornet er Antiokos IV Epifanes, se seg om etter historiske 
konger som passer inn i denne framstillingen.  Det er imidlertid liten enighet om hvem de kan 
være34. Om vi lar dette hornet i det fjerde riket være forskjellig fra det vi møter i kap 8,9-
12.23-25 og 11,21-4535, så kan vi konsentrere oppmerksomheten mer mot teologien enn 
historien. Meningen blir da at det i alle jordiske riker ligger en tendens til å ville frasi seg 
underordningen under Guds autoritet og dermed bli Guds motstandere og stå Guds folk imot.  
Dette hadde Daniel erfart både under det første og andre riket, Dan 3 og 6. Det vil manifestere 
seg i et tredje rike, spesielt i et ”lite horn”, som vi forstår er Antiokos IV Epifanes – og i en 
fjerde (og siste?) stormakt vil et ”horn” komme til syne på tilsvarende vis36.   

Om det lille hornet i det fjerde riket hører vi at det "hadde øyne som et menneske og 
talte store ord", v.8b. At hornet er lite kan tyde på at det ikke har rett til kongemakt på det 
nivå det tilraner seg den.   

Med dette utgangspunkt kan ”øyne som et menneske” bekrefte at dette hornet ikke 
skal tolkes som Djevelen eller en ond ånd som skal stå fram, men et menneske, som allerede 
Hieronymus bemerker37.  Menneskenes øyne kan nemlig signalisere overmot, Jes 2,11; 5,15; 
Sal 101,5.  Til disse øynene hører en munn som taler store ord.  Det vitner også om overmot 
uttrykt som spott, Sal 31,19; Ordsp 6,16-19. Det er faktisk samme synden som er beskrevet i 1 
Mos 3, der fristelsen er ”å bli som Gud i å kjenne godt og ondt”, altså å fraskrive seg Guds 
autoritet og selv ville sette grensene. 

 
 

v.9-10 ”Den gamle av dager” og dommen 
Dette avsnittet er sentrum i chiasmen og er slik sett selve hovedpoenget38. Beskrivelsen 
inneholder seks parallelle ledd slik at først kommer ”en som var gammel av dager”, så klærne 
og håret, så tronen og hjulene på den, så flommen av ild, så tjenerne og til slutt det som 
tydeligvis er hovedsaken i denne delen, nemlig at det skal holdes dom. 

Det første er altså at tronstoler ble satt fram.  Det er diskutert hvorfor det her er flertall, 
mens det bare er én som tar sete, nemlig ”en som var gammel av dager”. Kanskje er det for å 
markere at her er en himmelsk hærskare rundt ham, selv om det bare er markert at 
hovedpersonen tar sete, eller det er flertall for å intensivere tanken på hvor stor den var, 1 
Kong 22,19; Jes 6,1.  V.9c-10a viser at det saklig sett bare er én veldig trone som skal ha 
oppmerksomheten39. 
 Han som tar sete på tronen er selve den himmelske kongen, Gud. Det er tydelig av 
sammenhengen.  Han kalles ”en som var gammel av dager”.  I 1 Enok 47,3 er en tilsvarende 
framstilling, som trolig bygger på denne scenen i Daniel 7.  Der blir Gud kalt ”hode for 

                                                 
34 Se Collins 1993: 320-321. 
35 Se ovenfor: Appendiks 2 under Innledning. 
36 Young prøver på eksegetisk grunnlag å vise at disse hornene er forskjellige.  Men ikke alle argumentene er 
like sterke. Se Young 1966: 275-279. Det er viktig at mens kap 7 legger opp til en endelig avslutning med seier 
for Guds rike, er ikke det tilfelle i kap 8. Og i kap 11 er det heller ikke tydelig markert. Den teologiske siden, 
som jeg har lagt fram, har han ikke vektlagt tilstrekkelig etter mitt skjønn.  
37 Fritt etter sitat hos Young 1966: 148 og Collins 1993: 299. 
38 Goldingay viser dette, Goldingay 1989: 153. Dessuten er viktigheten av avsnittet understreket ved at det er satt 
opp som poetisk stoff, slik også v.13-14 og v.23-27 er det i BH. NB88 har ikke markert dette og NO78/85 har 
bare de to første stykkene satt opp som poesi. 
39 Redditt 1999: 125. 
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dagene”. Om vi lar ”hode” bety opphav eller startpunkt, slik det ofte kan gjøre, får vi markert 
det viktige poenget at mens rikene veksler, består Gud, sml Sal 90,2; 93,2, og nå holder han 
regnskap med sine skapninger.   
 Hans klær og håret på hodet er drivende hvitt.  I den kanaaneiske myten om El, 
høyguden hos dem, er han beskrevet med grått hår for å signalisere alder og verdighet40, men 
her er de hvite klærne satt først.  Det hvite er vanlig i beskrivelsen av himmelske vesener, sml. 
Matt 17,2; 28,3 par, og signaliserer gjerne renhet og hellighet, Sal 51,9; Jes 1,18; sml. Dan 
11,35; 12,10.  

Det neste leddet konsentrerer seg om tronstolen.  En tronstol med hjul er kjent fra 
Esekiel 1,26-29. Ild er ofte forbundet med Guds selvåpenbaring.  Ilden har ofte intensitet i 
seg.  Samtidig er ild brukt som renselse i noen tilfeller. 

V.10a fortsetter med bildet av ild, men nå flyter den fram og det understreker 
domsaspektet ved denne teksten, Sal 50,3. Ilden brenner opp det som er urent.  Overfor 
fiendene er det en uimotståelig kraft når Gud kommer nær på denne måten, 2 Mos 3,2; Sal 
97,3-4; Mal 4,1.  I Pseudepigrafene finner vi elver av ild som uttrykk for Guds dom, 1 Enok 
14,19. 

Antallet på dem som står til rådighet for Gud er de største tall ganget med seg selv.  
Tanken blir da at kreftene er utømmelige, og ikke begrenset, som det tross alt var for de 
jordiske herskerne. 

Etter denne beskrivelsen kommer selve poenget: Gud har en rettssak med verdens 
herskere og riker.  Det skjer ved at bøker blir åpnet.  I GT finner vi noen steder at Guds 
rettferdige er skrevet opp i en bok.  Det skal åpenbart vise at de hører ham til og er i hans 
omsorg, 2 Mos 32,32; Sal 56,9; 69,29. Men her er bøker i flertall og da er det riktigere å tenke 
på at hos Gud blir det holdt nøye regnskap med folkenes gjerninger, og de blir holdt ansvarlig 
etter som de har oppfylt kravene eller ikke.  Slik kunne også kongene la sine skrivere notere 
det som skjedde og få det lagt fram igjen, Est 6,1; Jes 65,6; Jer 17,1-4; 1 Enok 89, 70; 90,20. 

 Tross kongenes makt, er det Gud som regjerer.  V. 9 og 10 skisserer en himmelsk 
kongsstol der en himmelsk hersker som ingen kan stå seg imot skal gripe inn.  Renhet og 
makt karakteriserer bilde.  Hensikten med å tre fram er å holde dom. Bøkene signaliserer at 
Gud har fulgt med og holder menneskene og herskerne ansvarlige for sine gjerninger. 

 
 

v.11-12  Dommen over dyrene 
Chiasmen går nå tilbake og tar for seg samme temaene som i v.2-8, men i motsatt rekkefølge: 
”hornet” på det fjerde dyret; det fjerde dyret; de tre andre dyrene; og så ender det opp med ”en 
som var lik en menneskesønn”41. 

Dommen begynner altså med det lille hornet hos det fjerde dyret.  Dette hornets ”store 
ord” er tydelig blasfemi, v.25, og det er dødssynd. Straffen er at hele dyret blir drept, kroppen 
ødelagt og overgitt til ødeleggelse med ild, Herrens straffende ild, som vi omtalte ovenfor. 

                                                 
40 Collins 193: 301. 
41Chiasmen kan forklare at dommen over de tre første rikene kommer etter dommen over det fjerde. NO78/85 får 
ikke tydelig fram at hornet i det fjerde riket nevnes for seg før det fjerde riket. Se RSV og NIV.  Jeg har valgt å 
la ”en som var lik en menneskesønn” få et eget avsnitt, men saklig kommer han på plassen som tilsvarer alle de 
fire dyrene som steg opp av havet. Det kan også være av interesse å nevne at tidsrekkefølgen i den store 
chiasmen fra kap 2-7 i Daniel bryter den kronologiske rekkefølgen i det kap 7 egentlig i tid passer inn før kap 5 
og 6. Det tyder på at det formelle og teologiske aspektet har overkjørt det kronologiske.   
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Med det er den siste motstanderen, som var verre enn de foregående dyrene, ødelagt slik at 
det ikke er noe igjen som kan reise seg42. 

De andre tre rikene nevnes nå summarisk.  De får riktig nok en viss periode å leve, 
men den er begrenset. De mister sin makt og de får heller ikke den samme harde dommen 
som det fjerde riket. 

Med det kommer vi over i siste delen av chiasmen: det som skal komme som 
motstykke til de fire rikene fra det opprørte havet i v.2-3. 
 
 
v. 13-14  ”En som var lik en menneskesønn” tar over makten 
I BH er dette avsnittet også satt opp som poesi. Det er også mulig å finne en parallellisme i 
disse versene der hvert ledd er enten videreført, som i v.13a eller gjentatt med andre og litt 
utfyllende ord, som v13b-14. Det vitner om hvor viktig det er.  

I kap 2, som er en form for parallelltekst til dette kapitlet, ser vi også at i det fjerde 
riket skal verdensrikene forgå og Guds rike overta og vokse og fylle hele verden, Dan 2,44. 
Etter at verdensherskerne og verdensrikene, som kommer fra det opprørte hav, har fått sin 
dom, markerer innledningsordene i v. 13 en ny akt i dramaet: En ny og forskjellig hersker 
kommer. Første markeringen er at utgangspunktet er ”himmelens skyer”.  Dette står i klar 
motsetning til det opprørte havet, et klart negativt uttrykk, der de første rikene og herskerne 
hadde sitt opphav, v.2. Himmelens skyer er i en åpenbaringssammenheng brukt om dekket 
Gud skjuler seg bak når han kommer menneskene nær, 2 Mos 19,9.16.18; 20,18.21.  

Spørsmålet er hvilken funksjon disse skyene har i forbindelse med ”en som var lik en 
menneskesønn” 43.  Dersom han kom under dekke av disse skyene, er det rimelig å se for seg 
en som er fra en annen virkelighet, en guddommelig person.  Det minste det kan bety er at nå 
er den himmelske verden engasjert i å bringe en ny hersker og et nytt rike på banen. Den 
språklige betydningen er klar nok: Det arameiske bar-ænosj tilsvarer det hebraiske ben-adam 
og betyr rett og slett et menneske. Særlig Esekiel refererer ofte til seg selv som ben-adam, 
Esek 1,4; 2,1;3,1 osv. og i Dan 8,17 er det brukt om Daniel selv. 

Når det sies at han som kommer er som en bar-ænosj, så er det en videreføring av 
sammenligningen med villdyrene vi fant i de foregående versene. Det markerer en motsetning 
til den ødeleggende råskapen og maktarrogansen som der er representert. Men 
sammenligningen behøver ikke å bety at denne personen bare ligner på et menneske. Han kan 
gjerne være et menneske, selv om Gud og englene også kunne åpenbare seg i 
menneskeskikkelse.  Tanken på et menneske som skal råde, slik vi ser i det følgende, fører oss 
til Sal 8,5-9 og 1 Mos 1,28.  I Sal 8 er nettopp ben-adam og ænosj brukt.  Det leder nok 
tanken mot det svake og lille, men samtidig viser det en opphøyd posisjon som hersker over 
skaperverket, men med Gud som Herre over seg, der det egentlig er Han som blir opphøyet, 
Sal 8,10.   

Ordene i Sal 8 og 1 Mos 1 taler om menneskets plass i skaperverket som dets herre, 
men under Gud som den høyeste autoritet. Salme 80 taler også om kongen i Israel.  Han er 
kalt sønn og ”mannen, ben-adam, som du har gitt styrke”, Sal 80,16.18. 

                                                 
42 Det kan være av interesse å nevne at hornet i det tredje riket, som utvilsomt går på Antiokos IV Epifanes, ikke 
sies å møte sitt endelikt i ild, men snarere omtales i vage vendinger, Dan 11,45.  
43 Bar-ænosj er et av de mest omdiskuterte uttrykkene i hele GT, og i et ekskurs vil jeg gi begrepet en litt bredere 
behandling. 
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Dermed er det klart at i GT kjente man benevnelsen ben-adam for en konge.  Siste 
linjen i Dan 7,13 viser at denne nye herskeren blir ført fram til Gud.  Gud sitter fremdeles på 
sin trone, og nå skal han overrekke sin myndighet.  Det minner om Sal 2, der den nye kongen 
blir innsatt av Herren og gitt myndighet av han. Det er altså ikke selvopphøyelse, slik det var 
med de andre rikene.  I flere av GTs profetier finner vi både en messias-hersker og Herren 
selv som ledere i frelsesriket som var ventet, se for eksempel Esek 34,23-24.  

Vers 14a går videre og spesifiserer hva intronasjonen innebærer: 
”Makt”/”herredømme”, sjaltan, har en betydning som bærer i seg betydningen rett autoritet. 
”Ære”, jeqar, har betydningen å være verdifull i seg, men går også på den heder som 
kongelige blir vist.  ”Rike”, malku, kan bety både herskerområde og herskermakt.  Samme 
konsonantene som i konge er brukt og bekrefter at han som ligner en menneskesønn skal være 
konge. Mens mennesket i Sal 8 og 1 Mos 1 fikk herredømme over resten av skaperverket, ser 
vi her at kongedømmet gjelder alle folk. Verbet som er oversatt ”tjene”, p-l-ch, blir brukt i 
Dan 3 om å dyrke Gud eller den oppsatte billedstøtten, Dan 3,12.14.17.  Ut fra denne bruken 
oversetter NIV ”worship” og det er tydelig at betydningen å tjene nærmer seg tilbedelse.  
Dermed er det også sagt at denne nye herskeren enten er en som er verdig guddommelig 
status eller at tilbedelsen av Gud går gjennom hans utvalgte og autoriserte konge44. 

Omfanget av riket gjelder ”alle folk og stammer og tungemål”.  Det er det samme som 
også sies om Nebukadnesars rike, Dan 3,4.  Men det brukes som et fast formular og 
betydningen er at det ikke skal være begrensninger.   

En siste karakteristikk, v.14b, setter opp motsetningen til de skiftende jordiske rikene 
med bemerkningen om at hans autorisasjon til kongeverdigheten og hans utøvende 
kongemakt og hans kongerike ikke skal bli tatt fra ham.  Det er uten avslutning, evig. 
  
 Som en oppsummering av synene så langt kan vi si: 

Dommen har to sider: Den siste hovmodige kongen blir avsatt og hele riket ødelagt og 
kastet under Guds dom, symbolisert ved ild.  Dette gjelder også de andre dyrene (= rikene) 
(v.12).  Karakteristisk for apokalyptikken heter det at "tid og stund var fastsatt for deres 
levetid."  Gud har så å si programmert historiens gang. 
 Den andre siden i Guds gjerning er beskrevet i v.13-14. Først ser vi at "en som var lik 
en menneskesønn" trer fram.  "Menneskesønn" kan rett og slett stå for et menneske, en av 
menneskeslekten. Det spesielle ved denne menneskesønnen er at han kom med himmelens 
skyer.  Skyer er ofte knyttet til Guds maktfulle nærvær i teofanien, 2 Mos 19,9.16; Sal 97,2; 
sml. Matt 17,5; Apgj 1,9.  Denne personen, som ligner et menneske, men samtidig kommer 
fra et himmelsk sted, får overta det de andre herskerne måtte gi slipp på: Det mektige riket.  
Det er forskjellig fra de andre rikene ved at herskerens makt er evig og det samme er hans 
rike. Dessuten er det verdensomspennende, "alle folkeslag skal tjene ham" eller ”tilbe ham”.  
Nytt i forhold til 2,44-45, der riket også er omtalt på lignende vis, er at vi her får et bilde av 
herskeren. 

     
  

                                                 
44 I seinere arameisk er det riktig nok påvist at p-l-ch kan brukes i en sammenheng der tilbedelse ikke er 
intendert, men i referansene i Dan 3 er denne betydningen klar. 
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v.15 Avslutningsnotat 
Dette verset holder i tradisjonelle former fram Daniels reaksjon så langt.  Det er frykt og 
beven, slik det ofte er beskrevet når en har kommet nær den himmelske virkelighet, sml. Dan 
7,28; 10,8.  

Samtidig er det også overgangen til siste delen av kapitlet, der flere detaljer både om 
det fjerde riket, ”det lille hornet” og ”en som var lik en menneskesønn” blir gitt. 

 
 
 

Vers 16-27 Tolkningen av synet 
 

v.16-18 Summarisk tolkning av dyrene  
Dette avsnittet begynner med at Daniel kontakter en som kan utdype synet for seg.  I 
apokalyptikken er det vanlig, det ser vi for eksempel hos profeten Sakarja kap 1,9; 2,2.  Her 
sies det ikke hvem som blir spurt, men ut fra sammenhengen må det være en engel. 

Forklaringen på hvem disse dyrene er, skiller seg ikke stort ut fra det som allerede er 
kjent.  Det nye er at de er ”av”/”på” jorden, og ikke fra havet, som v.3 sier.  Det betyr trolig 
ikke annet enn at havet representerer deres motstand mot Gud og jorden stedet der de utøver 
sin makt45. 

I v. 18 hører vi at ”Den høyestes hellige” skal overta riket.  Det tilsvarer det han som 
var lik en menneskesønn skal gjøre, Dan 7,15.  Men her er det ikke entall, men flertall: ”De 
hellige, som tilhører Den høyeste” kan det omskrives med46. Ut fra denne flertallsformen, som 
går igjen videre i v.25 og 27 også, kan det være nærliggende å gå tilbake til v.13-14 og tolke 
”en som var lik en menneskesønn” kollektivt: Guds folk er personifisert og menneskesønnen 
skal da ikke være tenkt som et enkelt individ. Men det er ingen nødvendig konklusjon. Det er 
ikke vanskelig å se at i de foregående versene har villdyrene vekselvis representert herskerne 
selv og rikene deres. Slik kan vi tenke her også: Kongen er først beskrevet, men i tolkningen 
fra v.18 og utover er innbyggerne i kongens rike tenkt på, og da kan en kollektiv tolkning 
også finne plass ved siden av den individuelle47. Det er sammenhengen som må avgjøre 
hvilken en velger. Jeg mener altså at selv om v.13-14 tolkes om ett enkeltindivid, så kan godt 
de andre versene ha et kollektivt perspektiv.  Et gjennomgangstema i Daniels bok er at 
ugudelige herskere vil tilrane seg guddommelig tilbedelse og lydighet. De som står opp imot 
dette, hører Gud til og kan slik kalles de hellige.  De representerer dem som har tatt pakten på 
alvor og kan ta til seg løftet om å være et ”hellig folk” for Herren, 2 Mos 19,648. 

 
 

 

                                                 
45 Redditt 1999: 130 
46 I norsk oversettelse er dette ikke så lett å få fram.  I NO78 og NB88 forstår vi først ut fra sammenhengen at det 
gjelder flere. BGO 1997 løser det ved å si: ”Den høyestes hellige, de skal motta riket…” 
47 I NT møter vi Jesus som Menneskesønnen, og ingen kan gjøre ham rangen stridig, han skal herske og dømme 
Matt 16,27; 24,30-31; 25,31-32.  Samtidig loves apostlene å sitte på tolv troner og dømme (=herske over) Israels 
tolv stammer, Matt 19,28.  Til slutt heter det også at de hellige skal dømme verden, 1 Kor 6,2-3. Det er ingen 
ting som tyder på at de kristne her så motsetninger. Det viser at en individuell og kollektiv tolkning av 
herskermakt kan stå ved siden av hverandre.  Da er det heller ikke på dette grunnlaget berettiget å utelukke at 
både en menneskesønn, tolket som en konge, og hans folk kan utøve herskermakt uten å måtte identifiseres som 
én størrelse. 
48 Se litt om nyere tolkningsforsøk i Appendiks etter tolkningen. 
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v.19-22 Spørsmål om det fjerde dyret 
Dette avsnittet tar opp igjen det som er sagt om det fjerde riket og det ellevte hornet i v.7-8, 
men med noen variasjoner. 
 For selve dyret er det bare lagt til at det har klør av kobber, og det er rimeligvis bare en 
forsterkning i beskrivelsen av dyrets makt, men uten spesiell teologisk betydning. 
 Hovedinteressen samler seg om det ellevte hornet. ”et lite horn” i v.8 er her kalt ”et 
nytt horn”. Det får også tre horn til å falle av.  Det tilraner seg makt og blir større enn de 
andre.  Det viktigste er likevel at det ”førte krig mot de hellige”, ”vant over dem” og dette 
varte inntil ”Den gamle av dager” kom. Det viser at samme selvforgudende tendens 
dominerer og leder til forfølgelse av dem som er tro mot den sanne Gud49. Selv om 
symbolikken er nokså gjennomskuelig, så blir tolkningen gitt nedenfor, v.24-26. 

Siste uttrykket i v.22 tilsvarer v.11. Der ble dommen over dyret eksekvert. Her blir det 
understreket at dommen blir til utfrielse for de hellige50.  I samsvar med v.18 blir så riket 
overgitt til Den høyestes hellige, - i flertall - og ikke som i v.14 i entall. Det har vi allerede 
tolket til å være de troende, de som i trengslene holder fast på lydighet og tilbedelse av den 
sanne Gud, se ovenfor v.18.  

 Det nye hornet, som tilsvarer det lille hornet i v.8, vil altså i endetiden, i forkant av 
dommen over de selvforgudende rikene og kongene, samle seg til kamp mot disse trofaste 
tilbederne av Herren. I en periode, inntil Gud griper inn, skal det til og med kunne seire over 
dem, men det er bare midlertidig. Riket tilhører Guds folk. 

 

 

v.23-27 Tolkningen av det fjerde dyret og den ugudelige kongen 
Svaret om det fjerde riket, v.23, faller omtrent ordrett sammen med det som er sagt i v.7. I 
v.11 er det allerede sagt at det skal dømmes til ødeleggelse, så det blir ikke gjentatt her. 
Tolkningen går direkte til de ti hornene, som blir forklart å være konger i dette riket, og heller 
ikke de omtales spesielt.  Det er nok forutsatt at de faller inn under dommen over det fjerde 
riket. Det ellevte hornet er også kalt konge. Om vi her skal tenke at denne kongen er den 
dominerende mellom flere samtidige eller at han overgår dem som har vært før ham, er 
usikkert51.  Det er viktig å holde fast på at dette er et billedspråk, der logikken ikke skal kjøres 
for stramt.   

I hvert fall er det denne kongen som skal stå for endetidens store forfølgelse. Det som 
særpreger han, er ikke bare en generell ødeleggende gjerning; det står hele det fjerde riket for, 
v.23, men av v.21 og 25 ser vi at han a) spotter Gud, b) forfølger de hellige, dvs. de som hører 
Gud til som hans folk, c) vil forandre "tider og lover".  Dette går nok i den 

                                                 
49 Gudsbespottelsen kommer tydelig fram i v.25.  Ellers er selvforgudelsen et hovedtema i beskrivelsen både av 
samtidige og framtidige konger i Daniels bok. 
50 NB88 oversetter slik at det lett kan tolkes slik at de hellige skal utføre dommen.  Det er kanskje å gå for langt.  
Det er sannsynligere at dommen som Den gamle av dager gir, er til fordel for de hellige, slik NO78 har. 
51 Sml. Baldwin 1978: 146 som tolker det som samtidighet, mens Collins 1993: 320-321 går for å identifisere en 
rekke på ti syriske konger før Antiokos IV Epifanes.   

Dette reiser spørsmålet om ”hornet” i kap 8 skal identifiseres med det i kap 7. Mange mener at denne 
spesielle kongen i det fjerde riket må være Antiokos IV Epifanes, som regjerte i Syria 175 - 164 f.Kr. og som 
med makt ville tvinge jødene bort fra sin tro og gudsdyrkelse.  For å få dette til å stemme, må en hevde at Persia 
og Media er to etterfølgende riker.  Men det er ikke slik i Daniels bok.  Hele tiden opptrer de som en enhet, som 
en vær med to horn (8,3.20).  Det er altså en slik opprørskonge både i det tredje og i det fjerde riket. Et viktig 
moment er at mens kongen i det jeg ser på som det tredje riket skal dø, følges det ikke opp med at Guds rike 
introduseres, slik det skjer her i Dan 7. Se for øvrig innledningen til Daniels bok ovenfor. 
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gammeltestamentlige sammenheng ut på forsøk på å forandre GTs festkalender og moralske 
lover.  Til slutt heter det d) at de hellige skal overgis i hans makt.  

Det innebærer at den ugudelige kongen i første runde skal lykkes i sine anslag mot 
Guds folk.  Det er likevel ikke han, men Gud som har den endelige makten. At Gud har 
makten kommer fram av to ting.  Det første er at tidsrommet denne kongen blir gitt å ha makt 
over det hellige, er "en tid, tider og en halv tid", v.25b. Det blir tre og en halv "tid". 
Israelittenes tidsoppdeling var knyttet til sjutallet.  En uke hadde sju dager; hvert sjuende år 
var det sabbatsår og etter sju ganger sju år var det jubelår.  En ”sju-syklus” representerer slik 
en epoke.  Poenget her er da at kongens forfølgelse skal ikke vare en hel, men en halv epoke. 
Hvor lang en slik "tid" er tenkt, er usagt, men vi møter i 8,14 "to tusen tre hundre kvelder og 
morgener". I 12,7.11.12 møter vi tilsvarende tidsangivelser og det ser ut for å være tenkt på 
omtrent tre og et halvt år.  Om denne tidsangivelsen er tenkt konkret eller symbolsk, er 
vanskelig å si52. 

Det andre som viser at Gud har makten, er at han etter den bestemte tid vil gripe inn 
og holde dom.  Dommen går først ut på å ta makten fra denne kongen og la riket gå helt til 
grunne, v.26.  Dernest skal de hellige bli gitt et evig og mektig rike som står over alt og alle, 
v.27.  Det samme som ble sagt til "en som var lik en menneskesønn" (v.13) blir nå sagt til "det 
folk som er Den Høyestes hellige".   
 
 
Vers 28 Daniels reaksjon 
Som rimelig kan være, skaper slike sterke syner også sterke psykiske reaksjoner.  Vi finner 
lignende uttrykk ellers også (8,27; 10,15ff).  Det kan virke som tradisjonelle fraser, men det 
utelukker ikke at de innebærer virkelighet. 

                                                 
52 Tiden fra Antiokos IV Epifanes vanhelliget templet og til tempelrenselsen ble gjennomført etter Judas 
Makkabeus’ gjenerobring, er omtrent 3 ½ år.  Det svarer til Dan 8,13-14.  Tiden fra utbruddet av det store 
jødiske opprør år 66 e.Kr. til templets ødeleggelse år 70 utgjør grovt regnet en tilsvarende halv epoke.  Til slutt 
kan nevnes at Joh Åp 13 tilkjenner ”Dyret” å herse over de troende i 42 måneder, Åp 13,5-7.  Dette behøver ikke 
å bety at stedene i Daniel, der dette tallet nevnes er satt inn etter oppfyllelsen. Det opphever ikke den symbolske 
bruken om en halv epoke, men kan like gjerne sies å bekrefte at det er et mønster i Guds verdenskontroll. 
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EKSKURS TIL DAN 7 
 
Ekskurs 1: ”En som var lik en menneskesønn” 
Jesus brukte ”Menneskesønnen” i bestemt form om seg selv.  I omtalen av Jesus ellers i NT 
bruker forfatterne ikke denne betegnelsen og noen spurte ”Hvem er denne Menneskesønnen?” 
Joh 12,34. Det viser at det ikke er en vanlig kjent messiansk tittel. 

Det er samstemmighet om at Daniel 7,13-14 danner bakgrunnen for Jesu bruk av 
ordet.  Men vi vil gjerne spørre hva dette signaliserte til de som før Jesu tid hørte teksten fra 
Daniels bok.  Det innebærer å ta en titt på bakgrunnen for uttrykket, i den grad den lar seg 
rekonstruere. Så kan det lønne seg å se litt nærmere på mellomtestamentlig litteratur før en 
prøver på en konklusjon. Det har vært skrevet avhandlinger om dette. Her blir det bare en kort 
skisse for å vise ulike svar som er gitt. 

Da det på slutten av 1800-tallet og rundt 1900 ble funnet mye nytt arkeologisk stoff fra 
Midt-Østen, søkte man å se forbindelseslinjer fra dette stoffet og inn i Det gamle testamente. 
Det gjelder også Dan 7 og begrepet menneskesønn. I en detaljert oversikt over en mulig 
religionshistorisk bakgrunn avskriver Collins det aller meste.  Verken iransk, egyptisk, 
babylonsk påvirkning lar seg tydelig avlese.  Et visst kjennskap til generelle saker kan en nok 
finne, men ikke nok til å påstå avhengighet53.  Det som kommer nærmest er nok kanaaneiske 
myter om guden Ba’al som beseirer Yamm (=havet).  Her er det utvilsomt flere trekk som er 
påfallende like, og de kanaaneiske mytene er utvilsomt eldre enn Daniels bok.  De er faktisk 
så gamle at en må spørre om en kan regne med at de var kjente mellom jødene et årtusen 
seinere. Collins konkluderer med at det er godt mulig54.   

Spørsmålet blir da om det som er lånt av mytisk stoff fungerer på mytens opprinnelige 
premisser eller om det er satt opp som en motsetning.  Jeg synes det er klart at det er ikke slik 
som i myten. I Dan 7 er det ikke plass for spenninger og interne kamper mellom guder og 
krefter. Gud og hans menneskesønn har kontrollen, selv om motstanderen i noen grad får 
slippe til.  

Ellers mener Collins at ”en som var lik en menneskesønn” er et himmelsk individ, en 
engel som skal stå fram på scenen, kanskje Mikael, som Israels skytsengel55.  Goldingay 
imøtegår denne tolkningen og nevner en hel rekke muligheter som har vært luftet gjennom 
historien.  Hans konklusjon er at vi må la denne personen forbli gåtefull56.  Baldwin tar også 
opp de ulike forslagene, men konkluderer med at ”en som lignet en menneskesønn” er det 
gode og fullkomne mennesket, se 1 Mos 1,27-30 og Sal 8,5-8, og den gode, fullkomne 
kongen, se Sal 80,16.1857. 

Når det gjelder bruken av begrepet i mellomtestamentlig litteratur, viser det seg at i 
den pseudepigrafiske boken 1 Enoks bok finner vi flere henvisninger til Menneskesønnen.  
Men problemet er at den boken har en komplisert tilblivelseshistorie.  Store deler er regnet for 
å være fra før år 200 f.Kr.  Men de delene der Menneskesønnen spiller en stor rolle, i kap 37-
71, de såkalte billedtalene, ikke er funnet i Qumran, selv om 1 Enok er representert med 10 
bøker, fordelt på 79 bruddstykker.  Derfor er det tvilsomt om referansene til Menneskesønnen 
er så gamle58.  De får ingen beviskraft når det gjelder bakgrunnen for begrepet 
                                                 
53 Collins 1993: 280-286. 
54 Ibid.: 286-294. 
55 Ibid.: 309-310. 
56 Goldingay 1989: 169-172. 
57 Baldwin 1978:148-154. 
58 Kronholm och Olsson 1996: 114-118. 
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Menneskesønnen. De kan si litt om forestillinger som levde i visse kretser ikke så lenge før 
Jesu fødsel.  Siden folk undret seg over hva Jesus mente når han kalte seg selv 
Menneskesønnen, er det ikke rimelig å tro at det var en allmenn kjent messiansk tittel.  I 4 
Esras bok har vi også spor etter menneskesønn-begrepet, men denne boken er et jødisk skrift 
som ganske sikkert er blitt til i det første hundreåret e.Kr. I deler må en regne med kristen 
innflytelse på framstillingen, i hvert fall slik den nå foreligger. 

Jesus kaller altså seg selv Menneskesønnen og viser med det at han går inn i denne 
profetien for å oppfylle den. I evangeliene er han ofte omtalt som den opphøyde, slik 
framstillingen i Dan 7 beskriver han.  Han skal komme som dommer og evig hersker i sitt 
rike. Da øverstepresten spurte om Jesus var Messias, Guds Sønn, bekreftet Jesus det ved å 
sitere deler av Dan 7,13. Han anvendte det på seg selv: "Fra nå av skal dere få se 
Menneskesønnen sitte ved Kraftens [=Guds] høyre hånd og komme på himmelens skyer", 
Matt 26,63-64.  På denne måten fikk han også fram den herlighetsstillingen som knytter seg 
til navnet. I domsscenen i Matt 25,31-32 er flere trekk hentet direkte fra Dan 7. 

Men en del ganger i NT brukes tittelen i forbindelse med Jesu lave stilling: 
"Menneskesønnen har ikke noe han kan hvile sitt hode på", Matt 8,20.  Den kan også brukes 
når lidelsen og offertanken står i sentrum. ”Slik er heller ikke Menneskesønnen kommet for å 
la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange”, Matt 20,28. Da er 
det tydelig at tanken om Herrens lidende tjener fra Jes 53 kombineres med Danielsprofetien.  
Det er helt særegent for NT. 

Verken Dan 7,  1 Enok eller 4 Esra beskriver en lidende menneskesønn, en som tar 
ansvar for å sone synden og på den måten beseire ondskapens krefter og legge grunnen for sitt 
rike.  I nytestamentlig lys ser vi at dette blir en frelse og forløsning på et dypere plan enn på 
det politiske.  Det som må til, er først å komme i et rett forhold til Gud for å kunne leve videre 
i hans rike for evig. 

  
 
Ekskurs 2: ”Den Høyestes hellige” 
I eksegesen har jeg prøvd å vise at en individuell tolkning av v.13-14 ikke kommer i strid med 
en flertallsforståelse av v.18.25 og 27.  Det er ikke alle enige i. Collins prøver å la disse 
hellige bety engler som utøver herredømme og kanskje står bak Israels makt på jorden, og 
drar inn en del henvisninger til mellomtestamentlig litteratur til støtte for sitt syn59. ”En som 
var lik en menneskesønn” ble, som vi så, forsøkt forklart på samme måten.  
 Goldingay går en annen vei og kommer fram til et resultat som ikke er så forskjellig.  
”Den høyeste”, som de fleste tolker som Gud omsetter han annerledes i det han viser at det er 
en flertallsform som slett ikke behøver å være en intensiverende form brukt om Gud.  Det kan 
gå på ”de hellige” og oversettes ”de hellige i det høye”.  Visstnok kan også ”de hellige” 
brukes om de som er Guds utvalgte, i denne sammenhengen jødene, men vel så vanlig er det å 
bruke uttrykket om englene. Konklusjonen er her, som for ”en som var lik en menneskesønn”, 
at uttrykket er flertydig og skal være det, men engletolkningen er i følge Goldingay vel 
sannsynligst60. 
 Til det er å si at de andre fire rikene utvilsomt utfolder seg på jorden. Kap 2 i Daniels 
bok sier at også Guds rike skal vokse og fylle hele jorden. Det er da vanskelig å tenke seg at 
det skal fylles med himmelske vesener. Men, etter som jeg ser det, er det største problemet 

                                                 
59 Collins 1993: 319. 
60 Goldingay1989: 176-178. 
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med å tolke ”Den høyestes hellige” om engler, framstillingen i v.21 og 25 at en jordisk 
hersker skal kunne seire over dem.  Englene blir aldri framstilt som slike som må lide på 
jorden. 
 De som tolker det fjerde riket som det hellenistiske og hornet som kong Antiokos IV 
Epifanes i Syria, ser da gjerne disse hellige som jøder, dersom de ikke holder på at det er 
engler. Det kan også være grupper innen jødedommen som prestene eller de fromme og 
trofaste i folket, de som ikke ga etter for hedenskapets press. 
 Her er det verdt å merke seg at Israel, Juda eller jøder ikke nevnes verken i kap 2 eller 
7.  Utgangspunktet er selvsagt det første utvalgte folk Israel og den resten av dem som 
overlevde og var trofast i sin tro. Men en bør ikke binde seg til den tolkningen slik at en 
utvidet forståelse utelukkes. Perspektivet er universelt.   
 
  
Ekskurs 3: Dyret i Johannes´ åpenbaring og Daniel 7 
I Daniels bok kom de forskjellige dyrene fram og representerte konger og verdensriker. 
Hornene kunne stå for enkeltherskere. Og like fram til det fjerde riket avløser det ene det 
andre.  I Åp 13,1ff er det bare ett dyr, og vi ser at "Dyret" tar opp i seg trekk fra alle de dyrene 
som er nevnt i Dan 7.   
 Tiden de troende skal ligge under for Dyrets forfølgelse er beskrevet som 42 måneder.  
Det synes å tilsvare tiden som er nevnt flere steder i Daniels bok. 
  Samtidig er her klare forskjeller.  I Åp er det klart at selv om Dyret har ti horn og sju 
hoder, så er det ikke et enkelthorn eller -hode som står for forfølgelsen.  Hele dyret er med. 
Der er også en ”bakmann”, Draken, som gjerne blir oppfattet som Den onde selv, og Den 
falske profet som fører vill. Sammen forfølger de dem som ikke vil tilpasse seg deres 
gudfiendtlige regjering. De utgjør det man har kalt en djevelsk treenighet. 
 Mange har lurt på om denne profetien i Åp gjelder Romerriket, eller er det et annet 
rike som skal komme i endetiden.  Ut fra min forståelse av Daniel 2 og 7 begynner Guds rike 
under Romerriket.  Da ble Jesus født og han kaller seg Menneskesønnen i absolutt forstand.  
Mange vil forstå det slik at det fjerde riket, som egentlig skulle være det hellenistiske, blir 
reinterpretert av Jesus og apostlene til å gjelde Romerriket.  Og de ventet da en avslutning 
med Guds rikes seier mens dette riket ennå bestod.   
 Slik gikk det ikke, og i moderne tid har man villet se en fornyelse av Romerriket i EU, 
og dermed skulle det ligge åpent for en endelig konfrontasjon mellom det gjenreiste fjerde 
riket og Guds rike i vår tid. 
 Jeg har holdt fram at firetallet kan ha både en historisk referanse (= Romerriket) og en 
mer symbolsk tolkning, der firetallet symboliserer hele verden og kan inkludere tid og rom 
like til avslutningen.  Det som da skjer i  Åp er at forfatteren bygger videre på dette stoffet, 
drar fram at de ulike rikenes trekk kan samle seg i et avsluttende oppgjør, der både jordiske 
herskere og demoniske krefter spiller med. Her kan en første referanse dreie seg om en 
romersk hersker, men totalperspektivet rommer mye mer. 
 
 Det som er viktig for oss i dag, er ikke å finne de nøyaktige historiske referansene, 
men å holde fast på troskapen mot Jesus Kristus, Menneskesønnen, for der ligger den endelige 
seieren for hans hellige. 
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Hvordan tenke monergistisk om omvendelsen og 
troen? 

 
Av Arne Helge Teigen 

 
 
Innledning 
Denne artikkelen er en bearbeidelse av et foredrag om omvendelsen og troen som jeg holdt 
under NELKs konferanse i mars dette år.1 Jeg vurderte den gang å drøfte 
motsetningsforholdet mellom en såkalt synergistisk og monergistisk forståelse av 
omvendelsen og troen. Under forberedelsene ble det imidlertid klart for meg at et slikt 
utgangspunkt er noe mangelfullt med tanke på å løse enkelte problemer som vi står overfor 
vedrørende forståelsen av omvendelsen og troen i vår tid. Det spørsmål som trengte seg på, 
dreide seg etter hvert om hvordan omvendelsen og troen må forståes i seg selv, dersom en 
skal komme til rette med en monergistisk tenkning om omvendelsen og troen. I denne 
artikkelen vil jeg derfor drøfte dette spørsmålet. 

Selv om jeg i mindre grad tar sikte på å behandle forholdet mellom monergisme og 
synergisme, er den problematikk som disse begrepene representerer vesentlig, også for det 
problem jeg vil drøfte her. Innledningsvis er det derfor behov for en begrepsavklaring. Ordet 
monergisme er utledet av det greske ordet monergeo som betyr å handle alene. I teologien 
betegner ordet den oppfatning at Gud alene handler når mennesket kommer til tro, Gud kaller, 
omvender og skaper troen i mennesket. Ordet synergisme (av synergeo) betyr samvirke, og 
betegner de oppfatninger som forutsetter at Gud og menneske samarbeider i omvendelsen. 
Gud frelser og kaller, mens mennesket selv velger om det vil tro eller ikke.  

En monergistisk oppfatning av omvendelsen og troen forsvares her i Norge av så 
forskjellige teologer som Leiv Aalen og Jan Olav Henriksen. Vi lar begge komme til orde:  
 
Leiv Aalen:  
 

”Til nåden hører nu efter Luther ikke bare frelsestilbudet på grunnlag av forsoningen i 
Kristus, men også en fullstendig omskapelse av menneskets vilje hvorved den først blir i 
stand til å ta imot frelsestilbudet”.2  

 
Jan-Olav Henriksen: 
 

”Og den som får troens gave, vil gi Gud æren for det. Hun eller han sier ikke: ’Jeg 
bestemte meg for å bli en kristen, men heller: ’Gud kalte med og skapte troen i meg’, 
eller ’Gud skapte en ny vilje i meg som ville tro’.34 

                                                 
1 Nordisk evangelisk luthersk konferanse. Konferansen ble avholdt på Fossnes bibelskole, 3.-5. mars 2006 med 
representanter og foredragsholdere fra Danmark, Finland, Sverige og Norge. 
2 Leiv Aalen: ”Den lutherske lære om nådevalget”, i: Sigurd Normann (red.): Vår lutherske arv. Et festskrift med 
bidrag av en rekke medarbeidere, Oslo 1937, 97. Se også Aalen i Testimonium Spiritus Sancti som teologisk 
”prinsipp”, Oslo 1938. Først trykt som artikler i TTK 8/1937, 138-163. 216-235; 9/1938, 57-64. 91-111. Her 
henvises til side 221, i TTK. 
3 Jan-Olav Henriksen: Guds virkelighet, Oslo 1994, 247.  
4 Hallesbys oppfatning er, ifølge Ivar Asheim, preget av den eldre haugianske vekkelsestradisjon og dennes 
tilbakeholdenhet med hensyn til at den vakte skulle slippe for raskt gjennom botskampen. Ivar Asheim: ”Dåpen 
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Professor Ole Hallesby var imidlertid representativ for en moderat synergistisk oppfatning: 
 

”Viljens avgjørende betydning for troen er nu efter det foregaaende ikke saa vanskelig at 
bestemme. Der er hos den vakte uvilkaarlig virket en tillit til evangeliet om Jesus Kristus. 
Men det avgjørende spørsmål er nu, om han med sin vilje vil bøie sig for denne tillid, gaa 
ind paa den og følge den (…). At troen er en saadan viljeshandling og beror paa 
menneskets valg fremhæves oftere i Skriften”.5  

  
De posisjoner som her kommer til orde, har en grunnleggende felles forutsetning, nemlig at 
omvendelsen og troen defineres som viljesbeslutninger. De representerer derfor det jeg vil 
kalle en voluntaristisk forståelse av omvendelsen og troen. Det spørsmål som på denne 
bakgrunn må reises, er om man kan komme til rette med en luthersk monergistisk 
helhetstenkning, dersom man definerer omvendelsen og troen som viljeshandlinger? Etter min 
mening byr det på problemer, særlig av følgende grunner:  

At omvendelsen og troen er viljesbeslutninger som Gud egentlig står bak, kan fra 
synergistisk ståsted lett oppleves som en kunstig teori, som gjør det vanskelig å få lære og 
erfaring til å harmonere. Det virker kunstig å definere omvendelsen og troen som 
viljeshandlinger, samtidig som en hevder at de oppleves som bestemmelser en selv tar. For å 
løse opp i denne spenningen må en derfor spørre om omvendelsen og troen dogmatisk sett 
virkelig kan defineres som viljeshandlinger. I forlengelsen av dette, må en også spørre om 
sann omvendelse og tro virkelig erfares som viljesbeslutninger. Er det ikke slik at dersom 
man mener at omvendelsen og troen virkes av Gud alene, så oppleves også omvendelsen og 
troen som noe Gud alene gir? 

Her har vi bare mulighet til en begrenset fordypning i selve premissgrunnlaget for 
hvordan disse spørsmålene kan besvares. Primært sikter jeg derfor på å skissere en forståelse 
av omvendelsen og troen som lar seg harmonere med den oppfatning at Gud alene handler når 
mennesket omvender seg. Etter min mening må det da etableres en forståelse av omvendelsen 
og troen som ikke er voluntaristisk. For å få hjelp til dette, skal vi ta et kort tilbakeblikk i 
teologiens historie, i håp om å oppdage enkelte viktige teologiske poenger, som kan gi oss 
hjelp til å tenke rett om dette.  
 
Monergisme, omvendelsen og troens begrep 
Den første virkelig avgjørende lærekonflikt mellom monergisme og synergisme, utspant seg 
under den såkalte pelagianske strid, da Aurelius Augustin gjorde opp med Pelagius lære om 
menneskets frie vilje. Overfor Pelagius hevdet Augustin at menneskets vilje er bundet av 
syndens makt, og derfor ikke er i stand til å foreta noe valg i forhold til Gud. Hva angår 
omvendelsen, tenkte Augustin derfor gjennomført monergistisk. Gud tilbyr ikke bare nåden, 
men skaper også tilslutning til denne i menneskets hjerte. 

Augustins tenkning om omvendelse og frelsestilegnelse konsentreres likevel om 
menneskets vilje. Enkelte har derfor ment at han representerer en voluntaristisk forståelse av 

                                                                                                                                                         
og det kristelige gjennombrudd”, i: Ivar Asheim, Torleiv Austad, Åge Holter, Magne Sæbø (red.): Kirken og 
nådemidlene. Festskrift til professor dr. theol. Leiv Aalen på 70-årsdagen 21. september 1976, Oslo 1976, 145-
147. 
5 Ole Hallesby: Aand og liv, Kristiania 1919. Her vises til 3 oppl. Kristiania 1923, 103. 
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omvendelsen.6 Augustin er imidlertid ikke voluntaristisk i den forstand at han mener at viljen 
er autonom. Grunnleggende for hans tenkning er at viljen er bundet av den onde lyst 
(cupiditas), og at mennesket derfor må frigjøres, og en ny vilje som elsker Gud (caritas), 
skapes.7 Det må være rett å hevde at Augustin skiller mellom det som konstituerer det frelste 
menneskes forhold til Gud, og dannelsen av den nye vilje. Det er Guds nåde, og troen på 
syndenes forlatelse som konstituerer forholdet til Gud, og skaper forutsetningen for at den nye 
vilje forstått som kjærlighet til Gud skapes. På dette punkt er det imidlertid noe uenighet om 
hvordan man skal tolke Augustin.8 

En klarere skjelning mellom det som etablerer forholdet til Gud og menneskets vilje, 
kommer til uttrykk hos Marin Luther. Overfor Erasmus’ lære om den frie vilje hevdet han 
som kjent, at menneskets vilje er bundet. På dette grunnlag forfektet han en monergistisk 
oppfatning av omvendelsen og troen. Avgjørende med tanke på å forstå Luthers tenkning på 
dette punkt er at han definerer den frelsende tro, ikke som viljesbeslutning, men som 
fortrøstning til Guds løfter om syndenes forlatelse.  

Av interesse i denne forbindelse er også at både Luther og Melanchton stort sett bruker 
to begreper for troen, nemlig credo og fides. I bekjennelsesskriftene betyr fides tillit eller 
fortrøstning, og brukes vanligvis om den tro som frelser, mens credo vanligvis betegner den 
intellektuelle tilslutning til åpenbaringen og bekjennelsen. I følge Luther kan ikke mennesket 
få troen som tillit, uten at det blir gitt av Gud. I så måte kommer hans monergisme klart til 
uttrykk i hans forklaring til troens 3. artikkel. Her blir også hans bruk av begrepene credo og 
fides tydelig: 

 
”Jeg tror (credo) at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro (fidere) på Jesus 
Kristus, min Herre, eller komme til Ham. Men Den Hellige Ånd har kalt meg ved 
evangeliet, opplyst meg med sine gaver, helliggjort meg og holdt meg fast i den sanne 
tro”.  
 

På dette grunnlag må det være forsvarlig å hevde at Luther ikke definerer troen som en 
viljeshandling, men som tillit eller fortrøstning. Han forstår den dermed som en reaksjon, eller 
grunnholdning i mennesket som følger av at det hører evangeliet og blir opplyst om dets 
innhold, ved Den Hellige Ånd.9  

Spørsmålet er så hvordan den forståelse av troen som vi her har antydet, kan 
harmoneres med en monergistisk tenkning? Gir den mulighet til å gi en tilfredsstillende 
begrunnelse for at omvendelsen og troen ikke bare teoretisk forklares monergistisk, men også 
oppleves som noe Gud alene gir?  

Før vi gjør et forsøk på å besvare dette spørsmålet, må det gjøres oppmerksom på at 
den lutherske lære om lov og evangelium gir grunnlag for en skjelning mellom den prosess 
mennesket gjennomgår frem til selve frelsestilegnelsen, og selve tilegnelsen av frelsen ved 

                                                 
6 Sigurd Normann, Viljefrihet og forutbestemmelse i den lutherske reformasjon inntil 1525, Oslo 1933, 13. 
7 Dette er tydelig, for eksempel i hans kjente Confessiones, særlig bok 8 og 9. I bok 8 uttaler han seg om viljens 
bundethet: ”Min vilje var i fiendens makt, og av den hadde han smidd en lenke for meg og bundet meg fast”. Se 
Oddmund Hjeldes oversettelse av Augustins Confessiones; Bekjennelser, Oslo 1961, 151.  
8 Til dette se Otto W. Heick: A History of Christian Thought, Vol. I, Fortress Press, Philadelphia, 203. En 
oversiktelig fremstilling av Augustins omvendelselære finnes i Bengt Hägglund: Teologins historia. En 
dogmhistorisk översikt, Lund 1956, Her henvises til 4. oppl. Lund 1969, 100, 102-103, 119-120. 
9 Bernhard Lohse: Martin Luther’s Theology. Its Historical and Systematic Development, Minneapolis 1999, 
201. 
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troen. I samsvar med den terminologi som har innarbeidet seg i luthersk teologisk tradisjon, 
bruker jeg begrepet omvendelse om den prosess som innebærer at mennesket erkjenner sin 
synd og sitt behov for nåde, mens begrepet tro brukes om selve tilegnelsen av nåden.  

At denne skjelning er sakssvarende kommer særlig klart til uttrykk i CA artikkel XII. 
Den terminologi som her er brukt, preges riktignok av den katolske teologiske tradisjon. Det 
er samtidig tydelig at de begreper som kommer til anvendelse får et nytt innhold som er 
bestemt av den reformatoriske oppdagelse av nåden alene. Hva angår troen, brukes også her 
begrepet fides: 

 
”Men boten (poenitentia) er egentlig sammensatt av disse to deler: den ene er angeren 
(contritio) eller den redsel som jages inn i samvittigheten når synden blir kjent, den 
andre er troen (fides), som avles av evangeliet eller avløsningen, og som stoler 
(credit) på at syndene forlates for Kristi skyld, og trøster samvittigheten og frir den fra 
redselen”. CA XII. 4. 10   

 
Med utgangspunkt i den forståelse som her kommer til uttrykk, kan man spørre hva anger og 
omvendelse er, i følge reformatorisk oppfatning. ”Contritio”, altså angeren, defineres som en 
frykt som ”jages inn i samvittigheten”.  Det kan derfor umulig sies at angeren er forstått som 
en viljesbeslutning – for – hvem bestemmer seg for å bli redd? Frykten kommer over oss, 
enten vi vil eller ikke. Dette gjelder både i forholdet til Gud, og annet i verden som vi kan bli 
redde for.  

En slik forståelse lar seg harmonere med en monergistisk helhetstenkning, fordi den 
gir anledning til å forstå omvendelsen som en reaksjon som følger direkte av den erkjennelse 
mennesket får av seg selv og sitt forhold til Gud, når det møter Guds lov. Lovens krav tvinger 
mennesket til å erkjenne at dets forhold til Gud er annerledes enn hva det innbiller seg. Lysten 
til synd, som vekkes til live ved loven, fører til at det må innse at det er under Guds dom. 
Frykten kommer fordi det må innse at det verken vil eller kan bli slik Gud krever i sin lov. 
Omvendelsen er dermed en prosess, der relasjonen til Gud erkjennes slik den er, og det å 
erkjenne dette, kan ikke kalles en viljeshandling.  

I så måte kan den erkjennelse som betinger omvendelsen sammenlignes med det man 
opplever når man en dag med småregn og yr går en tur uten regntøy. Jeg kan forsøke å 
overbevise meg selv om at jeg ikke blir våt, at tøyet tross alt holder regnet ut. Går jeg lenge 
nok, vil jeg imidlertid snart måtte innrømme at regnet trenger inn i tøyet, og gjør kroppen våt 
og kald. Grunnen til at jeg må innrømme dette er at jeg opplever nettopp dette. Opplevelsen 
av fuktighet og kulde tvinger meg til å innrømme min situasjon.  

At omvendelsen dypest sett forståes som tilslutning til en erkjennelse, lar seg 
harmonere både med en dogmatisk monergistisk forklaring på omvendelsen, og de erfaringer 
mennesket får når det omvendes. Det er erfaringen av at man ikke makter å oppfylle Guds 
lov, som tvinger til innrømmelse av å være så håpløst fortapt som Ordet sier. 

På tilsvarende måte lar det seg gjøre å tenke også om troen, dersom den defineres som 
tillit til Gud. Tillit, både til Gud og mennesker, kan ikke styres av viljen, men kommer av det 
                                                 
10 Her omtales sannsynligvis den daglige bot, da ordet contritio i katolsk språkbruk er brukt om den daglige 
anger og tro. Med tanke på den problemstilling vi tar for oss her, har dette spørsmål mindre betydning, da det i 
reformatorisk tenking forutsettes at den daglige omvendelsen er en fortsettelse av den første omvendelse og 
vesentlig lik denne. Til forståelse av terminologi og sak når det gjelder dette, henvises til Leif Grane: Confessio 
Augustana, Fredriksborg 1999, fotografisk genoptryk av  Gads udgave, 1981, 118 ff. Se også Regin Prenter. 
Kirkens lutherske bekendelse, Fredericia 1978, 129.  
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vi ser eller hører av og om en person. Tro som tillit til Gud forutsettes derfor av at evangeliet 
erkjennes som personlig tiltale. Den skapes i det menneske som er engstelig for Guds dom, 
når hun eller han får høre at evangeliets tilbud om frelse gjelder, nettopp for den som har 
syndet, og ikke er i stand til å unnfly dommen. I CA XII, leser vi derfor at: ”Troen (fides) … 
avles av evangeliet eller avløsningen, og … stoler på at syndene forlates for Kristi skyld, … 
trøster samvittigheten og frir den fra redselen”.  

Her må det presiseres at den tro som her beskrives erfares, ikke som en gjerning 
mennesket gjør, men som noe man får når man hører evangeliets budskap. Den oppfatning av 
omvendelsen og troen som vi her har skissert, videreføres både i ortodoksien og i den 
luthersk-pietistiske tradisjon, og i de lutherske vekkelsesbevegelsene.  Dette skal vi se 
nærmere på i det følgende. Vi vil da begynne med Erik Pontoppidan. Troen er i følge 
Pontoppidan: 

  
”En levende tillit til Guds nåde i Kristus. Denne nåden tar vi til oss og bygger 
på. Tilliten kan enten merkes på at vi lengter og hungrer etter Kristus, eller at vi 
føler oss mer visse på nåden og hviler i Kristus”.11  

 
Hos C. O. Rosenius finner man en tilsvarende bestemmelse av troen12:  
 

“Men hos alla, som i sin nöd förnummit så mycket av evangelium, att deras arma, 
nedtyngda hjärtan, deras nedåt på sig själva och på den egna rättfärdighet vända ögon 
nu dragits åt ett annat mål, nu blivit vända uppåt på den korsfäste, (…) så at allt deras 
hopp om frälsning, all deras längtan och trängtan nu er ställd på honom – se, hos alla 
dessa är redan en saliggjörande tro upptänd,”.13  

 
Hva med forholdet mellom troen og viljen?  
Det spørsmål som nå skal drøftes, er hvordan vi skal tenke om forholdet mellom 
omvendelsen, troen og viljen. Dette er et spørsmål som mange opplever ikke alltid blir besvart 
tilfredsstillende, fordi de vil holde fast på at troen tross alt oppleves som en viljeshandling, og 
derfor må defineres som viljeshandling. Personlig mener jeg at løsningen på dette spørsmålet 
gir seg, ved at en forstår troen som tillit, skjelner mellom troen og viljen og spør hvordan 
forholdet mellom troen og viljen er å forstå. Her i Norge har særlig Olav Valen-Sendstad 
gjennomtenkt forholdet mellom troen og viljen, nettopp i et forsøk på å avgrense seg i forhold 
til en voluntaristisk forståelse av troen. Det er ikke viljen som betinger troen, men troen som 

                                                 
11 Erik Pontoppidan: Sannhet til gudfryktighet. Forklaring over Martin Luthers lille katekisme, Her siteres fra 
Det evanelisk-lutherske kirkesamfunns utgave, 1981. 145. Hva angår forståelsen av Pontoppidans 
omvendelseslære henvises til Torleiv Austad i en upublisert undersøkelse fra 1981: Ordo salutis hos Pontoppidan. 
En studie i pietismens lære om frelsestilegnelsen, 79. 
12 Rosenius’ forkynnelse og forfatterskap hadde en klart uttalt front mot den pietistiske forståelse av ordo salutis. 
Carl Fr. Wisløff mener for øvrig at Rosenius representerte en forståelse av forholdet mellom forsoning, omvendelse 
og tro, som er i kontinuitet med den klassisk lutherske forståelse. Se hans artikkel: ”Rosenius og læren om 
verdensrettferdiggjørelsen. Lærte Rosenius at folk ligger i helvete med tilgitte synder?” FG 1949, 96-104. 
13 C. O. Rosenius Samlade Skrifter I, Stockholm 1926, 320-334. Nevnte refleksjon finnes side 329. Samme tanke 
gjør Rosenius også uttrykk for i: Pauli brev till romarna. Till uppbyggelse i tron och gudaktighet. Rosenius SV V, 
165 – 166. (utleggelse av kapittel 4, 6-8). Se også Rosenius SV VI, 106. Konrad Stormark påpeker at troen, ifølge 
Rosenius, er til stede allerede i og med hungeren og tørsten etter Kristus, og at troen skapes som følge av at mennesket 
erkjenner den nåde som Gud tilsier mennesket gjennom Kristus. Konrad Stormark: En for alle og alle i en. Blad fra 
nyevangelismens historie og teologi, Oslo 1981, 205. 
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betinger viljen, hevder Valen-Sendstad. Dermed er han i samsvar med det vi ovenfor påpekte 
særlig hos Luther.  

Valen-Sendstads forståelse av forholdet mellom troen og viljen blir tydelig i hans 
påstand om at troen er frelsende allerede før mennesket tar noen viljesbeslutning i forhold til 
Gud: 
 

”Derfor er troen noe uutsigelig, ubeskrivelig, underfullt og gåtefullt som gis i hjertet i 
et øyeblikk – enten vi sanser det eller ei – og når den er gitt, så roper vi, så kommer vi, 
så velger vi, så ber vi og er allerede frelst før vi roper”. 14   

 
Den forståelse av forholdet mellom troen og viljen som her kommer til uttrykk, slutter jeg 
meg til. Det er ikke viljen som går forut for troen og betinger denne, men troen kommer forut 
for viljen. Et menneske er derfor frelst i det øyeblikk tilliten til Guds nåde i Kristus er skapt. 
At man tenker slik, er selve forutsetningen for å kunne fjerne seg fra den voluntarisme som vi 
møter en del av i vår tid.  
 
Et par sjelesørgeriske moment 
Det spørsmål som nå følger, er hvordan man skal forkynne og veilede i sjelesorg slik at troen 
som tillit skapes og bevares. Heller ikke dette kan besvares på utdypende måte her. Jeg vil 
kun peke på et par poeng.  

Mennesker som virkelig er i nød for sin frelse, får som regel vanskeligheter når de 
møter en forkynnelse som definerer troen som en viljeshandling. Deres problem er at de ikke 
får det til å ville tro. For dem er det frigjørende å høre at troen kun er tillit til Guds nåde i 
Jesus Kristus. Når troen forståes som tillit kan de også oppfordres til tro, vel å merke etter at 
evangeliet er forkynt på forhånd. Da oppfordrer man ikke til å ta en beslutning. Poenget med å 
oppfordre til tro er å gi evangeliet en personlig adresse. Til den som ikke kan tro at evangeliet 
virkelig gjelder for ham eller henne, skal vi få si at nettopp de skal få lov til å tro det. Nettopp 
de som synes at de på grunn av sitt liv og sine synder har stilt seg håpløst utenfor Guds nåde, 
skal få innbydelsen til å tro, de trenger det for å kunne ta til seg at evangeliet er for dem. 

 Noen ord må også sies om mennesker som har levd som kristne helt fra de var barn. 
Det er en kjent sak at mange av disse har følt det som en mangel i deres kristenliv at de ikke 
har en dag å vise til, da de tok den store beslutning. Men dersom noen har troens tillit til Jesu 
frelsesverk er det ikke noe poeng i å spørre når de fikk en slik tro. Tillit kan ikke alltid 
dateres. Er man døpt, og har man lært Jesus å kjenne fra man var barn, kan man som regel 
ikke huske noe annet enn at man alltid har hatt troens tillit til ham.  

De som har det slik skal betraktes som kristne, og veiledes som kristne. De skal ikke 
forvirres av en tale der omvendelse og tro omtales som viljeshandlinger som man må gjennom 
for å bli en virkelig kristen. Så sant de har tillit til Jesus og hans frelsesverk alene, har de en 
frelsende tro. Samtidig må vi være oppmerksom på at flere av disse trenger veiledning og 
hjelp til å se bedre hva vi skal få tro om Jesus og hans frelse. Vi kan heller ikke utelukke at 
flere som bekjenner seg som kristne, i virkeligheten har kommet bort fra Jesus, fordi de i 
oppveksten ikke har fått høre Bibelens sanne lære om ham. De trenger både å vekkes opp og 
til at troen skapes i dem på ny.  

                                                 
14 Olav Valen-Sendstad: Drømmen om den frie vilje. Et ord til vår tid fra Guds lov og evangelium, Oslo 1939, 
168. 
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For å få hjelp til å tenke rett om dette er det nødvendig å pusse støvet av et lærepunkt 
som nesten er glemt i vår tid, nemlig læren om den daglige omvendelse. Hva består den 
daglige omvendelse i? Jo, den er en fortsettelse av den omvendelse som førte mennesket til 
tro, og består derfor i anger og bot. Et menneske som virkelig er frelst lever i et forhold til 
Gud der det opplever sin egen synd og utilstrekkelighet på samme måte som når et menneske 
er i omvendelsens prosess. Til forskjell fra det mennesket som ikke har kommet til tro på 
Jesus, vet det frelste mennesket likevel hvor det skal henvende seg med sine synder. ”Jeg 
bekjente min synd for deg, og du tok bort min syndeskyld”, leser vi i salme 32. Flere som 
bekjenner seg som kristne synes å være fremmede for de erfaringer som knyttes til den 
daglige omvendelse. Det er urovekkende, og skyldes flere forhold. Først og fremst at 
forkynnelsen av de sentrale trossannheter har måttet vike for en fokusering på temaer som er 
perifere, eller har lite å gjøre med den kristne tro overhodet. 15  

Så må det ikke glemmes at forutsetningen for at Gud kaller og drar på mennesker for å 
føre dem til frelse ligger i forsoningen. I forkynnelsen er det derfor viktig å få frem at det ikke 
er vi som skal bevege Gud til å tilgi oss ved anger, bot eller selvforbedring. I stedet skal det 
forkynnes at Gud allerede er nådig innstilt overfor oss, fordi Jesus allerede har gjort opp for 
våre synder. Forkynnelsen må gjøre det klart at Gud lengter etter synderen, og søker personlig 
samfunn med henne eller ham.  
 
Avsluttende bemerkninger 
Når omvendelse defineres som en erkjennelse av å være under Guds dom, og troen defineres 
som tillit evangeliets budskap, kan vi tenke monergistisk i luthersk forstand. Da får man en 
monergisme som er forankret i læren om forsoningen, ikke i en reformert 
predestinasjonstenkning. Man unngår også en spenning mellom selve læren om omvendelsen 
og troen, og erfaringen. I vår tid trenger vi et oppgjør med de forskjellige slags voluntaristiske 
oppfatninger av omvendelsen og troen. Vi trenger videre en bevisstgjøring på hva troens 
sanne vesen består i, og vi trenger å vekkes opp for å kunne tenke rett om hvordan vi 
forkynner til omvendelse og tro i vår tid.  
 
 

                                                 
15 Til dette, se Carl Fr. Wisløff, Ordet fra Guds munn. Aktuelle tanker om forkynnelsen, Oslo 1951. Her henvises 
til 4 opplag, 1978. 157-158. 
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Den trellbundne vilje – og forkynnelsen 
 
 

Av Egil Sjaastad 
 

 

Vårt tema virker trolig ganske fjernt for mange i dag. Når spørsmålet om frelse ikke lenger er 
et brennende spørsmål, er problematikken fri eller bundet vilje i høyden et interessant 
filosofisk eller psykologisk problem. I forholdet til Gud er sånne tema forstyrrende. Den åpne 
og inkluderende kirke skal ikke uroe samvittighetene. Nei, vi skal betone at Gud aksepterer 
alle – uansett. Problematikken som vårt tema reiser, tilhører tidligere tiders kristendom..  
 I andre og mindre bredkirkelige miljøer er nok spørsmålet om frelse på dagsorden, 
men temaet ”synd” er i stor grad havnet utenfor horisonten. Vi må jo ikke fokusere på det 
negative, sies det. En forkynnelse om synd kommuniserer ikke. Den trykker dagens rotløse 
mennesker enda dypere ned i selvforakt. Nei, vi skal forkynne positive ting og hjelpe 
tilhørerne å løfte sitt sinn mot en god Gud. Vekkelsesforkynnelse og tekster om omvendelse 
og gjenfødelse er ikke veien å gå i dag om vi vil nå det rotløse postmoderne menneske. 
Dermed er problematikken vår – om den trellbundne vilje – i utgangspunktet parkert. At vi 
har fri vilje er et aksiom. 
 Hvis vi beveger oss litt tilbake i tid, var derimot spørsmålet om viljens frihet en 
hovedsak. I noen vekkelseskretser ble fronten imot læren om den trellbundne vilje tydelig. At 
vi har ”fri vilje” ble derimot tatt for gitt, og begrepet ”fri vilje” brukt med stor frimodighet. 
Ikke bare ble det betont at Adam og Eva i urtilstanden hadde fri vilje til å velge eller velge 
bort Guds vilje. Nei, den forkynnertradisjonen vi her sikter til, kan karakteriseres med Ludvig 
Hopes ord: Slagkrafta  i denne forkynninga var eit direkte trykk på viljen og kjenslelivet. Og 
for å nå til den ytste grensa i spørsmålet om å få overtala folk til å venda om, var det 
ettermøtet vart sett inn.1  
 Hope nevnte i sin analyse både ”viljen og kjenslelivet”. Men det var slett ikke alltid 
psykologisk grundig gjennomtenkte arbeidsformer og språkbruk som lå bak denne 
vekkelsestradisjonen. En var opptatt med at folk skulle bli frelst og brukte sterke appeller. 
 Arven fra denne forkynnelsen merkes fortsatt.2 Flere av oss husker sikkert utsagn som 
Du har fri vilje, du kan velge i kveld, ikke utsett valget! Slike uttrykk er fortsatt i svang. 
Uttrykket ”fri vilje” blir ofte benyttet nokså ureflektert, som en selvfølgelighet.  
 Viljesappellene forkynnes i mange miljøer ofte sammen med evangeliet om nåden 
alene. Da trenger ikke de sjelesørgeriske konsekvensene (vurdert ut fra et evangelisk luthersk 
ståsted) bli negative. Mange eldre kristne ble omvendt i vekkelser der disse tonene om den 
frie vilje lød sterkt. Resultatet ble heldigvis ikke brent mark, kanskje fordi det også lød ulike 
forkynnertyper i miljøet, og noen visste virkelig å forkynne evangeliet om Jesus alene og 
nåden alene med kraft og glede. 

Likevel: Spørsmålet er vitalt for alle som er opptatt med forkynnelse, vitnetjeneste, 
sjelevinnerarbeid, evangelisering. For læren om den trellbundne vilje, har store 
konsekvenser.. Av og til må temaet tas direkte fram og belyses i relieff til tankegods og 
forkynnerpraksis i fortid og samtid.  
                                                 
1 Hope 1939, s 13. 
2 Uttrykket Arven fra vest ble brukt, trolig for å understreke slektskapet med profilen i de store 
vekkelseskampanjene i USA i samtiden.   
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Mitt utgangspunkt er likevel at problemområdet ”fri vilje/trellbunden vilje” normalt 
ikke bør isoleres og behandles som eget tema direkte på prekestolen. Begrepene har nemlig i 
folks bevissthet ikke noen entydig mening, og det krever et grundig arbeid for å unngå å 
skape forvirring. Derimot er det viktig at alle med forkynner- og sjelesørgeransvar arbeider 
seg inn i temaet. Og målet må være å se at læren om den trellbundne vilje nettopp hører 
sammen med gleden ved å kunne hvile i evangeliet – når en selv ikke har noe å vise til, ikke 
engang en ”bestemmelse”.  I denne artikkelen er dette en hovedsak. Temaet vårt må derfor ses 
i sammenheng med andre viktige tema i troslæren. Eller for å si det med andre ord: Får vi 
klarhet i vårt tema, vil hele forkynnelsen preges av denne klarheten uten at begrepene fri eller 
trellbundet vilje nødvendigvis brukes på prekestolen. 

Vi vil prøve å utdype dette i 7 teser: 
 
1) Med en viss rett kan vi tale om viljefrihet i spørsmål som ligger 

under fornuften. Men sann gudsfrykt og tro kan bare skapes ved 
Den hellige Ånd.3  

Filosofiske spekulasjoner om hvor fri vi egentlig er til å velge og til å handle i vårt dagligliv 
som mennesker, må gjerne kastes fram til ettertanke for forsamlingen. Men da skal en ha 
forberedt seg grundig så en ikke skaper mer forvirring enn klarhet. Uttrykksmåten i Den 
augsburgske bekjennelse (forkortet CA) art.18 er et godt utgangspunkt når det gjelder å 
sammenfatte hvordan det forholder seg – hvis målgruppen er vanlige tilhørere: Om den frie 
vilje lærer de (evangeliske) at den menneskelige vilje har en viss frihet til å skape en 
borgerlig rettferdighet og velge ting som er underlagt fornuften.4 Presisjonsnivået i disse 
formuleringene er tilstrekkelig, selv om reformatorene og de ledende i etter-reformatosisk tid 
visste at saken kunne problematiseres ytterligere. 
 Om dette utdypes kan tilhørerne få god hjelp til å sette for eksempel barneoppdragelse 
og karakterdanning inn i en helhetlig ramme. En skolelærer og en mor eller far appellerer 
stadig både til elevens fornuft, følelse og vilje, - og bør gjøre det. Oppsedingsprosessen skjer 
altså ikke uavhengig av barnets aktive medvirkning. Den skjer i et samspill med barnet. 
Barnet har – faktisk i likhet med oss alle uansett alder - et gudgitt ansvar for å arbeide med 
seg selv og sin egen dannelse. Målet er å fremme den borgerlige rettferdighet - god oppførsel 
og rettskafne holdninger på det horisontale plan. Vi må kunne appellere til folks evne til å 
bestemme seg for alternativer – og gjøre konstruktive valg i sitt personlige liv. Folk har rett til 
å forvente det av oss. Ja, både skiløpere og andre vet at det er mulig å øve opp sin egen 
viljestyrke og evne til utholdenhet!  
 Luther sa riktignok engang at vi ikke kan røre en finger eller tenke en tanke uten at 
Gud virker det. CA 18 bruker derfor bevisst formuleringen ”en viss frihet”, jamfør tilsvarende 
formuleringer i Konkordieformelen5. For både teologisk og filosofisk reiser det seg en hel del 
spørsmål også når det gjelder friheten på det ”borgerlige” plan. 

                                                 
3 Formuleringene i vår tese er i bevisst kontakt med formuleringene i vår kirkes bekjennelse, Confessio 
Augustana (CA, Den augsburgske bekjennelse) art. 18. Denne artikkelen forsvares i forsvarsskriftet til CA, 
nemlig Apologien art. 18 
4 Konkordieboken 1985, s. 35, se også tilsvarende artikkel i Apologien, Konkordieboken, 1985, s 179-180. 
5 Konkordieformelen er en grundig utdyping av den evangelisk lutherske kristendomsforståelsen med særlig 
sikte på stridigheter i tiårene etter Luthers død. Den ble sluttført i 1577 og ble i noen kirker (ikke den dansk-
norske) en del av bekjennelsesgrunnlaget. Konkordieformelen utgjør den største delen av den såkalte 
Konkordieboken av 1580. 
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 Når det gjelder den åndelige rettferdighet – rettferdigheten for Gud - kan vi derimot 
ikke bidra med noe. Der er viljen bastet og bundet inntil Gud møter oss med evangeliet og vi 
blir gjenfødt. Og for så vidt det dreier seg om vår gamle, syndige natur, kjødet, gjelder denne 
bundethet også etter gjenfødelsen. Bängt Hägglund gir i boken ”De homine” en enkel oversikt 
over de begrensninger i viljefriheten som gir seg av reformatorenes skrifter.6 Det vil vi føre 
videre i de neste tesene.  
 
2) Læren om den trellbundne vilje hører sammen med læren om 

arvesynden 
Vår bekjennelse sier at vi blir født med synd, det vil si uten frykt for Gud, uten tillit til Gud og 
med ondt begjær.7 Denne arvelige syndighet er dessverre neglisjert eller benektet i store deler 
av kirken. Når det gjelder antrolopogien – læren om mennesket – er fokus pr. i dag på ”skapt i 
Guds bilde”. Syndefallsrealiteten dukker bare glimtvis opp. Noen har påpekt denne svakheten 
også hos de mer konservative i kirkens lærenemnd i utredningen av jan 2006 om 
homofilispørsmålet.  

Arvesyndslæren må nå for alvor hentes fram igjen. Og det må ikke skje at kirkens 
liturgi nedtoner denne læren i syndsbekjennelsen, i bønnene osv. Da står den lutherske kirkes 
identitet for fall. Her skal det ikke råde forsiktighet, men en frimodig bekjennelse. 
Arvesynden er en slik fordervelse av menneskenaturen at ingen kan forstå det, men en må tro 
det ut fra Skriftens åpenbaring. Slik tenkte reformatorene.8 Og skal det bli trodd, må det bli 
forkynt.  Paulus forkynte det med stor kraft: Også dere har han gjort levende, dere som var 
døde ved deres overtredelser og synder. I disse vandret dere før på denne verdens vis, etter 
høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantroens barn. Også vi vandret 
alle blant dem i vårt kjøds lyster, og vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Vi var av naturen 
vredens barn likesom de andre. (Ef 2:1-3) 

En nøye gjennomlesning av disse versene klargjør at det ikke er mye rom for 
valgfrihet i åndelige saker!  

La oss ta et bilde. En elv kan sno seg i mange retninger. Det er ikke alltid klart om 
hovedretningen er sørover eller nordover. Men likevel, den renner i retning havet midt i alle 
sine buktninger. Slik er det med vår innerste vilje i saker som angår vårt gudsforhold. Selv om 
det kan synes som retningen går både hit og dit, og vi kan oppleve våre innerste 
viljesimpulser svært så åndelig, er likevel fiendskapet mot Gud det grunnleggende. Kjødets 
attrå er jo fiendskap mot Gud, for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det (Rom 
8:7). Er det slik, kan vi ikke heller bare bestemme oss for å tro! Arvesynden har 
gjennomfordervet alle våre sjelsevner for så vidt angår vårt gudsforhold. 

Læren om den trellbundne vilje er ikke annet enn arvesyndslæren anvendt på 
omvendelsesteologien (botslæren), er det sagt.9  

Hvordan skal vi så tydeliggjøre dette i forkynnelsen?   
Innfallsvinkelen kan være de konkrete enkeltsyndene, åpenbare synder som folk 

kjenner igjen. Fra disse syndene er ikke veien lang til å spørre om vi ikke merker sånne 
tendenser selv, inni oss. Ja, kjenner vi ikke - når det kommer til stykket - slektskapet med 
grove forbrytere? Eller er vi ukjent med hevngjerrighet, utuktstanker, storhetstanker, syndig 

                                                 
6 Hägglund 1959, s. 179-180. 
7 CA2, Konkordieboken 1985, s. 29-30.  
8 Konkordieboken 1985, s. 247. 
9 Sjaastad 1999, s. 331ff. 
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begjær etter andres goder, lyst til å sverte konkurrenter, likegyldighet i forhold til Guds ord 
osv? Alt dette er i slekt med de ”store” syndene. Ja, det er av samme art! Et ord sagt for å 
krenke et medmenneske er brudd på budet om ikke å slå i hjel. Det sa Jesus. Det gjør oss 
skyldig til helvetets ild! (Matt 5:21)  

Konkretisering av disse syndige holdninger blir så linken til arvesyndslæren. Men 
forkynnelsen går et skritt videre og understreker at fordervet er enda verre! Vår formørkede 
forstand kan jo ikke sannhet kjenne uten din, den gode Ånd, vil sitt lys i oss opptenne.10  
Tekster som Rom 3,9ff og en fundamentaltekst som Rom 5,12ff. bør igjen få lyde i 
forsamlingene. Da vil realiteten i temaet vårt om den trellbundne vilje, gå opp for tilhørerne. 
For når det gjelder det onde, er viljen altfor fri, sa Melanchthon, - nettopp for å understreke 
trellbundetheten! Og det kan folk i tunge stunder faktisk erfare! I syndsbekjennelsen i kirken 
sier vi at vi har krenket deg i tanker ord og gjerninger og kjenner lysten til det onde i mitt 
hjerte. En forkynner bør gjerne utdype og med jevne mellomrom bruke nettopp disse 
formuleringene for å få fram saken. Undertegnede gjør ofte et nummer av at dette sies hver 
søndag i kirken. Det signaliserer nettopp en luthersk og nytestamentlig forståelse av en kristen 
etter sitt gamle menneske. 

Jeg har lagt merke til at sangen Ser du deg svart og urein11 faktisk kan gi 
gjenkjennelse hos nokså unge tilhørere om en bare vil gå inn på uttrykkene og konkretisere. 
At det da blir et rop i hjertet ”Hva nå?”, skal ikke undre oss. Dette ropet besvares med det vi 
understreker i vår neste tese: 

 
3) Læren om den trellbundne vilje hører sammen med læren om 

nåden alene. 
Jesus, Jesus, alt det du treng for himmel og jord er gøymt i det eine ord. Slik er refrenget på 
nevnte sang. Behovet for å utdype dette for folk er der stadig. For i virkeligheten strever også 
mange i dag med å være gode og åndelige nok. Så kjører de seg fast og tar seg selv i å hykle. 
De vet kanskje ikke selv at det de erfarer, nettopp er kraften i den trellbundne vilje. 
Loviskheten ligger oss i kjøtt og blod. Vi vil bygge vår egen rettferdighet. Når vi så får høre 
en klassisk luthersk og likefrem forståelse av Rom 7, kjenner vi oss igjen! For jeg vet at i 
meg, det er i mitt kjød, bor intet godt. For viljen har jeg, men å gjøre det gode, makter jeg 
ikke (Rom 7:18).12  
 Inn i denne erfaringen er det evangeliet om ”nåden alene” tar tak. Ånden forkynner 
Kristus og tenner troen og styrker troen. Paulus skildrer en aha-opplevelse i Gal 2:16: Men da 
vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Kristus 
Jesus, da trodde også vi på Kristus Jesus, for å bli rettferdiggjort ved tro på Kristus og ikke 
av lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdiggjort av lovgjerninger.  
 Uttrykksmåten kan synes bekrefte forestillingen om fri vilje, nemlig fri vilje til å 
bestemme seg for å tro på Jesus. I konteksten skjønner vi at det her ikke dreier seg om en 
suveren bestemmelse fra viljens side! Nei, selve formuleringen ”innse” tydeliggjør at det ikke 
er noen viljeshandling. Å innse er noe som ”påføres” oss, vi overbevises av Ordet og Ånden. 
Noen vers senere spør han: Bare dette vil jeg få vite av dere: Var det ved lovgjerninger dere 
fikk Ånden, eller var det ved å høre troen forkynt? (Gal 3:2) Svaret er klart. De hørte troen 
forkynt, og da grep Gud inn i livet deres. 

                                                 
10 Tobias Clausnitzer i sangen Jesus frelser, vi er her fra 1663, Sangboken, 1984, nr.25, vers 2 
11 Skrevet i 1919 av Sigvard Engeset, gjengitt i Sangboken, 1984, nr.465 
12 Nyere Paulusforskning prøver riktignok å bestride den likefremme forståelsen av Rom 7:14-25. 
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 Luther gjør i diskusjonen med Erasmus13 et stort poeng av alle de ordene der nåden 
settes opp imot gjerningene. For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, 
det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg (Ef 2:8f). For vi er 
overbevist om at mennesket blir rettferdiggjort ved tro, uten lovgjerninger (Rom 3:28). Luther 
brukte for øvrig formuleringen ”ved tro alene” i oversettelsen av Rom 3:28. Dermed ville han 
tydeliggjøre hva Paulus har på hjertet. 
 For den som har kjørt seg fast på sitt eget strev, er dette et frigjørende budskap, selv 
om det nettopp avspeiler en ”trellbunden vilje”! Troen er jo noe vi ikke kan bestemme oss for, 
rett forstått, det er noe Gud skaper. 
 I over 200 år lærte alle i Norge Luthers forklaring til andre trosartikkel: Han (d.e 
Jesus) har gjenløst meg, fortapte og fordømte menneske, kjøpt meg og fridd meg fra alle 
synder, fra dødens og djevelens makt, ikke med gull eller sølv men med sitt eget hellige, dyre 
blod … Her forankres nådebudskapet i  

a) forsoningen for syndens skyld og  
b) forløsningen fra djevelens makt. 

Mennesket betraktes under fallets synsvinkel som fortapt og fordømt. Noen fri vilje som en 
suverent kan bruke for å komme seg løs fra synden og djevelen finnes ikke. Ikke bare frelsen, 
men frelsestilegnelsen er Guds verk alene. Troen alene på nåden alene. Her er all ros 
utelukket. Slike formuleringer fra katekismen burde ikke bare hvile mellom permene, men bli 
med predikanten opp på prekestolen når prekenteksten gjør det naturlig. 
 I forhold til reformatorenes forkynnelse er dagens forkynnelse nokså tannløs når det 
gjelder djevelens makt. Kanskje vil vi oppleve at når forkynneren tar djevelen og hans 
åndehær på alvor, vil folk ikke bare riste på hodet. Noen vil lytte og kjenne på trøsten i den 
seier Jesus vant oss, og som hører sammen med nådebudskapet. Han har forløst oss. Av egen 
vilje kan vi ikke komme ut av djevelens grep. 
 Men hvordan får vi del i frelsen? Det vil vi sette i fokus i vårt neste punkt:  

 

4) Læren om den trellbundne vilje hører sammen med Guds 
handlemåte gjennom lov og evangelium. 

En av Luthers medarbeidere het Paul Speratus. Om ham kan det med rette sies at han liksom 
apostelen var overbevist om at mennesket blir rettferdiggjort ved tro alene. Han forkynte dette 
salige budskapet så klart og kraftfullt at han to ganger havnet i fangehullet, en gang for 12 
uker uten å bli forhørt. Den katolske biskopen i området bestemte at han skulle brennes. Men 
ved andres forbønn ble dødsdommen omgjort til landsforvisning. Speratus skrev følgende 
salme (gjengitt etter en eldre dansk oversettelse): 

Guds Søn er kommen til os ned af høie Himmerige 
fordi vi ingen Raad os veed derop til ham at stige. 
Vor Gjerning ei rettferdiggjør, men Kristus kommer, lider, dør; 
Han har os himlen vundet. 
 
Ved Loven vorder Synden kjendt, den Hjertet sønderstøder, 
men Naaden kommer himmelsendt, og læger Saar, som bløder. 
 

                                                 
13 I boken De servo arbitrio (Om den trellbundne vilje) av 1525. I denne boken går Luther radikalt til verks og 
hevder konsekvent viljens bundethet i troens saker.  
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Salmen ble av motstanderne kalt en luthersk skomakersang, som en sekkepiper eller skomaker 
har laget.14 Men det var ikke så lett å komme forbi sånne salmer. Folk sang den av full hals. 
De hadde erfart lovens dom i samvittigheten og fått høre evangeliet.  
 Merk uttrykksmåten vi ingen råd oss vet i salmeverset. Her avhenger alt av Guds nåde. 
Gud handler med oss gjennom lov og evangelium slik at vi ser hvordan det egentlig forholder 
seg. I loven møter vi Gud slik han er når han ikke er ”ikledd Kristus”. Da er det bare dom og 
vrede. Gjennom evangeliet møter Gud oss – i Kristus - med sin ufattelige barmhjertighet mot 
synderen. Ja, Gud handler med oss gjennom nådemidlene. 
 Den som er helt uten erfaring av syndens makt, vil ikke så lett skjønne evangeliet. I 
CA 20 heter det: Hele denne lære må føres tilbake til den nevnte kamp i den forskrekkede 
samvittighet, og den kan ikke forstås uten denne kamp. Men der mennesker er rammet i 
samvittigheten, blir trøsten og gleden dess større! 
 Nå innebærer ikke dette at all tale om valg skal utebli. Prof. Wisløff skrev engang: 
Omvendelsens valg må betones, sjelen må stilles overfor den sannhet at Guds vrede blir over 
den som ikke vil tro Sønnen.  
 Men merk hvordan han utdyper dette uttrykket – og gjør det i lys av lov og 
evangelium: Vi får ikke disse sannheter inn i et system, sier han. Hvis en prøver det skjer ett 
av to: Enten glemmer man valget og ansvaret, og dermed blir forkynnelsen på en merkbar 
måte uten tilknytning til den enkeltes sjel i dens rådløshet. Eller også urgerer man kallet og 
ansvaret, og glemmer at frelsesverket til sist er Guds. På den måten blir forkynnelsen lovisk, 
masete – det blir ikke gjort alvor av det andre ordet: Evangeliet.. Loven taler til oss som om 
vi hadde en virkelig fri vilje. Evangeliet taler til oss som de fortapte syndere vi er. Det legger 
ingen flere gjerninger på oss, men legger alt på Jesus.15 
 Læren om arvesynden og om nåden alene skal altså ikke forkynnes slik at ikke 
imperativene i Skriften kommer til overflaten. For det lyder stadig vekk i Bibelen et ”Vend 
om!”. Kallet til oppbrudd finnes overalt. Dette kallet skal forkynnes.  
 Olav Valen Sendstad skriver i boken Drømmen om den frie vilje at et utsagn i 
konjunktiv eller imperativ (ønskeform eller bydeform) i Bibelen kan være lov eller 
evangelium alt etter ”det tonefall” forkynneren gir det.16  Det samme kan gjelde formuleringer 
i sang- og salmevers. Undertegnede bruker ofte Brorsons formulering Grip kun til, han gjerne 
vil være din med hva han eier, med sin død og seier!17 Om ”tonefallet” får være at Jesus i 
ufattelig kjærlighet kommer oss i møte, er sånne utsagn det rene evangelium for den som har 
kjørt seg fast - selv om det er et imperativ der. 
 La oss igjen prøve oss med et bilde: Når mennesker står utenfor Guds rikes dør og 
hører forkynnelsen, vil det se ordene: Vend om! på døren. Appellen møter dem. Alvoret om 
sinnsforandring og et nytt liv. Men innenfra leser frelste syndere på døren: Av nåde alene! 
(Matt 4,17; Ef 2,8f). Gud alene har æren for frelsen.18  
 La dette bildet understreke det Wisløff sier om at loven taler til oss som om vi har fri 
vilje, evangeliet som de fortapte syndere vi er.  

                                                 
14 Salmeskatter 2000, s. 26-27 
15 Sitatene er hentet fra Wisløff 1988, s. 141ff 
16 Valen-Sendstad 1982, s. 95-98 
17 Fra salmen Åpen ligger graven, Sangboken 1984, 679, vers 4. 
18 Det var debatten mellom Erasmus og Luther som førte til boken Om den trellbundne vilje (1525) Det dreide 
seg om evangeliets kjerne. at frelsen er av Guds nåde og ikke beror på menneskets innsats. Se Lehrfeldt 1977, s. 
170-174. 
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 Men bildet halter. For det er nettopp ved å høre ordet om nåden at synderen kommer 
innenfor! Det er vel poenget også i CA 12 der det heter: Men boten er egentlig sammensatt av 
disse to deler: den ene er angeren eller den redsel som jages inn i samvittigheten når synden 
blir kjent, den andre er troen, som avles av evangeliet eller avløsningen og som stoler på at 
synden forlates for Kristi skyld. Den som omvender seg, blir likevel ikke omvendt hvis han 
ikke får høre Ordet om Jesus som et tilsagn, og ikke som et krav. 
 Gjennom årene har jeg, især blant luthersk bevisste lekpredikanter, merket en tendens 
til å tre lov og evangelium ned over alle bibeltekster som et skjema. Da blir forkynnelsen ofte 
svært forutsigbar. Men lov og evangelium er ikke ment å være et mekanisk skjema, en 
tvangstrøye over disposisjonen på prekenene våre. Læren om lov og evangelium skulle 
snarere ligge under hele veien når vi utlegger tekster og anvender dem sjelesørgerisk. Med 
andre ord: Skjelningen mellom lov og evangelium bør stå så klart for predikanten selv at han 
ikke forkludrer frelsens vei, men gir en ransakende og frigjørende sjelesorg. 

 
5) Læren om den trellbundne vilje hører sammen med læren om 

utvelgelsen i Kristus. 
Læren om det evige nådevalg kan fortone seg som en ren fortvilelse. Luther opplevde 
fortvilelsen, sier han, inntil jeg innså hvor sunn denne fortvilelse er, og hvor nær nåden den 
ligger19. Han kjempet med den høye anfektelsen, predestinasjonsanfektelsen. 
Problemstillingen var: Jeg er en synder som ikke kan være sikker på min utvelgelse. Kanskje 
Gud har utvalgt meg til å gå fortapt? Løsningen lå i selve rettferdiggjørelseslæren. Med 
evangeliet om rettferdiggjørelsen kjemper en mot Gud selv og ”opphever hans vrede”, sier 
han.20 For den som kommer til tro på Jesus, er rettferdiggjort og dermed utvalgt! Og troen 
skapes ved evangeliet! Da avhenger ikke min frelse av min egen gripe-evne. ”Han grep meg!” 

I Esek 16 skildrer Gud hvordan han utvalgte Israel. Han kom til folket i dets ynkelige 
forfatning. Det forelå ikke noe aktivt ”frieri” fra deres side. Nei, de var som en nyfødt baby. 
Men Gud så babyen ligge der sprellende i sitt blod og sa: Lev! (Esek16:6) Så tok han seg av 
dem og gjorde dem til sitt eget folk.  

Utvelgelsen av Guds folk i NT skjer i prinsippet på samme måten. Gud kommer 
gjennom evangeliet om Jesus slik det møter oss i ord og sakrament. Gjennom dette budskapet 
”frir” han til oss og gjør oss til sin brud. Vi blir hans eiendom framfor andre folk på jorden. 
Fordi det hele er en Guds gjerning, kan synderen bli viss i sin sak. Salige visshet, Jesus er 
min! Han er min brudgom, kaller meg sin! 

I 2 Kor 11 anvender Paulus et beslektet bilde om sin oppgave som forkynner. For jeg 
er nidkjær for dere med Guds nidkjærhet. Jeg har jo trolovet dere med én mann, for å 
fremstille en ren jomfru for Kristus (2Kor 11:2). Gjennom det apostoliske budskapet Jesus 
selv og tok dem til sine egne. 

Forskjellen i forhold til GT er at budskapet om Jesus skal forkynnes til alle. Guds 
frelsesvilje er en universell frelsesvilje. Den er utgangspunktet for all forkynnelse, 
vitnetjeneste, evangelisering og misjon. Gud mener sitt kall alvorlig. Jesus vil ha alle, ikke en 
så ussel er at ei Jesus har ham kjær! 21 Det skal lyde med kraft, for slik taler mange 
bibelsteder, og Jesus død og oppstandelse skjedde for alle, ikke bare for noen få forut 
utvalgte. Men la samtidig evangeliet lyde slik at Jesus alene får all ære – både for 

                                                 
19 Et luthersitat, gjengitt i Wisløff 1978, s. 13 
20 Sjaastad 1979, s. 41 
21 Tandberg , Henry Albert, 1910, gjengitt i Sangboken 1984, nr.192. 
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forløsningsverket og for frelsestilegnelsen. Han grep meg, han grep meg, mitt liv nå helt 
forvandlet er! Slik har mange gjennom tidene vitnet - fra NT av!  

Bo Giertz bruker i Steingrunnen et bilde med en blikkboks som en mann stikker 
spaserstokken igjennom og tar med seg fra en søppelhaug.22 Slik går det for seg! Hvis ikke 
dette bildet skal volde stort hodebry, forutsetter det en innsikt i arvesyndslæren. Giertz’ poeng 
er naturligvis ikke at et menneske er uten menneskeverd! Poenget er at utvelgelsen er ren 
nådehandling, uten noen som helst mulig innsats fra menneskets egen side!  

På bedehuset heime sang vi i min barndom Han søkte meg i nåde som gikk på syndens 
vei, han fant meg trett og såret og bar meg hjem til seg!23 Nettopp! Om ikke dette 
vitnesbyrdet rent konkret og ytre betraktet passet på oss alle, var det saklig sett sannheten om 
oss – både første gangen vi kom til ham - og senere. Han forbarmet seg over oss. I dette lys 
blir utvelgelsen takkeemne nr.1. slik den er i Rom 8:31ff og Ef 1:3ff. 

For mange av oss er dåpen nettopp skoleeksempelet på at også frelsestilegnelsen er av 
nåde og helt og fullt Guds egen gjerning. Det er riktignok to måter å trøste seg til sin dåp på. 
Den ene er den som Paulus advarer mot i 1 Kor 10:1-5. Den andre er den som kan gi hjelp i 
anfektelsen når en kristen kjenner på syndens nød og smerte. Da kan ord som Gal 3:26f og 
Apg 2:38 bli oss til sunn trøst. Gud har gjennom nådens midler handlet i kjærlighet og gitt oss 
del i sin nåde. Og han angrer ikke. 
 
6) Læren om den trellbundne vilje hører sammen med læren om 

Den Hellige Ånd. 
Dette har vi allerede understreket, men vier det her en spesiell oppmerksomhet. Jeg tror at jeg 
ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham, men 
Den Hellige Ånd har kalt meg ved evangeliet, opplyst meg ved sine gaver, helliggjort og 
bevart meg i den rette tro…24  
 I dag kan det være på sin plass å understreke at Åndens gjerning ikke bare dreier seg 
om kraft, karismatisk utrustning, fellesskap og frukt i form av fromhetsgjerninger og etiske 
holdninger. Nei, den fundamentale Åndens gjerning gjelder selve frelsestilegnelsen. Den er i 
fokus i forklaringen til artikkelen om Ånden. Bak uttrykksmåten ligger bl.a flere av tekstene i 
Jesu avskjedstale (Joh 14,26; 15,26; 16,7-14). Ånden overbeviser om synd, rett og dom. Vi 
kan ikke overbevise oss selv. Ånden herliggjør Kristus slik at vi fatter tillit til ham. Vi kan 
ikke selv bestemme oss for å få tillit til et budskap som er så i strid med religiøsitetens vesen. 
Tilliten må skapes. Evangeliets tilsagn for dere, for deg anvendes av Ånden og skaper tro. Da 
er Gud selv – ved sin Ånd – dypest sett frelsens subjekt, den handlende. Ingen kan komme til 
meg uten at Faderen som har sendt meg, drar ham. Og jeg skal oppreise ham på den siste dag 
(Joh 6:44).  
 Jeg kan levende huske min onkel når han hadde sine vitnesbyrd. Æ sto imot, sa han, 
men hainn (d.e Gud) vart mæ førr stærsk! Dette gjaldt omvendelsen, men det gjelder også den 
daglige omvendelsen. I en forstand kan og skal vi velge, - velge å utsette oss for Åndens 
virksomhet gjennom Ordet. Da kommer vi inn i det kraftfeltet hvor Guds Ånd virker. Vi kan 
forbedre oss i ytre ting, men det nye menneske i dets kamp mot det gamle, kan bare ”fremstå” 
om vi lar Ordet og Ånden slippe til i livet vårt. Å tale om fri vilje når det gjelder 
helliggjørelsen, er derfor også misvisende (Gal 5:16f). Vårt gamle jeg, kjødet, stritter imot. 

                                                 
22 Steingrunnen 1985, s. 136. 
23 Skrevet av Spencer Walton, W. (ukjent årstall) oversatt til norsk 1910, Sangboken 1984, nr.167. 
24 Luthers forklaring til den tredje trosartikkel. Se Konkordieboken 1984, s. 284. 
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Derfor skrev Luther: at Ånden har opplyst meg ved sine gaver, helliggjort og bevart meg i 
den rette tro… 
 
Til slutt vil vi knytte linken til innledningen vår. Vi omtalte der menneskets psyke med den 
gamle inndelingen fornuft, følelse og vilje. I forkynnelsen må vi gjerne la hele dette registeret 
i menneskets sjelsliv være tilknytningspunkt. Men om vi adresserer budskapet bare til 
mennesket som fornufts-, følelses- og viljesvesen, kan den avgjørende dimensjonen komme 
til å mangle.  

• En fornuftsorientert forkynnelse kan bli en skolepreget livssynsundervisning. 
• Viljesbetonte appeller kan bli en lovisk ta seg sammen-kristendom.  
• Følelsespreget forkynnelse kan bli en overfladisk ”på steingrunn”-forkynnelse der en 

taper i kampen med andre religiøse bevegelsers opplevelser.  
Den avgjørende dimensjon i denne sammenheng kommer nemlig til uttrykk i vår siste tese. 
Den kan også fungere som en oppsummering:  
 
7) Læren om den trellbundne vilje forutsetter  

en samvittighetsorientert forkynnelse. 
Hope skrev om mye av forkynnelsen som kom hit til lands i begynnelsen av 19-hundretallet. 
Styrken i denne forkynninga var ikkje i å vekkja sjel og samvit til syndserkjenning så folk kom 
i naud for syndene sine, så at syndenaud og frelsestrong banka på døra til viljen for å få han 
overtala til å gå med på å gå til Jesus Kristus, sier han.  Nei, slagkrafta  i denne forkynninga 
var eit direkte trykk på viljen og kjenslelivet.25 

Hopes ideal var å la Guds ord via samvittigheten overtale viljen! Rent praktisk-
teologisk kan dette være en forsvarlig måte å uttrykke saken på slik mennesket subjektivt 
opplever det.  

Vi kan gjerne si at Hope her viser et visst slektskap både med O. Hallesby og Olav 
Valen Sendstad som slett ikke representerte samme tenkning! 

Hallesby skrev bl.a: Omvendelsen er det valg, hvorved synderen tar Guds dom over 
sig (anger), og i sin fortvilelse overgir sig til Guds naade for at blive frelst fra sin synd. -- 
Består omvendelsen i et valg, saa er den et øyebliks sak, ti valget maa i følge sit væsen ske i et 
øyeblik. -- og er (den vakte) overbevist om at Kristus både vil og kan frelse, saa eier han dog 
endnu ikke troen i bibelsk mening. Det er viljen hos den vakte som her maa træ til. 26 

Her merker vi den religionspsykologiske betraktning som preget Hallesbys teologi. En 
kan ikke uten videre si at det er lett å forene Hallesbys formuleringer med bekjennelsens. 
 O.Valen-Sendstads posisjon kommer bl.a til uttrykk i dette sitatet: Omvendelse og tro 
er overhodet ikke noen viljessak i det hele tatt. Viljen og valghandlingene er aktive hele tiden 
før omvendelsen, og de er i funksjon umiddelbart etter omvendelsen igjen. Men selve 
omvendelsen er aldri en viljesak, men et anliggende for vår åndelige innsikt og erkjennelse.27. 
Hans poeng er å understreke at overbevisning og tillit skapes ved budskapet i lov og 
evangelium. Og dette budskapet er innsiktet mot samvittigheten. Loven rammer oss der, og 
evangeliet trøster samvittigheten og skaper glede og fred.  
 Rosenius’ viktigste og mest sjelesørgeriske budskap er samlet i en bok med tittelen 
Veiledning til fred. I fokus er dypest sett samvittigheten. Og det dreier seg ikke bare om 

                                                 
25 Hope 1939, s. 13. 
26 Hallesby 1921, s. 425. 
27 Valen-Sendstad 1953, s. 172f. 
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samvittigheten i selve omvendelsen. Nei, hele livet igjennom trenger vi Guds tiltale i lov og 
evangelium slik at vi i vår nød får ta til oss det gledeligste budskap i verden, budskapet om 
han som av egen fri vilje kom for å gjøre syndere salige.  
 
For Bibelen tillegger bare en eneste en fri vilje, det er den treenige Gud.  
I kjærlighet har han forut bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus, etter sin frie 
viljes råd… I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes 
rikdom… Denne nåde har han gitt oss i rikt mål, med all visdom og forstand, da han kunngjorde 
oss sin viljes hemmelighet, etter sitt frie råd, som han forut fattet hos seg selv… I ham har vi 
også fått del i arven, etter at vi forut var bestemt til det etter hans forsett som setter alt i verk 
etter sin viljes råd… 
 (Utdrag av Ef 1:5-12)  
 Når jeg oppdager at min frie vilje dypest sett er en illusjon, er det uendelig godt å høre at 
Gud – av fri vilje – kommer meg i møte og tar meg til sin egen. Ham være æren! Amen. 
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Journalist eller forkynner? 
 

En innholdsbestemmelse av to sentrale roller 
for kristne formidlere1 

 
 

Av Lars Dahle 
 
 
Denne artikkelen innholdsbestemmer likheter og forskjeller mellom journalist og forkynner 
som to grunnleggende roller for kristne formidlere i et pluralistisk mediesamfunn. Artikkelen 
springer ut av behovet for en prinsipiell drøfting av ulike arenaer, oppdrag og roller for 
kristne kommunikatorer.2 Hensikten er å levere et bidrag til økt selvrefleksjon blant kristne 
formidlere. 
 
 
Fremstillingen i det følgende begynner med en innholdsbestemmelse av den tradisjonelle 
allmenne journalistrollen. Dette parallellføres i neste del av artikkelen med en tilsvarende 
beskrivelse av en tradisjonell kristen forkynnerrolle. I siste del drøftes ulike eksempler på 
aktuelle rolleblandinger, både hva som skjer når journalisten blir ”forkynner” og når 
forkynneren blir ”journalist”. 
 
 
Den tradisjonelle journalistrollen – en innholdsbestemmelse 
Rollene som journalist og redaktør er gjenstand for konstant drøfting, både i og utenfor 
mediene. Dette er ikke minst knyttet til aktuelle ideologiske, teknologiske og økonomiske 
rammevilkår og valg. 

Det er derfor ikke uten videre enkelt å bestemme journalistikken som fag eller 
profesjon. Teologen og presseetikeren Svein Brurås foreslår imidlertid følgende definisjon av 
journalistikk som profesjon:  

 
”Journalistikk er aktuell og sannferdig formidling av fakta og synspunkter, lettfattelig 
presentert av en uavhengig redaksjon eller journalist.”3  
 

Denne definisjonen synes representativ for den tradisjonelle, klassiske forståelsen av 
journalistikk i norsk sammenheng. Denne selvforståelsen danner utgangspunkt for mitt forsøk 
i det følgende å søke å innholdsbestemme den tradisjonelle journalistrollen. 

For det første kan tradisjonell opplysningsjournalistikk4 retorisk sett beskrives som 
rådgivende (deliberativ) tale.5 Pressens oppgave som ”den fjerde statsmakt”, ifølge denne 

                                                 
1 En takk til deltakerne i Forum for Teologi og Filosofi (Høgskolen i Agder), samt kollegaer på Mediehøgskolen 
Gimlekollen, for konstruktiv respons på et tidligere utkast. 
2 Dette oppleves særlig aktuelt på Mediehøgskolen Gimlekollen siden institusjonen tilbyr profesjonsstudier – på 
et kristent verdigrunnlag – både for journalister og forkynnere. Denne artikkelen bør derfor sees på både som et 
uttrykk for og en oppfordring til selvrefleksjon. 
3 Brurås 2006: 10.  
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tradisjonelle selvforståelsen, er derfor å bidra til et levende demokrati, med deltakende 
samfunnsborgere og ansvarliggjorte myndigheter. Dette idealet gjenspeiles også i pressens 
grunnleggende selvforståelse:  

 
”En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn.”6  
 

For det andre regner journalisten tradisjonelt allmennheten som sin egentlige oppdragsgiver. 
For pressen ligger lojaliteten derfor primært hos leserne, lytterne og seerne. Journalisten 
opptrer på denne bakgrunn som informatør for og som talerør og vakthund på vegne av 
allmennheten. Dette inkluderer også pressens selvkritiske rolle i forhold til egen 
maktutøvelse.7  

For det tredje kan journalistikkens særpreg beskrives som en uavhengig formidling av 
dagsaktuelt stoff som er redaksjonelt vurdert ut fra nyhetskriterier8. Redaksjonell 
uavhengighet – eller integritet – vektlegges sterkt i journalistikken, både i forhold til 
ideologiske og økonomiske pressfaktorer (sml. VVP 2.2). Formidlingen i nyhetsmediene 
preges til stor del av hvordan redaktører, journalister og hele redaksjonelle miljøer forstår 
nyhetskriterienes innhold og innbyrdes prioritering.  

For det fjerde står saklighet og omtanke sentralt som grunnleggende verdier i klassisk 
journalistikk. Dette illustreres av at VVP (fra 1994-utgaven av) har følgende punkt som det 
grunnleggende i kapitlet om publiseringsregler:  

 
”Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.”9 
 

Saklighet som verdi setter fokus på sannhetsspørsmålet i journalistikken. I en tidligere fase 
rådde positivismen grunnen som epistemologisk journalistisk ideal (sml. begrepene ”referat” 
og ”reportasje”) mens den sterke vektleggingen av det subjektivistiske i new journalism kom 
som en tydelig motreaksjon på dette. Det synes imidlertid mer sakssvarende å plassere 
journalistikken i spenningsfeltet mellom objektivitet og subjektivitet.10 Med objektivitet forstår 
jeg her saklighet og balanse som publiseringsideal, mens subjektivitet inkluderer en avvisning 
av verdi- og livssynsnøytralitet i journalistikken11 samt en åpenhet om eget ståsted.  

Omtanke som verdi innebærer at menneskeverdet står sentralt i klassisk journalistikk. 
For journalist og presseetiker Audgunn Oltedal, som anlegger et nærhetsetisk perspektiv, er 
menneskeverdet den konstituerende verdi i journalistikken:  

                                                                                                                                                         
4 ”Det dialogiske folkeopplysningsidealet har vært kjempet fram som det rådende ideal i norsk journalistikk.” 
(Bech-Karlsen 1996:23) 
5 Se særlig Sørbø 1991 for en inngående drøfting av de problemer som oppstår for pressen når en går over fra 
deliberativ tale til forensisk eller epideiktisk tale. Aktuelle eksempler på sistnevnte to retoriske kategorier er når 
kriminaljournalistikken blir forhåndsdømmende og når sportsjournalistikken blir panegyrisk. 
6 Vær Varsom Plakaten (VVP) punkt 1.1 
7 Følgende utsagn om pressens selvkritiske rolle ble inkludert i 2001-utgaven av VVP: ”Det er pressens plikt å 
sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle.” (punkt 1.4, siste del) 
8 Sentrale eksempler på slike nyhetskriterier er det aktuelle, det oppsiktsvekkende, det konfliktfylte, det som 
angår mange, det nære og det vesentlige. 
9 VVP 4.1. 
10 Ekstrøm & Nohrstedt 1996 utvikler derfor ”kritisk realisme” som et fruktbart epistemologisk perspektiv for 
journalistikken.  
11 Selv med det nødvendige redaksjonelle skillet mellom ”faktiske opplysninger” og ”kommentarer” (VVP 4.2) 
er det umulig å unngå at redaksjonelle valg av stoff, intervjuobjektiver, vinklinger og perspektiver både 
gjenspeiler og påvirker standpunkt.  
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”Presse-etikken treng ei tydeleggjering av at mennesket er journalistikkens sentrale 
orienteringspunkt. Difor treng journalistikken sterkare feste i ei etikkforståing som 
vektlegg møte med medmennesket som etikkens stad. Ei slik etikkforståing gjer det 
uråd å avgrense etikkens domene til regelfylgjing eller publisering. Men like viktig er 
det at ei slik etikkforståing tydeleggjer den Andre som journalistikkens sentrale 
oppdrag, og gjev autoritet og myndighet til ei journalistrolle som ivaretek pressens 
oppgåve om å ’beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser 
fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre’ [VVP 1.5].”12 

 
For det femte lever journalistikken som profesjon i spenningen mellom disse høye idealer og 
en ofte krevende praksis. Det er derfor behov for å forankre VVP-plakatens idealer i et 
humanistisk livssyn.13 Både sekulærhumanisme og kristen tro14 tilbyr seg her som mulige 
alternative posisjoner. Ut fra et slikt felles humanistisk perspektiv vil det også være naturlig å 
spørre (i pakt med en dydsetisk tilnærming):  

 
”Hva kjennetegner en god journalist – og et godt menneske?”15 Videre er det behov 
for praktiske etiske modeller som kan gi reell hjelp til å oversette de journalistiske 
idealene til yrkeshverdagens etiske dilemmaer.16 

  
Så langt har jeg søkt å innholdsbestemme den tradisjonelle journalistrollen. Slik rollen her er 
definert, burde dette være en både legitim og sentral rolle for kristne formidlere som er opptatt 
av å fremme det gode og begrense det onde i samfunnet.17 
 
Den tradisjonelle forkynnerrollen – en innholdsbestemmelse 
I en pluralistisk medietid er den tradisjonelle kristne forkynnerrollen under lupen, - både i og 
utenfor den kristne kirke. Samtidig formidler mediene daglig åpne og skjulte budskap fra en 

                                                 
12 Oltedal 2001: 95. Det kan være naturlig å tilføye at pressen selvsagt også kan og bør omtale ”overgrep og 
forsømmelser” i kristelige sammenhenger, når en helhetlig redaksjonell og etisk vurdering tilsier dette. 
13 Humanisme står her for en felles betegnelse på ulike religiøse og sekulære livssynstradisjoner og 
livssynstrender som vektlegger menneskets egenart, verdi og rolle. 
14 Det bibelske lengdeperspektivet (skapt – synder – elsket) konstituerer mennesket som moralsk subjekt med 
umistelig (uavhendelig) verdi og ansvar for sin neste. I dette teologiske perspektivet kan også journalistisk 
yrkesutøvelse – som fremmer det gode og begrenser det onde – sees på som en integrert del av en reformatorisk 
forståelse av kall. 
15 Sml. også Lamark og Morlandstø 2002. 
16 Den såkalte Potter-boksen er en aktuell, etablert modell som har klar praktisk relevans (sml. Christians m.fl. 
2001). Den er videreutviklet i form av en åttespørsmålsmodell i Brurås 2006. 
17 Sml. Rom. 13,1ff. Dette illustreres av følgende sitat fra Gegrapha, som er et globalt nettverk av kristne 
journalister i allmenne medier:  

“Journalists wrestle daily with the same questions that occupy ethicists and theologians: how to give 
order and meaning to the endless and confusing flow of human experience. In every assignment we do, we must 
respect the complexity of circumstances, even though we may have to simplify them for clarity's sake. We aim to 
treat people as persons, not as things or means to gain an edge over our competition. Our highest ideal is truth 
and as Christians, we are doubly aware that Jesus is the source of all truth. We find in the Bible a unifying vision 
of meaning for our lives and for our age. We always keep in mind that this world and its goals are not eternal and 
that as journalists, we will all answer to the Lord as to how we have reported on a matter and how we treated 
those involved. Gegrapha has not established its own formal code of ethics, but our values are compatible with 
the ethics codes of most professional journalists' organizations.” (http://www.gegrapha.org/CodeofEthics.asp) 
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rekke andre ”forkynnere”, enten de nå kalles reklamefolk, underholdere eller informatører. I 
denne artikkelen skjelner jeg derfor mellom ulike forståelser av begrepet forkynner.  

I generell forstand er enhver som bevisst formidler et budskap for å bekrefte, 
overbevise og/eller overtale sitt publikum en ”forkynner”. Denne vide forståelse av begrepet 
inkluderer alt fra redaksjonelle lederartikler og tradisjonelle leserinnlegg via ulike former for 
informasjonsarbeid og reklame til tradisjonelt forkynnende virksomhet på vegne av ulike 
sekulære og religiøse livssyn18. For alle disse ”forkynnerne” gjelder åpenhet om egen 
forkynnende rolle som sentral etisk verdi. Dette kan skje i form av klare sjangersignaler eller 
andre former for tydelige ”varedeklarasjoner”. Ellers ligger manipulasjon av publikum – og 
noen ganger også av redaksjonene (eller andre aktuelle formidlingsinstitusjoner) – snublende 
nær. 

I mer spesifikk forstand betegner forkynnelse sistnevnte gruppe ovenfor, nemlig 
forkynnende representanter for ulike livssyn.19 I vår tids mangfoldige mediesamfunn er det en 
sentral utfordring å sikre åpne og meningsfylte arenaer20 både for slik forkynnelse21 og for 
gjensidig dialog og debatt22. 

I det følgende setter jeg fokus på den kristne forkynneren. I denne artikkelen betegner 
den tradisjonelle kristne forkynnerrollen enhver som formidler et kristent livssyn ut fra 
bibelske tekster på en autentisk og relevant måte for å utfordre den aktuelle målgruppen i 
forhold til tro og liv.23 Selv om den tradisjonelle prekenen står sentralt, inkluderer dette 
utvidede forkynnerbegrep selvsagt også andre talesituasjoner og formidlingsformater: 

 
”Den gudstjenstlige preken må i dag, mer enn noen gang før, forstås som ett element i 
en bredere kirkelig forkynnelsesstrategi, som omfatter trosformidling gjennom 
folkepedagogisk arbeid, publistikk, elektroniske medier etc. Dette vil ha sin store 
verdi, samtidig som det vil skape et støttende kommunikasjonsklima omkring 
prekenen.”24 

 
En slik selvforståelse av kristen forkynnelse danner utgangspunkt for følgende forsøk på å 
innholdsbestemme det jeg her kaller en tradisjonell (men utvidet) kristen forkynnerrolle. 

For det første kan kristen forkynnelse retorisk sett beskrives som ’persuasive 
communication’, med endring av liv og/eller lære som grunnleggende mål.25 Dette gjelder 
                                                 
18 Begrepet livssyn brukes her som en felleskategori for ulike religiøse og sekulære tros- og verdioppfatninger 
(sml. f.eks. Aadnanes 2002). 
19 Dette er selvsagt også den vanligste bruken av begrepet.  
20 I retorisk forstand betyr dette at ulike sentrale talesteder i offentligheten må sikres for åpen og meningsfull 
formidling, debatt og gjensidig kritikk. I vår tid gjelder dette ikke minst utformingene av livssynsformidling og 
livssynsdebatt i de allmenne mediene. 
21 Dette reiser også spørsmålet om hvorvidt kristen forkynnelse skal gis prioritet i mediene. Utfordringene for 
redaktørene i de allmenne mediene fremover blir her dels å balansere mellom den kristne tradisjonens særstilling 
i vår kulturkrets og nødvendigheten av religionsfrihet og ytringsfrihet i en pluralistisk kultursituasjon og dels å 
velge verdimessig ståsted (siden verdi- eller livssynsnøytralitet verken er mulig eller ønskelig). 
22  En slik dialog bør også inkludere en gjensidig apologetikk. Griffiths beskriver dette som “the necessity of 
inter-religious apologetics”: “If representative intellectuals belonging to some specific religious community 
come to judge at a particular time that some or all of their own doctrine-expressing sentences are incompatible 
with some alien religious claim(s), then they should feel obliged to engage in both positive and negative 
apologetics vis-à-vis these alien religious claim(s) and their promulgators.” (Griffiths 1991: 3) 
23 Denne definisjonen er tentativt formulert, men blir innholdsfylt nærmere i det følgende. 
24 Skjevesland 1995. 
25 Schultze fremhever at grekerne definerte “rhetoric as ’persuasion’ partly to convey the power of symbols to 
transform people’s values and beliefs” (Schultze 2000: 88). 



Budskap 2006 FMH 
 

102 

enten frelsesbudskapet (kerygma), undervisning (didache) eller formaning (paraklese) står i 
fokus i den kristne forkynnerens formidling.26 Slik jeg her har bestemt forkynnelsens mål, 
tydeliggjøres også forskjellen til eksempelvis KRL-læreren i norsk grunnskole eller 
religionslæreren i videregående skole.  

For det andre har den kristne forkynneren menigheten som oppdragsgiver. Dette betyr 
ikke at formidlingen er begrenset til den indre kirkelige arena, men at forkynneren direkte 
eller indirekte opptrer med et budskap på vegne av en kristen forsamling, organisasjon eller 
institusjon. 

For det tredje kan den kristne forkynnelsens særpreg beskrives som en formidling som 
er forpliktet på et oppdrag og en tekst. Misjonsoppdraget er utgangspunktet for kirkens 
oppdrag, og dermed også for kristen forkynnelse.27 Bibelteksten utgjør det innholdsmessige 
grunnlaget for kirkens budskap, og de hermeneutiske utfordringene står derfor sentralt for 
forkynneren når tekst møter liv i dagens kontekst.28 

Det er her naturlig å fokusere på forskjellene mellom ”synagogen” og ”torget” som 
kommunikative og argumentative arenaer. Slik jeg bruker disse begrepene – i forlengelsen av 
min analyse av Areopagostalen (Apgj 17:16-34) som apologetikk, forutsetter ”synagogen” 
som arena kunnskap om Bibelens referanserammer og begrepsverden samt tilslutning til dens 
autoritet, mens ”torget” derimot kun forutsetter en felles platform (’common ground’) som 
mennesker i Guds skapte verden.29 

For det fjerde står meningsfylt, sakssvarende og dynamisk sentralt som tre 
grunnleggende verdier i klassisk kristen forkynnelse.30 Formidlingen – uansett situasjon og 
form – må være meningsfylt, uten dermed å bli flat eller forutsigbar. Dette krever 
kommunikativ kompetanse og kreativitet. Bibeltekst, aktuell kontekst og konkrete 
livsutfordringer må omtales på en sakssvarende måte. Dette forutsetter en viss grad av 
faglighet (ikke minst i form av realkompetanse) samt nærhet til både bibeltekst og mennesker. 
Autentisk og relevant kristen forkynnelse har imidlertid også noe dynamisk ved seg. Ikke bare 
sikter denne formidlingen mot endring – i betydningen forandring og forvandling, men ifølge 
klassisk luthersk homiletikk handler Gud selv gjennom forkynnelsen.31 Ut fra en slik 

                                                 
26 Denne bibelteologiske bestemmelsen av forkynnelsens siktemål finner vi hos Skjevesland 1995: 40-88.  Til 
disse tre kategoriene kan en også tilføye den pre-evangeliserende, apologetiske formidlingen (eks. Apgj. 17:16-
34), se særlig Dahle 2002a. 
27 Misjon brukes her i pakt med Eckhard Schnabels klargjørende definisjon i hans nylig utgitte monumentale 
tobindsverk om Early Christian Mission (2004): ”When I use the term ”mission” or ”missions”, I refer to the 
activity of a community of faith that distinguishes itself from its environment in terms of both religious belief 
(theology) and social behaviour (ethics), that is convinced of the truth claims of its faith, and that actively works 
to win other people to the content of faith and the way of life of whose truth and necessity the members of that 
community are convinced.” (Schnabel 2004: 11) 
28 Til de grunnleggende hermeneutiske spørsmålene, se særlig Vanhoozer 2005. 
29 ”The ontological common ground is indicated in the references both to a shared, created reality and to a 
shared, created humanity. The epistemological common ground is indicated in what implicitly seems to be 
considered by Paul as common or shared criteria of truth (i.e. implicit appeals to coherence and consistency, 
correspondence with reality, and adequacy and relevance).” (Dahle 2002a: 2) 
30 Disse tre verdiene gir uttrykk for tre sentrale sannhetskriterier (sml. forrige fotnote). Språklig og logisk 
“meningsfylt” representerer “coherence and consistency”, “sakssvarende” står for “correspondence with reality”, 
mens “dynamisk” tilsvarer “adequacy and relevance”.  
31 ”Luthersk prekensyn hviler på et dynamisk åpenbaringsbegrep… Gud handler nå gjennom evangeliets ord. Ja, 
forkynnelsen av evangeliet er, teologisk vurdert, den røde tråd gjennom vårt historieløp (Matt. 24:14).” 
(Skjevesland 1995: 246) Dette har selvfølgelig nær sammenheng med den grunnleggende bibelske (men luthersk 
formulerte) dynamikken lov – evangelium.  
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teologisk overbevisning må kristen forkynnelse operere med det jeg vil kalle en åpen 
kommunikasjonsmodell.32 

For det femte betyr det som er sagt så langt at kristen forkynnelse også er 
maktutøvelse.33 Skal kristen forkynnelse være legitim som maktutøvelse forutsetter det 
grunnleggende respekt for og anerkjennelse av ”den andre” som moralsk (med)subjekt. 
Dermed er denne ikke bare én blant tilhørerne, men en – i hvert fall potensiell – 
samtalepartner.34 En slik interaktiv grunninnstilling synes også å være en sentral betingelse 
for meningsfylt kommunikasjon i det mediesamfunn som nå gradvis tar form. Dette blir for 
øvrig ekstra krevende når sentrale bibelske temaer som ”Guds hellighet, autoritet og dom” 
står på dagsorden i forkynnelsen. Også her må en autentisk forkynnelse ha ”korsets budskap” 
som fokuspunkt, for å kunne ivareta sentrale bibelske anliggender.35 

Innholdsbestemmelsen ovenfor av den kristne forkynnerrollen – med et klart fokus på 
selve prekenen men med andre talesituasjoner og formidlingsformater inkludert – har 
synliggjort hvor sentral forkynnerrollen er for den kristne menighet.  

Beskrivelsene så langt av en tradisjonell allmenn journalistrolle og en tradisjonell 
kristen forkynnerrolle36 danner grunnlag for å kunne reflektere over noen eksempler på 
aktuelle rolleblandinger. 
 
Når journalisten blir ”forkynner” – noen prinsipielle refleksjoner om 
aktuelle presseetiske utfordringer37 
Jeg vil i det følgende sette fokus på tre aktuelle – og tilsynelatende typiske – situasjoner der 
den klassiske journalistrollen står i fare for å bli erstattet av en (ofte tildekket) 
”forkynnerrolle”. I møte med disse utfordringene aktualiseres både presseetikkens 
fellesverdier og spesifikke kristne etiske anliggender. 

Den første situasjonen er når salg og det kommersielle blir viktigere enn etikk og 
journalistisk vurdering.  

 
”Så grunnfestet må journalistens lojalitet være hos publikum, at han uten videre må 
avvise markedsavdelingens kyniske beregninger av hva som er salgbart stoff. 
Journalisten må først og fremst ta hensyn til publikums informasjonsbehov, slik 

                                                 
32 Formidling av kristen tro kan aldri reduseres til et spørsmål om kommunikasjonsteknikk, fordi slik formidling 
dypest sett dreier seg om levende mennesker og om en levende Gud. Derfor må bibelsk inspirerte prinsipper for 
kommunikasjon også inkludere det faktum at kommunikasjon av kristen tro til syvende og sist er en åpen 
formidling, både menneskelig og teologisk. (Se videre Dahle 2003, samt fotnote 44 nedenfor.) 
33 Temaene forkynnelse, makt og etikk er videreutviklet i Dahle 2005. 
34 Dette betyr selvsagt ikke at grunninnstillingen kan eller må være relativistisk. Respekt er ikke det samme som 
aksept og medfører derfor en gjensidig mulighet for å fastholde absolutte standpunkt, - og utfordre den andre på 
dette grunnlag. 
35 ”In view of post-modern suspicion of (absolute) authority, legitimacy becomes a key issue for the justification 
of Christian claims regarding divine ultimate authority. The argument that the Sovereign Author of life has a 
legitimate authority over life … may have to be supplemented in a post-modern context with an argument for the 
non-manipulative nature of God’s claim to ultimate authority. A number of contemporary apologists and 
theologians emphasize that ‘the theology of the ‘cross’ constitutes a legitimate basis for such an argument.” 
(Dahle 2002b: 3) 
36 I tillegg til det som allerede er nevnt ovenfor, bør også følgende likheter mellom rollene som tradisjonell 
journalist og tradisjonell kristen forkynner framheves: 1) Begge rollene fortolker virkeligheten gjennom sin 
formidling. 2) Begge rollene har et sterkt element av samfunns- og kulturkritikk. 3) Begge rollene inneholder 
klare lojalitetsutfordringer. 4) Begge rollene er forpliktet på sannhet/saklighet og kjærlighet/omtanke.  
37 De aktuelle medieetiske utfordringer som fiksjon og underholdning representerer for mediehus, redaktører og 
journalister vil bli gjenstand for drøfting i en kommende artikkel.  
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journalistene definerer det i den enkelte avis. Det er faglig prostitusjon hvis vi lar 
markedskreftene bestemme innholdet i journalistikken.”38 

 
Dette utfordrer mange sider ved aktuell journalistisk virksomhet og gjelder langt mer enn 
løssalgsavisenes forsider. Ikke minst står journalisten i fare for å formidle et forenklet eller 
fortegnende syn på mennesket. Aktuelle eksempler på dette er salgbare vinklinger og oppslag 
som til sin karakter er demoniserende eller kjønnsdiskriminerende. Journalisten ender her opp 
som forkynner for markedskreftene. 

Den andre typiske situasjonen er når journalisten i praksis reduseres til et 
mikrofonstativ fordi intervjuobjektet representerer synspunkter eller sammenhenger som 
samsvarer med journalistens egne. De kritiske motspørsmålene – og selvkritikken – er da 
fraværende i journalistens bevissthet. Denne situasjonen synes nok mest aktuell for mer 
uerfarne journalister, men enhver journalists integritet prøves på en grunnleggende måte i 
møte med egne synspunkter og eget bakland. Misslykkes en i å etablere en kritisk avstand til 
sitt eget og sine egne, har journalisten gått over til å bli forkynner.39 

Den tredje typiske situasjonen er når journalisten i sin virksomhet forholder seg 
ukritisk til det som regnes som ”politisk korrekt” i et samfunn til enhver tid. En kritisk 
holdning til aktuelle underliggende mentaliteter40 er imidlertid nødvendig – selv om det er 
krevende – for at journalisten skal kunne drive grunnleggende samfunnskritikk (sml. VVP 
1.2). I denne sammenhengen kan det være instruktivt, ikke minst ut fra et kristent etisk 
perspektiv, å sammenligne den klassiske journalistrollen med en profets rolle: 

 
”There must be room for the prophetic role of the journalist to challenge the trends, 
attitudes, outlooks, beliefs and perspectives of people. The prophet properly calls 
people to a different way of looking at the world and at issues. He or she sounds a 
different note about people. Such prophecy is part and parcel of a passionate 
commitment to truth, believing that it is the truth that sets people free.”41 

 
De aktuelle typeeksemplene ovenfor illustrerer det nødvendige i å fastholde sannhet, 
uavhengighet, vesentlighet og menneskeverd som sentrale grunnverdier i journalistikken. 
 
Når forkynneren blir ”journalist” – noen prinsipielle refleksjoner om 
kristen medieforkynnelse 
Til slutt i denne artikkelen vil jeg kort drøfte bruken av journalistiske formater, metoder og 
tilnærmingsmåter i kristen medieforkynnelse. Aktuelle og populære norske eksempler fra det 

                                                 
38 Bech-Karlsen 1996: 14-15. 
39 Se særlig Røe 1994. 
40 En rekke kulturkritikere bruker termen ”postmoderne” for å beskrive sentrale trekk ved vår tid. Høyst 
varierende definisjoner og vurderinger foreligger av ”det postmoderne” som begrep og fenomen; sml. særlig de 
klargjørende skjelningene mellom ulik begrepsbruk i Lyon 1999. I denne sammenheng kan allikevel følgende 
definisjon av ”populær postmodernisme” antyde en aktuell ”tidsånd”: “Postmodernisme går lenger enn det 
moderne vitenskapelig baserte synet på verden ved å blande en skeptisk holdning til teknologi, objektivitet, 
absolutter og totalforklaringer med vekt på image og utseende, personlige tolkninger, gleder og utforskningen av 
ethvert åndelig og materielt perspektiv.” (Cook 1999a:16) For en journalist kan preget fra en slik ”postmoderne 
tidsånd” vise seg i en tendens til å redusere sannhetspåstander hos samfunnsaktører og intervjuobjekter til kun å 
være uttrykk for ”vilje til makt” (Nietschze). 
41 Cook 1999b: 6. I kontrast til dette hevder Schultze at særlig de kommersielle underholdningsmediene fungerer 
som ”prester” som ”primarily confirm people’s existing beliefs and values” (2000: 124). 
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siste tiåret finner vi hos ”TV 2-pastor” Egil Svartdals ulike fjernsynsprogrammer og i Norea 
Mediemisjons tidligere magasinprogrammer på P4. Slike eksempler danner utgangspunktet 
for noen korte, prinsipielle refleksjoner i det følgende over forholdet mellom forkynnelse og 
journalistikk i slike programmer. 

For det første kan slike programmer beskrives som eksempler på det som er blitt kalt 
”advocacy journalism”42, til forskjell fra den såkalte ”traditional journalism”.  

For det andre forutsetter denne bruken av journalistiske tilnærmingsmåter i kristen 
medieforkynnelse en åpenhet og bevissthet om at dette ikke er uavhengig journalistisk 
virksomhet, men et eksempel på kristen ”persuasive communication”. Med en klar 
”varedeklarasjon” er slik virksomhet, enten den nå drives av profesjonelle eller frivillige 
medarbeidere, både legitim og naturlig. 

For det tredje gjelder de samme kvalitetskriterier for denne bruken av journalistiske 
tilnærmingsmåter og virkemidler som ved uavhengig redaksjonell virksomhet. Det er derfor 
bl.a. naturlig at en i slik virksomhet legger til rette for jevnlige redaksjonelle møter med 
innholdsmessig og kommunikativ evaluering av produktene.43  

For det fjerde kan perspektiver fra grunnleggende kommunikasjonsteori danne naturlig 
utgangspunkt for bruken av journalistiske metoder og formater i kristen medieforkynnelse. 
Gjennom perspektiver fra en lineær kommunikasjonsmodell settes nødvendig fokus på tre 
viktige formidlingsdimensjoner: (1) Den kristne medieforkynneren er personlig forpliktet 
(ethos) på misjonsoppdraget. (2) Budskapet (logos) må være autentisk, altså i samsvar med 
Bibelens innhold. (3) Mottakerne må oppleve det enkelte mediebudskapet som relevant, i en 
form som treffer språklig, kulturelt og livssynsmessig (pathos). Disse tre lineære 
perspektivene må så sammenholdes med tre supplerende anliggender fra en kontekstuell 
kommunikasjonsmodell: (1) Kristen medieforkynnelse bør sikte mot å skape en mest mulig 
felles mening mellom formidleren og leseren/lytteren/seeren. (2) Kristen medieforkynnelse 
bør sikte mot å skape felles erfaringer av Gud, evangeliet og kristent fellesskap. (3) Kristen 
medieforkynnelse bør sikte mot å skape en felles overbevisning om Bibelens relevans og 
evangeliets sannhet.44 

For det femte så er det ikke unaturlig at akkurat kristen medieforkynnelse legger vekt 
på journalistiske formater, metoder og tilnærmingsmåter. Selve betydningen av ordet 
evangelium – som ”godt nytt” – inviterer den kristne medieforkynneren til å tenke igjennom 
hvordan nyhetskriteriene kan brukes som aktiv ressurs i den kreative formidlingen av 
evangeliet.45 
 
 

                                                 
42  ”Advocacy journals – sometimes called alternative publications – have a declared bias, a publicly 
acknowledged editorial point of view. They are upfront about their editorial position even on their mastheads.” 
(Careless 2000: 1) 
43 For radioarbeid er modellen for evaluering i Gray & James 1997 her et godt utgangspunkt.  
44 Disse kommunikasjonsteoretiske perspektivene er videreutviklet i Dahle 2003. Som tidligere nevnt (se fotnote 
32 ovenfor), må slik kommunikasjonsteori brukes innenfor rammen av ”et åpent univers”. Dette betyr både at 
Den Hellige Ånds gjerning og menneskets ansvarlighet må tas på alvor. 
45 En slik anvendelse av nyhetskriteriene må ikke skje ukritisk, men i respekt for de bibelske tekstenes særpreg 
og det kristne budskapets egenart. 
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Lekmannsrørsla og forsamlingstanken1 
 
 

Av Erik Kjebekk 
 
 
Innleiing 
Denne artikkelen har eit klart historisk opplegg. Nokre vil kanskje meine at eg legg artikkelen 
så breidt opp at ein del av innhaldet fell utanfor sjølve tittelen på artikkelen. Eg kjem nemleg 
til å gjere greie for nokre hovudtrekk i kyrkjetenkninga hos Martin Luther, Philip Jakob 
Spener og Brødrevenene før eg kjem til Hans Nielsen Hauge og lekmannsrørsla i Noreg. Eg 
tek med desse hovudtrekka fordi eg meiner dei er svært viktige for å få ein djupare innsikt i 
lekmannsrørsla si tenkning omkring kyrkje og forsamling. 
 Med uttrykket lekmannsrørsle forstår eg særleg det frie kristelege arbeidet i landet vårt 
slik det har utvikla seg sidan Hans Nielsen Hauge sine dagar. I denne samanheng kjem ein 
naturleg nok til å setje spesielt fokus på den radikale eller lågkyrkjelege delen av 
lekmannsrørsla med vekt på Norsk Luthersk Misjonssamband.  
 Med uttrykket forsamling forstår eg dels det same som når me seier samfunnet av dei 
heilage, Guds folk, Guds ecclesia2 og dels forstår eg ordet i meir organisatorisk og sosiologisk 
tyding. Ei forsamling treng strukturar og rammer, som ho må fungere i, skal arbeidet lukkast. 
 
Kyrkja er forsamlinga av dei truande 
Ordet forsamling svarar til det greske ordet ecclesia, som me finn brukt mange stader i NT. 
Forsamlinga er Guds folk. ”Men kirken er forsamlingen av de hellige, der evangeliet blir lært 
rent og sakramentene forvaltet rett.”3 Kyrkja eller forsamlinga er blitt til ved forkynninga av 
Ordet og forvaltinga av sakramenta. Luther seier at ”der hvor Ordet er, der er troen, og hvor 
troen er, der er den sanne kirke”4. Og i De Schmalkaldiske artiklene skriv Luther mellom 
anna: ”Et barn på syv år vet, Gud skje lov, hva kirken er, nemlig de hellige troende og de lam 
som hører sin hyrdes røst.”5 Kyrkja, forsamlinga, er altså i eigentleg forstand ikkje ein 
organisasjon, men ein organisme, ikkje noko, men nokre. 
 For å unngå misforståing av ordet forsamling, eller uttrykket forsamlinga av dei 
heilage, tykkjer eg Carl Fr. Wisløff si utgreing er klargjerande når han skriv: 
 

Nå kunne en kanskje misforstå dette, og tenke at Luther gjør kirken til en slags 
forening, dannet ved sammenslutning av troende mennesker. Men slik er det slett ikke 
ment. Det er jo Den Hellige Ånd som ved sine gaver ”kaller, samler, opplyser og 
helliggjør hele kristenheten på jorden og holder den fast hos Jesus Kristus i den rette, 
ene tro.” Og det er ”i denne kristenhet” han daglig gir oss full syndenes forlatelse. 
Kirken er der før meg, den enkelte. Kirken er ikke noe som troende mennesker er blitt 

                                                 
1 Denne artikkelen er opphavleg eit foredrag eg heldt på eit forkynnarkurs på Fjellhaug Skoler i januar 2006. Her 
noko utvida. 
2 Det greske ordet ecclesia tyder eigentleg forsamling. Vert i NT dels brukt om lokalforsamlinga og dels om 
Guds universale kyrkje. Den greske omsetjinga av GT, Septuaginta, bruker ecclesia for det hebraiske ordet qahal 
som også tyder forsamling og vert nytta om det gamle pakts gudsfolk som kultforsamling. 
3 Aug. art. VII. 
4 WA.2,208. 
5 De Schmalkaldiske artikler Art. XII. 
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enige om å lage. Like lite som et Guds barn er blitt til ved manns vilje (Joh 1:13), men 
ved Guds ord og sakrament, like lite er kirken et produkt av manneviljen.6 

 
Tormod Vågen skriv i boka Ved kjelda at Bibelen gjev oss tre svar, som svarar til tre 
konsentriske sirklar, på kva kyrkja eller forsamlinga er. Han nemner for det fyrste at ordet 
forsamling femner om alle frelste i himmelen og på jorda. For det andre peikar han på at 
denne forsamlinga har ei avdeling her på jorda, den stridande forsamlinga til skilnad frå den 
sigrande forsamlinga i himmelen. For det tredje skriv han at denne forsamlinga vert realisert i 
samfunnet av dei heilage her på jorda. Og så poengterer han at forsamlinga sitt rette 
kjenneteikn er at evangeliet vert rett forkynt og sakramenta rett forvalta. Så langt Vågen.7 
 Sjølv om forsamlinga i eigentleg forstand er ein organisme, er Guds folk, samlinga av 
dei heilage, så stig ho fram her i verda i ein sosiologisk og organisatorisk storleik. Det er 
tydeleg både i NT og i kyrkjesoga. 
 Me skal først sjå litt på kyrkjetenkninga hos Luther og i pietismen si tid, før me held 
fram med 1800- og 1900-talet i Noreg. 
 
Tre slags gudsteneste 
Fram til 1525 hadde reformasjonen i Tyskland sterk oppslutning. Då vart det avskalling og 
stagnasjon ei tid ikkje minst på grunn av Martin Luther si haldning til bondeopprøret, den 
radikale reformasjonen og konflikten med Erasmus frå Rotterdam. Likevel breidde den 
lutherske reformasjonen seg i Tyskland og i andre land. Keisaren, kongar, fyrstar og grevar 
vart tidleg engasjerte i denne prosessen. Politiske styresmakter vart alt meir aktive i 
reformasjonsarbeidet. Berre den radikale reformasjonen representert ved døyparane motsette 
seg all innblanding i kyrkjelege saker frå dei verdslege makthavarane si side. Men når det 
gjeld lutherdomen, fekk politikarane si innblanding i reformasjonen store konsekvensar for 
organiseringa av den lutherske kyrkja. Fyrsten vart øverste kyrkjestyre, i alle fall i namnet. 
”Den verdslige øvrighet fikk den kirkeordnende makt og myndighet, og grunnlaget ble lagt 
for det statskirkesystemet som enkelte lutherske kirker fortsatt har.”8  
  Det Haraldsø her skriv, er rett nok, men Einar Molland peikar på eit mykje lengre 
perspektiv i forholdet mellom stat og kyrkje når han skriv: ”Fra keiser Konstantin til vår tid 
går det en sammenhengende statskirkelig tradisjon, som vi kan følge selv gjennom de 
århundre av middelalderen da Romerkirkens krav om ”kirkens frihet” oppnådde vidtgående 
anerkjennelse fra de verdslige fyrsters side. Først i den nyeste tid, fra den franske 
revolusjonen av, har systemet vært under avvikling i en rekke europeiske land og i Amerika.”9 
 Når eg i denne artikkelen særleg drøftar lekmannsrørsla og forsamlingstanken, er 
Luthers tankar om dei tre slags gudstenester aktuelle som bakgrunn for vår problemstilling. 
Carl Fr. Wisløff har gjort greie for Luthers tanker, og eg tek med eit avsnitt frå hans utgreiing: 
 

Luthers hjerte-tanker om gudstjenesten kommer klarest fram i hans ”Tyske Messe” 
(1526). Her sier Luther at det er tre slags gudstjenester. For det første den latinske, 
som han ville beholde for at ungdommen skulle bli fortrolig med dette språket; latinen 
var jo det lærde språket den gang. Dernest skulle det være en offentlig gudstjeneste for 

                                                 
6 Wisløff (1983) s.156. 
7 Samandrag frå kapitlet Bibelsk Forsamlingssyn.  
8 Haraldsø (1997) s. 159. 
9 Molland (1954) s. 8. 
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folket, på morsmålet. For det er jo mange som ennå ikke tror eller er kristne, sier han. 
Denne gudstjenesten skulle derfor være ”et offentlig kall til troen og til 
kristendommen”. Men den tredje slags gudstjeneste skulle være”for dem som ville 
være kristne for alvor”. Disse kunne samles i et eget hus. Her kunne man klare seg 
uten mange seremonier. Presten skulle her ikke stå med ryggen mot menigheten men 
med ansiktet mot folket, slik Jesus gjorde da han innstiftet nattverden. Og her kunne de 
troende øve brodertukt mot hverandre.10 

 
Wisløff skriv at tida var ikkje inne til å realisere denne tredje slags gudsteneste. Det var først 
vekkingar som kom på eit seinare tidspunkt som gjorde slike samlingar mogelege. Etter mi 
meining vart Luther sine tankar om den tredje slags gudsteneste lang på veg verkeleggjort i 
konventiklar og sosietetar i pietismen si tid og i venesamfunna som vaks fram i landet vårt på 
1800- og 1900-talet. 
  
Philip Jakob Spener sitt forslag om konventiklar, husmøte eller frie 
møte 
Vanlegvis plar me å seie at pietismen som epoke i åndshistoria tok til då Philip Jakob Spener i 
1675 gav ut Pia desideria (Fromme ønske) som føreord til huspostillen av Johann Arndt. 
Spener publiserte også dette føreordet som eiga bok.  
 I dette skriftet kjem Spener først med ein temmeleg hard kritikk av kyrkjeforholda slik 
dei var den gongen i Tyskland. Og så legg han fram seks ”Forslag, hvorved den evangeliske 
kirkes tilstand kan bli avhjulpet”. 
 I det første forslaget oppmodar han dei kristne til å la Guds ord bu rikeleg hos seg. 
Den offentlege gudstenesta er viktig, men ikkje nok. Me må bli flittigare bibelbrukarar. 
Husfaren skal dagleg lese avsnitt frå Bibelen for sin familie. Og så oppmodar han til at det 
vert halde konventiklar, friare møte.11 Der kan dei som har nådegåve til det, kome fram med 
det dei har på hjarta, i tillegg til talaren. Spener skriv om dette: 
 

Det ville kanskje også være tjenlig om vi igjen brakte den gamle apostoliske form for 
kirkeforsamling i gang, nemlig at vi ved siden av våre vanlige prekengudstjenester 
også hadde andre forsamlinger, på den måten som Paulus beskriver. (1. Kor 14), hvor 
ikke én alene opptrer for å lære, men også andre som er benådet med gaver og 
erkjennelse – likevel uten uorden og kjegl – får tale og fremføre sine gudfryktige 
tanker om de forelagte saker, mens de andre bedømmer det. 
  Det kunne kanskje ordnes best på denne måten: 
  Til visse tider skulle noen av de ansatte predikantene – det vil si på steder hvor 
det er flere predikanter – komme sammen, eller også under ledelse av en prest, flere 
andre av menigheten, som av Gud har fått kristelig erkjennelse eller ønsker å få mer 
av det. De tar for seg Den Hellige Skrift, leser offentlig opp av den og samtaler 
broderlig om forskjellige avsnitt. Her er det tillatt at enhver som ikke klart forstår alt, 
fremfører sine tvil og ber om svar, og at de som er kommet videre, og predikantene 
fritt uttaler hvordan de forstår hvert enkelt sted. Det enhver har fremført, bør bli nøye 

                                                 
10 Wisløff (1965) i artikkelen om Martin Luther i oppslagsverket Kristen sang og musikk. 
11 Pietismen tala i denne samanheng om collegium pietatis, forsamlinga av dei gudfryktige. Alt som student 
prøvde Spener å samle dei truande i slike små, frie forsamlingar. Eit anna uttrykk for desse samlingane er 
ecclesiolae in ecclesia, den lille (sanne) kyrkje i den store allmenne.  
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drøftet av de øvrige, særlig av de kalte lærere. Slik blir hele forsamlingen oppbygget. 
Men alt må tjene til Guds ære og åndelig vekst, som rett og riktig er. Men der hvor 
snusfornuft, trettesyke, ærgjerrighet og den slags sniker seg inn, bør særlig prestene, 
som forsamlingens ledere, sørge for omhyggelig å avverge og stoppe slikt.12 

 
Så peiker Spener på kor mykje slike konventiklar har å seie for predikantar og for dei truande. 
Slike samlingar er med på å oppfylle apostelen Paulus si formaning i Kol 3:16: ”Lat Kristi ord 
bu rikelig mellom dykk, så de lærer og formanar kvarandre i all visdom med salmar og 
lovsongar og åndeleg viser og syng for Gud med takksemd i hjarto dykkar.” 
 Også desse konventiklane må me sjå på som forsamlinga av dei heilage, forsamlinga 
av Guds folk. Dei skulle altså ikkje vere alternativ til den offisielle gudstenesta, men utfylle 
henne. 
 Spener sette også fram forslag om ”opprettelse og flittig bruk av det åndelige 
prestedømme”. Alle truande er i røynda prestar. Det vil seie at alle kristne er vigsla i dåpen til 
å bere fram lovoffer for Gud i eit heilagt liv, til å be for andre og til å formane og lære dei 
andre. Ikkje berre dei geistlege skal forkynne for andre. Spener nemner at ”dette 
geistlighetens anmassende monopol – har i pavedømmets tid vært et av de fornemste midler 
hvorved Rom har befestet sin makt over de arme kristne.”13 Slikt geistleg monopol må det no 
bli slutt på, seier Spener.  
 I 1741 kom Konventikkelplakaten i Danmark-Noreg som regulerte konventiklane, og 
som sette forbod mot omreisande predikantverksemd. Det var i særleg grad denne 
lovparagrafen som råka Hans Nielsen Hauge så brutalt og lammande.  
 
Brødrevenene og sosietetane 
Før eg nemner noko meir om det haugianske venesamfunnet, skal eg take med litt om 
brødrevenene eller herrnhutane. Denne greina av pietismen, som går attende til grev Nicolaus 
von Zinzendorf i fyrste halvdel av 1700-talet, kom til Noreg så tidleg som i 1730-åra. Einar 
Molland skriv i si store kyrkjesoge at Konventikkelplakaten ”tok sikte på å holde bevegelsen 
innefor den statskirkelige ramme og tillot forsamlingene når de ble kontrollert eller ledet av 
den lokale sokneprest. De steder i landet hvor herrnhutismen virkelig slo rot, var nettopp de 
steder hvor prestene var kommet med i vekkelsen.”14 Og så held Molland fram med å skrive 
om korleis brødrevennene var organisert: 
 

Herrnhutismen førte til to arter av organisert samfunnsdannelse: menigheter og 
”societeter”. En ”menighet” bestod av personer som kirkerettslig tilhørte 
”Brødreuniteten”. Menigheten hadde sine egne pastorer, egen dåp og nattverd, egen 
gudstjeneste med spesielle liturgiske skikker. I Danmark-Norge har det bare vært én 
menighet, i Christiansfeld i Sønder-Jylland. Sosietetene var sammenslutninger av en 
annen karakter. De bestod av personer som kirkerettslig tilhørte sine landskirker, var 
døpt i dem og gikk til alters i dem. I sosietetene skulle det ikke forrettes dåp og 
nattverd, og heller ikke ble den spesifikt herrnhutiske liturgiske skikk fot-vasking 
praktisert der. ”Societet var det 18. århundres ord for ”forening”, og de herrnhutiske 
societeter var nettopp foreninger, de første kristelige foreninger i vår kirkehistorie.  

                                                 
12 Sitatet er frå boka Levende Pietister s. 41-42. 
13 Sitat frå innleiingsartikkelen av Carl Fr. Wisløff i Levende Pietister s. 12.  
14 Molland (1979) s. 98-99. 
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Sosietetene inngikk i det herrnhuterne kalte diasporaen. Brødre og søstre ”i 
adspredelsen”, spredt omkring i andre kirker, kunne gjennom disse foreninger stå i 
forbindelse med Brødreuniteten i Herrnhut. Her hadde menn og kvinner som hadde 
herrnhutiske sympatier, en mulighet for å slutte seg sammen i stramt organiserte 
kretser, preget av herrnhutisk fromhet, og samtidig forlot de ikke sin landskirke. 
Sosietetene blir overalt ledet av en sosietetsforstander som var utsendt fra Herrnhut 
eller i det minste godkjent derfra. Der rådet det en stram disiplin. De som skulle 
opptas, ble omhyggelig prøvet. Og forstanderen gav innberetning til Herrnhut om 
opptagelser, ekteskap og dødsfall innenfor kretsen, men i stor utstrekning også om de 
enkelte medlemmers åndelige tilstand. Da biskop Bugge stiftet en sosietet i Trondheim 
nyttårsaften 1822, forpliktet han seg til å skaffe en forstander og underkaste deg 
dennes broderlige tilrettevisninger.15 

 
Interessant for oss i denne samanheng er det Molland skriv om sosietetane som dei første 
foreiningane. Det er naturleg å tru at dei herrnhutiske sosietetane saman med dei haugianske 
venesamfunna er tydelege føresetnader for misjonsforeiningane som lekmannsrørsla stort sett 
vart organisert i på 1800- og 1900-tallet. 
 
Dei haugianske venesamfunna 
Etter si åndsoppleving i 1796 kom Hans Nielsen Hauge til å verke åtte år som aktiv 
forkynnar. Då kryssa han store delar av landet til dels fleire gonger. På dei fleste stader der 
han heldt ”oppbyggelse”, kom folk i sjelenaud og søkte hjelp hos Hauge. Dei som kom med i 
vekkinga, slutta seg saman i småflokkar, dei såkalla haugianske venesamfunna. Desse var 
uorganiserte. Fyrst på eit seinare tidspunkt slo den organiserte foreiningstanken gjennom. 
Samlingane i veneflokkane fungerte sjølv om ikkje Hauge var til stades. Då song 
vekkingsfolket, las frå ein postill og ein av deira eigne eller ein tilreisande predikant, som det 
etter kvart blei fleire av, heldt ein kort formaningstale. Veneflokkane rundt omkring fekk utan 
tvil mykje å seie for å halde vekkinga ved like og å gjere lekmannsrørsla si stilling fastare. 
 Då Hauge var død, kom det for dagen eit testamente frå hans hand som var dagsett 7. 
mars 1821. Frå testamentet til Hauge er det særleg hans forståing av ”menighetene” og ”de 
eldste” som har hatt betydning for utvikling av lekmannsrørsla. Hauge skjelner mellom ”vår 
stats religion” og venesamfunnet som han kaller menigheten. I testamentet møter me fleire 
gonger denne nemninga. Venesamfunnet er sjølvstendig storleik i kyrkja. Venesamfunnet er 
samfunnet av dei truande, den levande ”Kristi menighet”. 
 I venesamfunnet er det dei eldste som skal ha leiarfunksjonen. Dei eldste skal vakte og 
verne dei truande slik at dei ikkje vert førde vill. Til dømes skal nye bøker gjennomgåast og 
eventuelt godkjennast før dei vert tekne i bruk. Hauge reknar med at det er naudsynleg å øve 
brodertukt. Her har dei eldste eit særleg ansvar sjølv om dette ansvaret også kviler på alle 
truande i venneflokken. Også tidlegare hadde Hauge vore inne på eldstefunksjonen i 
veneflokken. Til dømes i eit brev frå 1818: ”De eldste kaller jeg de, som har et utvist en sann 
erkjennelse, omvendelse og kristelig vandel, og ennå utviser det i sine gjerninger. Best er det 
da å holde råd, samtales i tvilsomme tilfelle! Blir det da flere meninger, så ta Bibelens 
sammenheng. Søk fleres opplysning! La så de fleste eldstes bifald råde, inntil et høyere lys 
kan vinne disse med kjærlighet!”16 

                                                 
15 Molland (1979) s. 99. 
16 Sitatet er frå Brev frå Hans Nielsen Hauge, band IV. 
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 Men Hauge ynskte også å vere lydig og lojal mot den offisielle kyrkja. Paragraf 5 i 
testamentet hans lyder: ”For det er min siste vilje at dere heretter som tidligere ganske ene 
holder dere til vår stats religion, så dere mottar av de offentlige lærere alt hva deres offentlige 
embete medfører. Dere går da i kirke, mottar sakramentene, ved ekteskap gjør presten vielse, 
samt ved dødsfall jordpåkastelse og alt annet som hører til god orden.” Einar Molland og 
Andreas Aarflot legg forholdsvis stor vekt på denne paragrafen til forståing av Hauges 
kyrkjesyn. Men Sverre Norborg seier i sin biografi om Hauge fylgjande: ”I en fotnote (c)  
gjorde forfatteren oppmerksom på at denne formaningen var unødvendig, siden den bare ga 
uttrykk for den lojalitet Hauge og hans folk alltid hadde praktisert overfor statens religion.”17 
 Hans Nielsen Hauge braut altså ikkje med statskyrkja sjølv om han hadde erfart mykje 
motgang frå mange av kyrkja sine embetsmenn. Nå kan ein kanskje seie at eit brot ville ha 
vore utenkeleg på den tida. Det er så. Like fullt veit me at i andre land skjedde brot og 
etablering av nye kyrkjesamfunn. Det ville Hauge ikkje, sjølv om det teologisk var ei mørk 
tid, - ei tid prega av rasjonalisme og fornuftstru. Det er tydeleg at Hauge fann den verkeleg 
bibelske kyrkja, forsamlinga, ecclesia, i venesamfunnet. Og venesamfunnet skulle ikkje vere 
styrt av kyrkja sine embetsmenn. Som me har sett, var det ”dei eldste” som skulle vere leiarar 
i venesamfunnet. Ein kan vel seie at lekmannsrørsla i store trekk har fylgd det eg meiner er 
grunntanken i Hauge sitt testamente: eit lekmannsarbeid som er fritt og uavhengig av det 
offisielle læreembete, men under eigen kontroll. 
 
Lammersvekkinga, Den johnsonske vekkinga og ”Nødsprinsippet” 
I 1842, same året som vårt fyrste misjonsselskap, Det Norske Misjonsselskap, vart skipa, var 
endeleg Konventikkelplakaten sine dagar til ende.18 På Stortinget sørgde liberale embetsmenn 
og borgarar saman med haugianarar for at han vart avskaffa. På det tidspunktet var alt fleire 
misjonsforeiningar skipa. Den fyrste foreininga for ytre misjon vart stifta i Stavanger i 1826. 
Fleire foreiningar kom til etter kvart, og frå midt på 1800-talet og framover begynner det Ivar 
Welle kallar ”Foreningenes tidehverv”. Nå skyt også bedehusa i veret. Det fyrste bedehuset 
som bar namnet bedehus, vart bygd i Skien i 1850 på prestegardsgrunnen medan Gustav 
Adolf Lammers var sokneprest der i byen. Det fekk namnet ”Hauges Minde”.19 

Under Lammers si tid som prest i Skien, braut det ut ei sterk vekking i byen og 
omlandet. Etter kvart fekk Lammers problem med statskyrkjeordninga. Han sa frå til 
kyrkjedepartementet at han ikkje kunne utføre den ålmenne absolusjonen som var vanleg før 
altargang. I 1856 søkte Lammers avskil frå embetet. Saman med Lammers gjekk 23 andre 
personar ut av Den norske kyrkja. Eit nytt samfunn, Den frie apostoliske menighet i Skien 
med Lammers som forstandar blei etablert. Her er rota til Det Norske Misjonsforbund. 

Men Lammers fekk i det store og heile ikkje vekkingsfolket med seg, sjølv om han 
reiste rundt i landet og agiterte for sitt syn. Haugianarane var for det meste sterkt 
statskyrkjetru. Og Gisle Johnson, som i synet på stats- og folkekyrkja ikkje stod langt frå 

                                                 
17 Norborg (1970) s. 222-228 
18 Ei grundig utgreiing om kampen mot konventikkelforordninga gjev Andreas Seierstad i si doktoravhandling 
Kyrkjelegt Reformarbeid i Norig i det Nittande Hundreaaret, s. 255-315. 
19 Ein har lenge rekna med at det fyrste huset, som hadde funksjon av bedehus, blei bygd i Hjelmelandsvågen i 
Ryfylke i 1840. Kristoffer Fjelde gjev gode grunnar for at det i 1837 blei reist bedehus i Strand i Ryfylke. På 
Lista bygde brødrevenene bedehus alt i 1790-åra. Det er likevel kanskje rettast å skilje mellom 
lekmannsorienterte og forstandar-embetsorienterte bedehus, slik Fjelde gjer. Då fell brødrevenene sine bedehus 
noko ved sida det me elles meiner med bedehus. 
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Lammers, fylgde han ikkje. Lammers vende etter tre, fire år sjølv attende til Den norske 
kyrkja.20 

Gisle Johnson kom, frå han vart universitetslærar i 1849, til å stå som vekkingsleiar i 
delar av Noreg i mange år framover. Han var skeptisk til lekmannsforkynninga. Forvaltninga 
av Ord og sakrament skulle ligge i presten si hand. Men på grunn av den store nauda i kyrkja 
var det i ei viss utstrekning tillatt å bruke lekpredikantar. ”Bibelbudene” som desse 
lekpredikantane vart kalla, selde bøker, heldt husandakt og preikte også om høve baud seg. 
Men denne forkynninga skulle vere under streng kyrkjeleg kontroll. Dette synet gav opphavet 
til det såkalla ”nødsprinsippet”. Oscar Handeland skriv at med Johnson og ”nødsprinsippet 
vart det ”husmannskår” for lekmannsrørsla.21 

Sjølv om haugianarane i det store og heile var tru mot stats- og folkekyrkja, og ikkje 
ville bryte med henne, var det likevel ei gruppe av ”gammalhaugianarar” i Vestfold som i 
1871 som av ulike grunnar melde seg ut av Den norske kyrkja og danna sitt eige 
kyrkjesamfunn, Den evangelisk lutherske frikirkelige Menighed i Jarlsberg Grevskab med 
flere Steder. Dette kyrkjesamfunnet som har bortimot 4000 medlemmer heiter nå Det 
evangelisk-lutherske kirkesamfunn. Det var ikkje mange som fylgde jarlsbergianarane ut av 
Den norske kyrkja.22 
 
Statskyrkje, fri folkekyrkje eller frikyrkje 
I siste halvdel av attenhundretalet gjekk fleire store vekkingar over bygd og by i Noreg. 
Særleg på Sørvestlandet greip desse vekkingane djupt ned i folkelivet. Sterke lekpredikantar, 
som ikkje let seg hemme eller hindre av ”nødsprinsippet”, stod fram med ein bodskap som 
greip folk kring hjarterøtene. Og lekmannsrørsla sine ideal frå Hauge si tid vart igjen 
blankpussa og radikalisert. Nå blei også lekmannsrørsla sterkare organisert i foreiningar for 
ytre- og indremisjon. Ikkje så få bala med spørsmålet om å bryte med statskyrkja. Særleg i 
nokre bygder på Vestlandet var kritikken mot statskyrkjeskipnaden temmeleg hard. Carl Fr. 
Wisløff skriv at ”det er karakteristisk at bedehusstatutter fra denne tid stundom har 
bestemmelser om at huset skal følge kristenflokken dersom ”denne finder sig nødt til at træde 
ud af Statskirken og danne fri Menighed”, som det for eksempel heter i statuttene for 
bedehuset på Halsnø (1892). Man stod liksom på sprang for å ”gå ut” i det øyeblikk tiden var 
inne.”23 
 Men det var heller ikkje svært mange som fylgde prestane Johan Storm Munch og 
Paul Peter Wettergreen då dei gjekk ut av Den norske kyrkja og etablerte Den evangelisk-
lutherske frikirke i 1877 med ei presbyteriansk kyrkjeordning etter mønster av den skotske 
presbyterianske frikyrkja.24 Også tanken på å skilje stat og kyrkje og få ei fri folkekyrkje, som 
var den såkalla reformrørsla sitt store program, fekk vind i segla, men ikkje så sterk vind at 

                                                 
20 Om presten Lammers si utvikling som vekkingsleiar, hans brot med Den norske kyrkje og etablering av frie 
forsamlingar kan ein studere grundigare i Presten Lammers for og mot frimenighetstanken av Erling Danbolt, 
Veiryddere av Ingulf Diesen, Vekkelsesretninger i norsk kirkeliv 1840-75 av Godvin Ousland og Norges 
kirkehistorie i det 19 århundre, Bind I, av Einar Molland. 
21 I band II av Norsk Kirkehistorie gjer Andreas Aarflot  utførleg greie for Gisle Johnson og ”Nødsprinsippet”. 
Elles har Oscar Handeland i bøkene To linor i norsk kyrkjepolitikk og Vaarløysing, band 1 svært interessante 
synspunkt på Johnson og lekmannsrørsla. 
22 Sjå historieframstillinga av Otto Gjerpe: Fedrearv og barnefostring, Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn 
gjennom 100 år. 
23 Wisløff (1971) s. 58. 
24 Aarflot (1967) s. 487-492. 
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statskyrkjeskipnaden vart avskaffa. Nokre reformer vart oppnådd. Den viktigsta var utan tvil 
lova om sokneråd i 1920. Alle medlem over 21 år fekk røysterett ved soknerådsval. 
 
Kinamisjonsforbundet og kyrkjesynet 
Dei frie kristelege organisasjonane hadde si verksemd i særleg grad knytta til bedehusa og 
private heimar kring i landet. Av misjonsorganisasjonene var det nok Det Norske 
Misjonssselskap som la sitt arbeid nærast opp til den offisielle kyrkja. 
 I Indremisjonsforbundet (1898) og Kinamisjonsforbundet (1891) var frikyrkjetanken 
merkbar, ja, i Indremisjonsforbundet var han særleg sterk tidleg på 1900-talet.  
 Når det gjeld Kinamisjonsforbundet, la Olav Risan, Johannes Daasvand og nokre 
andre fram ein interpellasjon på generalforsamlinga i Bergen i 1918 der dei spurte: ”Hvilken 
framgangsmåte mener generalforsamlingen at Kinamisjonsforbundet bør velge med henblikk 
på den nåværende kirkelige situasjon?” Dei grunngav interpellasjonen med å vise til at 
mellom Kinamisjonsforbundet sine venner var det ulike kyrkjesyn, statskyrkjelege, 
frikyrkjelege og lågkyrkjelege som ser den eigentlege forsamlinga (Menigheten) i samfunnet 
av dei truande i misjonsforeiningane. Desse går sjeldan eller aldri i kyrkja, nokre døyper sjølv 
sine born og går til fri nattverd. Nå ville spørjarane med denne interpellasjonen få meir 
klårleik i forholda. 
 Fellesstyret tillet at interpellasjonen vart lagt fram på generalforsamlinga. Men i 
forelegget til generalforsamlinga presiserte fellesstyret at Kinamisjonsforbundet sitt oppdrag 
er å drive misjon heime og ute. Samstundes gjekk fellesstyret bestemt imot å gjere 
organisasjonen til ”et kirkepolitisk parti” innanfor statskyrkja, eller at Kinamisjonsforbundet 
skulle skilje seg ut som eit sjølvstendig kyrkjesamfunn.25 
 Under generalforsamlinga vart interpellasjonen drøfta ein heil føremiddag. Ein 
uttalelse, utarbeidd av Johannes Daasvand, Ludvig Hope og Oscar Handeland vart til slutt 
samrøystes vedtatt. Her heiter det at Kinamisjonsforbundet skal ”arbeide etter de 
rettningslinjer som hittil har vært fulgt”. Vidare heiter det: ”Generalforsamlingen uttaler til 
like at dens syn er at det frivillige kristelige arbeidet vil bli bærer av kristendommen i Norge i 
framtiden. Derfor er det nødvendig at alle krefter settes inn på å styrke og samle det frivillige 
arbeidet så at det kan være modent til å hevde kristendommens makt i folkelivet om 
statsreligionssystemet i en nærmere eller fjernere framtid skulle falle.” 
 Denne siste uttalelsen vart tolka i ulike retningar. Ludvig Hope skreiv noko seinare i 
Kristelig Folkeblad (K.F.): ”Me vil og me bør vere i ”kyrkja”, eller rettare: me vil vera 
innanfor statskyrkjeinstitusjonen, men ikkje under han.” Johannes Daasvand hevda derimot i 
det same organet at denne uttalelsen ”åpner veien til menighetsdannelse. Derfor kunne også 
de av oss som ser frikirken som mål, stemme for den.” Etter Daasvand si meining er det vel 
ikkje ”mange innen Kinamisjonsforbundet som ikke i en viss forstand er frikirkefolk. 
Frikirken før eller siden.” Når ”det historiske øyeblikk” kjem at statskyrkjeordninga vert 
avvikla, vert ”det eneste konsekvente for oss: frikirke”. Førebuinga til dette skjer etter 
Daasvand si meining gjennom vekkingsarbeid, organisering av misjonsforeiningar, bygging 
av bedehus og etablering av forskjellige institusjonar. Når ”det historiske øyeblikk” kjem, er 
vi klare. ”Vi er da allerede en frikirke med selvstendige menigheter.” 
 Johannes Brandtzæg tok spørsmålet om frikyrkje opp til drøfting i ein lang artikkel i 
K.F.. Han hevda at Bibelen ikkje inneheld noka formulert ”lære” om kyrkjelydsordninga. 

                                                 
25 Dokumenta til denne saka ligg i NLM-arkivet, NLMs hovedkontor, Ab 0001 
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Menighet i bibelsk forstand er ”selve det åndelige samfunn som består av og ved personer 
som tror”. Det som utgjør ein viktig del av livet til menigheten, er ikkje ei ytre 
kyrkjelydsordning, men læra åt apostlane, samfunnet, brødsbrytinga og bønene (Apg 2:42). 
Og desse tinga har også dei truande som tilhøyrer statskyrkja, meiner Brandtzæg. Dermed kan 
me med frimod hevde ”at vi har menighet og er menighet”. 
  

Har vi menighet og er vi menighet, så har vi dermed også et ”åndelig hjem” og det 
som dermed følger selv om dette hjem ikke er så skarpt avgrenset i forhold til andre 
som det f. eks. er i den lutherske frikirke. Vi har vårt åndelige hjem i hver vår krets. 
Og somme av dem som står i statskirken og i ”Kinamisjonen” er til og med så 
”bakvendt” at de føler seg hjemme i den statskirkelige ”menighet” som de hører til.” 

 
For Brandtzæg var det avgjørende spørsmål når det galdt kirkeordning: ”Hva er det som under 
våre nåtidsforhold best tjener til å fremme Guds sak i det norske folk?”26 
   Ludvig Hope hadde i prinsippet same synet som Brandtzæg på kva kyrkja, 
forsamlinga av dei heilage og kyrkjeordning er. Hopes tale i 1922 på Den Vestlandske 
broderring om emnet Frå Aust og Vest resulterte ifylgje Bernhard Eide i at ”med 1922 endar 
frikyrkjetanken i Indremisjonsforbundet til denne dag” (1948).27 I 1932 formulerte Hope 
kyrkjesynet sitt i ei setning: ”Kyrkja er eit stillas me står på mens me held på å byggja Jesus 
Kristi kyrkja.” Me må ha klart for oss at med ”stillas” meinte Hope alle menneskelege 
organisasjonsformer. Han sa også i den samanheng at når Jesu Kristi kyrkje er ferdigbygd ”då 
er statskyrkja, folkekyrkja, frikyrkja og misjonsselskap borte for all tid”.28 
 Dei fyrste to, tre tiåra av 1900-talet gjorde den liberale (den klassisk liberale) teologien 
seg nokså sterkt gjeldande i norsk kyrkjeliv og teologi. Likevel ville Hope og dei fleste med 
han bli ståande i den norske statskyrkja. Hope tala og skreiv om å stå som laksen i fossen. 
Den breie kontaktflata folkekyrkja hadde, kristendomsundervisninga i folkeskulen og den 
store fridomen til fritt og uavhengig evangelisk arbeid, som statskyrkjeskipnaden gav rom for, 
vurderte Hope svært høgt.  
 
Foreiningar og frie forsamlingar 
Paragraf 3 i Kinamisjonsforbundet sine opphavlege grunnreglar lyder: ”Forbundet består av 
de foreninger som slutter seg til det og vil medvirke til oppnåelsen av dets formål i 
overenstemmelse med nærværende grunnregler §§ 1 og 2.”29 
 Nå lyder paragraf 3: ”NLM består av misjonslag, foreninger og forsamlinger som er 
innmeldt i de kretsene de naturlig tilhører og som vil virke for NLMs formål etter §§ 1 og 
2.”30 

Ordet ”forsamling kom inn i grunnreglane under generalforsamlinga i 2000. Reine 
NLM-forsamlingar er ikkje noko nytt i NLM. I fleire byar har det vore slike forsamlingar i 80 
til 90 år. Som me innleiingsvis såg, brukte Tormod Vågen ordet forsamling eller 
misjonsforsamling om Guds folk, Guds ecclesia, samfunnet av dei heilage. Vågen meinte då 
at det var viktig å finne ordningar som var til oppbygging av og vern om venesamfunnet. I 
                                                 
26 Debatten finn ein i Kristelig Folkeblad 1918 og -19. 
27 Eide (1948) s.278. 
28 Hope (1948) s.240. Dette foredraget vart prenta fyrste gongen i 1932. Eg siterer det etter Skrifter i Samling, 
Kyrkja og Guds Folk. 
29 Handeland (1941) s. 328. 
30 Utsyn nr. 24/25 2000  
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byar og tettstader, der NLM hadde eigne forsamlingar, meinte han det var tenleg å få til ei 
fastare organisering av arbeidet.  

Dette kjem også fram i ei utgreiing frå 1943 om Vårt arbeid i byene som Alfred 
Hegnar, Johannes Daasvand, Johannes Thorvaldsen og Tormod Vågen gjorde for hovudstyret. 
Om forholdet mellom fellesforening og byforsamling heiter det i utgreiinga: 

 
Nesten uten unntagelse har våre byforsamlinger vokset fram av 
foreningsvirksomheten. Denne overgangen fra forening til forsamling viser seg ikke så 
lite vanskelig. Som et misjonsselskap ønsker og vil vi at våre misjonslag skal og må 
trives og vokse. Samtidig arbeider vi for at forsamlingen skal bli misjonsvennenes 
samlingssted og åndelige heim. Lykkes det, vil det igjen virke fornyende tilbake på 
misjonslagene. Stort sett kan vi si at det har lykkes bedre for oss med 
foreningsvirksomheten enn forsamlingsvirksomheten. Det er også naturlig, da våre 
forsamlinger er nyere og kjemper enda med barnesykdommene. Vi ser derfor no en 
stor oppgave i å yte en hjelp til fremme av våre forsamlinger i byene. 
 Det er ikke lett å kombinere en utstrakt foreningsvirksomhet med 
forsamlingsvirksomheten, men kan vi først finne fram til en lykkelig løsning, tror vi at 
de vil gjensidig styrke og befrukte hverandre. Hovedvanskeligheten i vår byvirksomhet 
ligger i overgangen fra fellesforening til forsamling. Det er typisk at praktisk talt alle 
svar går ut på at det må bli mer fasthet og planmessighet i vår virksomhet. Vårt 
legmannsarbeid har både sin styrke og sin svakhet i den frie, mer tilfeldige 
virksomhet. Det høver på landet, der de forskjellige virksomhetsgrener samarbeider 
og utfyller hverandre, men i byene hvor det stiger fram selvstendige forsamlinger som 
lever sitt eget liv uavhengig både av kirke og andre organisasjoner, er organisering en 
nødvendighet. 
 Selve livet har etter hvert skapt seg sine former i byforsamlingene, men 
sammenlikner vi de forskjellige forsamlinger, ser vi snart at vi kan ha meget å lære av 
hverandre, og at vi kan nå meget lenger på dette området. Saken er nemlig den at 
organisering har som sitt hovedformål å finne den rette plass for hver enkelt medlem 
av forsamlingen, så nådegavene kommer til sin rett og arbeidsmulighetene blir 
utnyttet. 

 
Etter nemnda si meining vil ”en bedre organisering …… medføre en fastere 
menighetsordning”. Og så kjem nemnda med ei rekke forslag om korleis dette skal gjerast. 
Mellom anna vert det gjort framlegg om at byforsamlingane burde heite misjonsforsamling i 
staden for fellesforening.  

Mot slutten av utgreiinga har dei eit kapittel om det ein særleg bør leggja vekt på for å 
få eit fr iskt og livskraftig forsamlingsliv: 1. ”Et godt organisert barne- og ungdomsarbeid 
utført av dyktige og varmhjertede personer.” 2. ”Nådegavenes utnyttelse”. 3. ”At 
forsamlingen blir en åndelig og trivelig heim.” 4. ”Bønn til Gud om arbeidere.” 5. ”At 
erobringsånden er levende blant oss.”      

Den utgreiinga vart altså utarbeidd under krigen. Hovudstyret vedtok å sende henne til 
byforsamlingane til høyring. Om det resulterte i at ho vart tatt opp til ei grundigare drøfting, 
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kjenner eg ikkje til. Men NLMs verksemd i etterkrigstida har vakse i fleire byar. Og fleire 
byforsamlingar har fått eit fastare opplegg for arbeidet.31   
    
Uendra oppdrag 
Me gjer no eit sprang fram til tida etter år 2000. I 2006 vart det lagt fram ei offentleg 
innstilling om forholdet mellom stat og kyrkje, NOU 2006:2. Fleirtalet i kommisjonen som 
greidde ut spørsmålet, rår til at kyrkje og stat skil lag, slik at Den norske kyrkja vert ei fri 
folkekyrkje. Debatten etter at utgreiinga kom, viser no som tidlegare at folk flest har ulike 
meiningar om dette spørsmålet. Til sjuande og sist ligg avgjerda hos dei folkevalde på 
Stortinget. Ei eventuell folkeavrøysting vil vel berre bli rådgjevande.  

I kyrkjepolitiske spørsmål har NLM halde ein låg profil. NLM er særleg opptatt av at 
ein framleis må kunne drive eit fritt og uavhengig misjonsarbeid. Vil ein kunne halde på 
denne fridom om me får ei fri folkekyrkje. Her er meiningane ulike.  

I 2004 oppnemnde hovudstyret i NLM ei nemnd beståande av Andreas Bakke, Trond 
Bjørsvik, Solrunn Hyldmo, Lars Gaute Jøssang, Eivind Sætre og Enok Thorsen som skulle sjå 
nærare på ”Viktige utfordringer i vårt heimearbeid”. Ei forholdsvis grundig utgreiing ”Uendra 
oppdrag” vart utarbeidd som mellom anna rådde til at ”forsamlingsarbeid må køyrast fram 
med stor tyngde”. Nemnda er klar over at ”sjølv om NLM i deler av arbeidet får eit sterkare 
”frikyrkjepreg”, bør organisasjonen framleis definera seg som ei fri rørsle, ein sjølvstendig 
organisasjon på evangelisk luthersk grunn, med gudsrikebygging heime og ute som 
hovudsak”. Etter den kjennskap eg har til NLM, vil eg tru at mange er redde for at NLM skal 
utvikle seg i retning av ei frikyrkje. NLM er i første rekke ei misjonsrørsle, ikkje eit 
kyrkjesamfunn. NLM si primære målsetting er å drive misjon mellom folk som ikkje har 
høyrt evangeliet.  

Direkte uheldig i ”Uendra oppdrag” er det når uttrykk som ”kvart pakke” vert brukt 
om verksemd i smågrupper, foreininger og bibelgrupper, ”halv pakke” om verksemda på 
bedehuset og ”full pakke” som inkluderer dåp, diakoni konfirmantarbeid, bryllaup og 
gravferd. Eg er samd med Jon Kvalbein når han skriv: ”Ord er viktige, de former vår 
tenkning. Denne ordbruken er villedende. En kan få inntrykk av at dersom en vil ta imot hele 
Guds gavepakke, må en drive med alt – inkludert bryllup og begravelse. Jesus har sagt: ”Der 
to eller tre er samlet i mitt navn, er jeg midt i blant dere.” Misjonsforeningen er ikke noe 
mindreverdig! Jesus er der. Ånden virker der. Foreningene har valgt utsendinger til 
generalforsamlingen til vår misjon siden starten. De har vært uttrykk for de helliges samfunn i 
funksjon.”32 

    Etter mi meining kom rådsmøtet for NLM, hausten 2005, med ein klok og balansert 
uttalelse om utgreiinga ”Uendra oppdrag” der det mellom anna heiter: 

 
Utredningen ”Uendra oppdrag – heimearbeidet i NLM i en ny tid” som ble lagt fram 
for rådsmøtet, anbefaler en sterkere satsing på forsamlingsbyggende arbeid. 
Rådsmøtet ser betydningen av å danne og å bygge misjonsforsamlinger, særlig i de 
voksende befolkningssentra. 

Rådsmøtet innser at det er store lokale variasjoner i landet vårt. Mange steder 
vil foreninger og misjonslag være den mest tjenelige arbeidsformen. Derfor vil 

                                                 
31 Dette dokumentet ligg i NLM-arkivet, NLMs hovedkontor , Da 0052  
32 Jon Kvalbein i Fast Grunn nr. 3, 2006 og i Budskap 2006 
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rådsmøtet oppmuntre misjonsvennene til å satse på det som best tjener Guds rike på 
det lokale plan. Her må livet få lov til å finne sin form. 

Dette vil vi gjøre som en fri og selvstendig organisasjon med misjonskallet som 
fremste fokus. Gjennom misjonsforeninger, misjonslag og misjonsforsamlinger vil 
NLM fortsatt være en vekkelse- og misjonsbevegelse basert på det alminnelige 
prestedømme og de nådegaver Gud gir oss. 

Rådsmøtet vil understreke forkynnelsens sentrale plass i vårt arbeid. Det er 
bare Ordet som kan skape nytt liv. Selv om vi bør være åpne for positive impulser fra 
andre sammenhenger, ser rådsmøtet det som avgjørende å bevisstgjøre på vår 
evangelisk-lutherske arv med vekt på forkynnelsen av lov og evangelium33. 

 
Slik eg ser det, er det sterkt å ynskje at desse orda vert fylgd opp i praksis. Etablering av 
forsamlingar har i dag vind i segla, ingen tvil om det. Men her må me av fleire grunnar ikkje 
haste fram. Mellom anna kan me då snart hamne i ei grøft der det vert lite midlar att å drive 
ytremisjonsarbeid for. For snart hundre år sidan spurte ein av fedrane i Det norske lutherske 
Kinamisjonsforbund, Johannes Solem: ”Hvor meget får hedningene?” Det spørsmålet bør til 
alle tider vere aktuelt for ein ytremisjonsorganisasjon. Dessutan kan forsamlingsarbeidet bli så 
sterkt løfta fram at interessa for foreiningsarbeid vert nedprioritert. Det trur eg er uklokt. På 
landsbygda er ofte det lokale foreiningsarbeidet knytta opp til bedehusa der fleire 
organisasjonar har si verksemd. Og i fleire byar utgjer småforeiningane grunnstammen i 
forsamlingane. Småforeiningane er samfunnet av dei heilage. Fungerer dei godt, er dei 
dessutan svært viktige i eit kaldt samfunn der menneska vert alt meir framande for kvarandre. 
 
Oppsummering 
Stats- og folkekyrkjeskipnaden er ei gamal ordning som har røter heilt attende til dei kristne 
keisarane i Romarriket på 300-talet. Banda mellom stat og kyrkje vart forsterka i samband 
med innføringa av reformasjonen i Danmark/Noreg på 1500-talet. Ja, også i dei andre landa 
som gjekk over til den lutherske reformasjonen, vart statskyrkjeskipnaden sementert. 
 Martin Luther var klar over at ikkje alle som høyrde til folkekyrkja, dermed var sanne 
kristne. Difor tala han om ei tredje slags gudsteneste for dei som ville vere kristne på alvor. 
Luther sjølv makta ikkje å setje i verk konkrete tiltak i den samaheng. Men mot slutten av 
1600-talet heldt pietistane friare møte, konventiklar eller collegium pietatis. Dette var 
supplement til den offisielle gudstenesta. Og brødrevenene hadde sine sosietetar.  
 Lekmannsrørsla i Noreg begynte med lekpredikanten Hans Nielsen Hauge. Der 
vekkinga gjekk fram, kom haugianarane saman i veneflokkar. Dermed vart dei haugianske 
venesamfunna eit faktum. Desse var dei første åra heilt uorganiserte. Seinare vart stort sett 
lekmannsrørsla organisert i misjonsforeiningar for ytre- og indremisjon. Ikkje berre folk frå 
haugerørsla rekrutterte til desse foreinigane. 1800-talet og første halvdel av 1900-talet var ei 
uvanleg rik vekkingstid i Noreg. Dette er ein hovudgrunn til at misjonsaktiviteten har stått så 
sterkt i landet vårt som han har. 
 Midt på 1800-talet begynte frikyrkjene å kome hit til landet vårt. Dei hadde ingen 
sterk vokster. Også eit par lutherske frikyrkjer med bakgrunn i vekkingar på 1800-talet blei 
etablerte. Men sjølv om mange var kritiske til stats- og frikyrkjeordninga, var det relativt få 
som melde seg ut av Den norske kyrkje. Dei fleste av vekkingsfolket vart verande i kyrkja og 

                                                 
33 Utsyn nr. 22, 2005, s. 17 
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etablerte ei fri og uavhengig verksemd på bedehusa, som det vart reist mange av i siste 
halvdel av 1800-talet og framover på 1900-talet.  

Norsk Luthersk Misjonssamband er ein lågkyrkjeleg organisasjon som har lagt vekt på 
sjølvstende i forhold til den offisielle kyrkja. Det er forkynnarverksemda på bedehuset og 
arbeidet i misjonsforeiningane ein i særleg grad har løfta fram. I dei seinare åra har ein i NLM 
set eit sterkare fokus på forsamlingsbyggande arbeid. Nokre meiner at dette kan gje føringar i 
retning av etablering av eit frikyrkjesamfunn. NLM er i første rekke er ei vekkings- og 
misjonsrørsle, vert det sagt, og ikkje eit kyrkjesamfunn. Men med den sterkt veksande 
liberaliseringa i viktige etiske og dogmatiske lærespørsmål som nett no skjer i Den norske 
kyrkje, er eit brot mellom stat og kyrkje ynskjeleg, meiner nokre, også mellom fotfolket i 
NLM. Men kva veg skal ein så velje, frikyrkje eller fri folkekyrkje. Vil ein ikkje verte 
temmeleg marginalisert i ei frikyrkje? Og kva fridom vil eit fritt og sjølvstendig 
lekmannsarbeid få i ei fri folkekyrkje? I alle høve trur eg me ikkje bør gløyme at både då 
Hans Nielsen Hauge stod fram for cirka 200 år sidan og då NLM vart organisert for vel 100 år 
sidan, var stoda i Den norske kyrkja mørk. Men majoriteten av vekkingsfolket valde likevel å 
bli ståande i Den norske kyrkje. Same kva standpunkt ein landar på i 
kyrkjeordningsspørsmålet, og korleis ein tenkjer om utviklinga av foreinings- og 
forsamlingsarbeidet i NLM, må alltid NLMs motto ”Verden for Kristus” vere det vigtigaste 
for oss.   
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Misjonssambandets plass i kirkebildet1 
 
 

Av Jon Kvalbein 
 
 
Det norske kirkelandskapet er i endring. Hvordan kan Norsk Luthersk Misjonssamband finne 
sin plass i dette bildet? Kan nysatsningen på forsamlingsvirksomhet endre NLMs egenart?  
 
 
Hva er NLMs egenart? 
Misjonssambandets egenart kan beskrives med fem stikkord: Misjon, opplæring, bekjennelse, 
vennesamfunn og lekmannsbevegelse. 
 Som misjonsorganisasjon vil Misjonssambandet være et redskap til å formidle 
evangeliet til andre folkeslag og til vårt eget folk 
 Som opplæringsbevegelse legger Misjonssambandet vekt på å gi god kristen 
opplæring i våre misjonsland. Ved barne- og ungdomsarbeid og gjennom misjonens allsidige 
skolevirksomhet ønsker misjonen å kalle til tro og gi utrustning til tjeneste. 
 Som bekjennelsesbevegelse vil Misjonssambandet stå fram på evangelisk-luthersk 
grunn - midt i folket og folkekirken - og vise til Skriften alene som autoritet for tro, lære og 
liv. Guds folk skal tale som Guds ord. Som forkynnere og ledere vil misjonen bare ha kristne 
som bøyer seg for Skriften som autoritet. Det er umulig å være en sann misjons- og 
opplæringsorganisasjon uten at forkynnelse og lære er fundert i Guds åpenbaringsord. 
 Som uttrykk for de helliges samfunn vil misjonen samle en flokk av Jesu venner om 
Ordet, bønnen og misjonskallet – både i foreninger og forsamlinger.  
 Som fri lekmannsbevegelse er Misjonssambandet en misjonsorganisasjon innenfor 
Den norske kirke, men organisatorisk helt uavhengig av kirkens råds- og embetsstruktur. 
NLM bygger på en kirketenkning der den egentlige kirke er Guds folk, og der misjonskallet 
skal realiseres gjennom nådegavene og det alminnelige prestedømme. 
 Misjonssambandets plassering i det kirkelige landskapet er formet av et kirkesyn og av 
en historisk prosess. 
  
Kirke – menighet - forsamling 
Vårt kirkesyn har basis i Bibelen og vår evangelisk-lutherske bekjennelse. 

Kirken er et uklart og tvetydig ord, sa Luther. Og ordet er ikke blitt tydeligere i dag. 
Når vi hører ordet ”kirke”, kan vi tenke på kirkebygningen. Vi kan tenke på et organisert 
kirkesamfunn, f. eks. Den norske kirke. Eller vi kan tenke på alle kristne i hele verden.   

Ordet ”menighet” er også et mangetydig ord. Vi finner ordet ”menighet” brukt i 
norske bibeloversettelser som betegnelse på forsamlingen av de troende på ulike steder. I 
Norge forbinder vi ordet menighet med en geografisk menighet med faste soknegrenser, der 
alle døpte medlemmer har stemmerett. I frikirkelige kretser tales det i dag mye om 
”menighetsplanting”. Da tenkes det på nye selvstendige lokale menigheter, ofte med sterke 
lederpersonligheter i spissen.  

                                                 
1 Brandtzægforelesning ved Fjellhaug Misjonshøgskole, januar 2006 
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Slik menighetsbegrepet blir forstått i norsk kirkeliv, vil jeg frarå at vi bruker ordet 
menighet om våre forsamlinger. Våre forsamlinger er ikke en del av Den norske kirke. De 
bygger ikke på en menighetstenkning som forutsetter at alle døpte er kristne. Våre 
forsamlinger fungerer innenfor, men selvstendig i forhold til Den norske kirke. Men de er 
ikke uavhengige organisatoriske enheter. De er en integrert del av Misjonssambandets 
helhetlige virksomhet.  
 Tormod Vågen skrev allerede for mange år siden at han ville foretrekke ordet 
”forsamling” framfor menighet. ”Forsamling” ligger nær betydningen av ”ekklesia” som er 
brukt på grunnspråket. Og ordet har god rot i norsk språkbruk. 
 
Et personalt  kirkebegrep  
Ludvig Hope, Tormod Vågen, Carl Fr. Wisløff og andre ledere i vår misjon har vist til at både 
Skriften og våre lutherske bekjennelsesskrifter har et personalt kirkebegrep. Den sanne kirke 
er Guds folk, det er mennesker som tilhører Kristus.  Det dreier seg ikke om en sosiologisk 
struktur, ikke om en organisasjon, men om personer.  
 Alt vi bekjenner i vår trosbekjennelse, dreier seg om noe som vi tror, men ikke kan se. 
Når vi her bekjenner troen på ”en hellig alminnelig kirke, de helliges samfunn”, snakker vi 
ikke om et ytre kirkesamfunn. Nei, vi bekjenner vår tro på at ”de helliges forsamling” 
eksisterer på jorden.  

Den trer ikke frem synlig og avgrenset. Men den har klare kjennetegn. Vil du oppsøke 
Guds forsamling, da søk dit hvor ”evangeliet blir lært rent og sakramentene forvaltet rett”, 
som det heter i Augustana VII. I sin store katekisme forklarer Luther dette slik: ”Jeg tror at 
det finnes en hellig liten flokk og menighet av bare hellige her på jorden, under ett hode, 
Kristus, kalt sammen ved den Hellige Ånd, i én tro, ett sinn og en mening.”  

Reformatorene talte om den ”egentlige kirke”, Guds folk, den flokk som Jesus kjennes 
ved. Nå var Luther og Melanchthon fullt klar over at det i de organiserte kirkesamfunn var 
både troende, vantro og hyklere. Ja, det sitter vantro og vranglærere i kirkens høye embeter, 
sa de. De skal man ikke ha noe med å gjøre, man skal ikke høre på dem, sa Luther. Likevel 
tok han aldri til orde for at kristne skulle melde seg ut av kirken. Den lutherske kirke ble ikke 
dannet ved at noen ”gikk ut”, skrev Carl Fr. Wisløff i Fast Grunn, nr. 1, 1984, men ved at 
paven fordømte og forfulgte dem som holdt seg til det sanne evangelium. 
 Når Ludvig Hope skiller mellom kirken og Guds folk, tenker han på ”kirken” som en 
ytre sosiologisk struktur, mens Guds folk er den egentlige kirke. Han er klar over at en 
struktur er nødvendig. Hope innfører her et talende bilde: Strukturen er stillaset som vi står på 
mens vi bygger Guds hus av levende steiner innenfor stillaset. I denne sammenhengen er en 
misjonsorganisasjon også et stillas. Også der kan det være hyklere, som lever aktivt med i 
misjonen, uten å være gjenfødt. Det er umulig å organisere frem en ren forsamling av bare 
sant troende. Men der hvor Guds ord forkynnes klart og rent, vil hykleri, fariseisme og synd 
avsløres. Og ved lære- og kirketukt kan vranglærens innflytelse svekkes.  

Med grunnlag i denne kirketenkningen har Misjonssambandet ønsket å fremme et 
lekmannsarbeide på bibelsk grunn. 

 
Hvordan bygges en forsamling?  
Hvordan bygges en forsamling? Dette spørsmålet er brennaktuelt i dag, da Misjonssambandet 
har ønsket å prioritere forsamlingsbygging. Svaret på dette spørsmålet er helt avhengig av hva 
vi tenker på med ordet forsamling. 
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 Dersom forsamlingen er et åndelig begrep som betegner Guds folk samlet til 
oppbyggelse og misjon, da er det klart at bare Gud selv kan bygge en forsamling. ”Herren la 
hver dag dem som lot seg frelse til menigheten,” leser vi i Acta 2:47. Forsamlinger vokste 
frem der Guds Ord hadde fremgang. Slik virker Gud fortsatt. Mennesker blir gjenfødt, 
oppbygget og utrustet ved Ånden. Og Ånden virker ved forkynnelsen av Guds Ord. ”Hver den 
som påkaller Herrens navn, skal bli frelst, skriver Paulus i Rom 10:13ff, og fortsetter: ”Men 
hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som 
de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner?” 

Skal vi bygge forsamlinger, bør vi først og fremst være opptatt av forkynnelsens 
innhold. Forkynnes Guds lov slik at mennesker ser sin synd og sin fortapte situasjon. 
Forkynnes Guds evangelium slik at mennesker ser at alt det som Gud krever, det har Gud selv 
oppfylt for oss ved Jesu Kristi stedfortredende død og oppstandelse? Forkynnes nådegavene 
frem slik at forsamlingen blir oppbygget og utrustet til tjenestegjerning? Forkynnes misjon 
slik at dette blir hovedsaken? 
 Hvordan bygges en forsamling? Svaret blir et helt annet dersom vi med ordet 
forsamling tenker på en sosiologisk struktur. Da blir vekten lett lagt på hva vi kan gjøre ved 
våre organisatoriske tiltak. Hvordan kan vi trekke folk til møtene?  Hvordan skape et 
inkluderende miljø? Hvordan kan vi tilfredsstille folks åndelige behov?  

Dersom kirkevekst og oppslutning blir den eneste eller viktigste målestokken på 
suksess, blir det fristende å oppsøke amerikanske menigheter som har opplevd stor vekst, for 
å se hva disse har gjort for å øke tilslutningen. Ikke sjelden ser vi eksempler på at idéer fra 
næringsliv, lederutvikling og reklamepsykologi overføres temmelig ukritisk til kristen 
virksomhet. 
 Det er nødvendig å understreke at Guds rike har en åndelig karakter som ikke kan 
bygges med egenproduserte midler. Resultatet blir ”høy og strå” som brenner opp når prøven 
kommer. Troens folk er kalt til å så og vanne. Men det er Gud som gir vekst. Vi kan be 
høstens herre om å drive arbeidere ut, men det er Gud som må gjøre det!  Misjonen er Guds 
misjon!  

I Luthers forklaring til den tredje trosartikkel står det: ”Jeg tror at jeg ikke av egen 
fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham, men Den Hellige 
Ånd har kalt meg ved evangeliet, opplyst meg ved sine gaver, helliggjort og bevart meg i den 
rette tro, likesom han kaller, samler, opplyser og helliggjør hele kristenheten på jorden og 
holder den fast hos Jesus Kristus i den rette, ene tro.”,.  

Vår egen tro er ikke vårt eget verk. Det gjelder for oss alle. Det som har varig verdi i 
Guds rike, er Den Hellige Ånds verk. Og Åndens sverd (redskap, kampmiddel) er Guds Ord. 
Vi er Hans verk og bærer ingen frukt uten å være grener på Kristi legeme. 

 
Misjonssambandet i kirkebildet 
Samtidig har vårt arbeide en organisatorisk side. Og det vil være overåndelig å overse denne. 
Vi trenger også å drøfte sammen hvilke ytre ordninger som er best tjenlige i vårt eget land i 
vår egen tid. Og svarene behøver ikke være de samme i dag som da Misjonssambandet startet. 
Vi er ikke kalt til å være tro mot en tradisjon, men mot en Herre som vil misjon. 
 Misjonssambandet betrakter kirkens ordning som et adiaforon, vi kan tenke fritt om 
hva som tjener arbeidet best. På misjonsfelter der vi er med på å etablere nye kirkesamfunn, 
formes de etter en frikirkemodell. Noen av de etablerte kirkene vi samarbeider med i Afrika, 
må kunne betegnes som frie folkekirker. Misjonen kan fungere innenfor ulike ytre ordninger. 
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 Hva er Misjonssambandets plass i vår norske kirkelige situasjon i dag? For å svare på 
dette, trenger vi et historisk perspektiv. For historien er alltid en del av vår kirkelige situasjon. 
Det er farlig å forsøke å hoppe ut av historien. 
 Kan statskirken fyldesgjørende reformeres?  Dette spørsmålet ble ivrig drøftet blant 
kristne her i landet for 100 år siden. Og grovt sett ble det gitt tre typer svar: 

Jo, den både kan og bør omformes – målet bør være en fri folkekirke, mente noen. 
Dette har vært reformbevegelsens program. 

Nei, - det nytter ikke - derfor lager vi frikirke, sa andre. Og vi har fått flere frikirker, - 
noen lutherske og noen med et annet konfesjonelt grunnlag. 

Nei, - det nytter ikke å reformere statskirken, -  men vi kan drive  frie 
misjonsorganisasjoner innenfor kirken og realisere vårt misjonskall der, var det ikke få som 
sa. Flere misjonsorganisasjoner ble startet ut fra en slik visjon.  Misjonssambandets særpreg 
ble en radikal lekmannslinje, der organisasjonen tok selvstendig åndelig misjonsansvar, 
uavhengig av Den norske kirkes embets- og rådsstruktur. 

 
Nei til reformlinjen 
Hvorfor forkastet Misjonssambandet reformlinjen? Hvorfor har man ikke gått fullt og helt inn 
for å frigjøre kirken fra staten og forsøkt å gi denne kirken et bibelsk innhold? 
 Bak dette ligger en historisk realisme.  Ingen kan konstruere en  kirkeordning på et 
blankt ark. Den norske kirke er overgitt oss som en historisk arv. I eneveldets tid skulle alle 
ha den samme tro som Kongen. I 1814 omfattet kirken hele folket. Dissenterloven kom ikke 
før i 1845. Når ca 85 % av det norske folk fortsatt tilhører Den norske kirke, er det fordi det 
eksisterer sterke historiske bånd mellom stat, folk og kirke. De fleste av folkekirkens 
medlemmer har en passiv, dels likegyldig eller negativ holdning til kirkens lære. Men vi har 
ingen juridisk eller historisk rett til å fjerne disse fra medlemslisten i Den norske kirke. 

 Det er umulig å forme en slik folkekirke om til en kirke etter bibelske idealer, mente 
lederne i det radikale lekmannsarbeidet for 100 år siden. Og i dag kan vi bare konstatere at de 
hadde rett. Om vi siden har fått både menighetsråd, bispedømmeråd, kirkeråd, kirkemøte og 
lærenemnd, spriker kirken mer enn noen gang i lærespørsmål. Kirken taler ikke som Guds ord 
taler. Frelse fremstilles ikke som frelse fra fortapelse under Guds vrede. Det Bibelen kaller 
synd, fremstilles ikke som synd lenger. Men da blir også ordene nåde og tilgivelse uten 
mening. Det finnes bibeltro prester fortsatt, som vi gjerne må bruke og lytte til. Men kirken 
fungerer i dag i stor grad som en folkereligiøs serviceinstitusjon som skal betjene sine 
medlemmers åndelige behov. 

Det har aldri vært Misjonssambandets linje å prøve å få makt i statskirken ved å innta 
posisjoner i menighetsrådene. Det vi har kjempet for er frihet til å drive et bibelsk arbeid 
innen kirkens ramme. Hope har formet det slik: ”Mitt syn er at vi kristne skal ikkje trå etter 
makta i statskyrkja, såleis at vi tek oss til å herska over andre. Vi skal vere lys og salt. Vi skal 
leggje kristendomen inn i statskyrkja indirekte. Vi skal leve som kristne og forkynne Ordet, 
vekkje og nøre kristenlivet, så det kan bli fleire kristne heimar, fleire sanne kristne i alle 
samfunnslag, i alle embeter, i heile folket. Kristendomen skal ikkje tvingast inn med makt, 
han skal vinne fram med livsens eigen rett.” 

Dette synes jeg fortsatt er en stor og god visjon. 
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Nei til frikirkemodellen 
Hvorfor har Misjonssambandet vært skeptisk til å danne frikirke i Norge? 
 Ludvig Hope skrev i 1923 boka ”Kyrkja og Guds folk” med friske erfaringer fra besøk 
i USA. Hva var hans argumenter den gangen? 
 Han så hvordan prestene dominerte i kirken. ”Vi klagar over presteveldet her. Du: reis 
til Amerika og bli vis!---”, skrev han. Han så at kirkefolket var splittet i 6 lutherske samfunn, 
og mye tid gikk med til å kappes for å få flest mulig folk inn i sin kirke. Lokalt blir frikirkene 
ofte små, det går tungt å bygge en kirke og lønne en prest, skrev Hope, og fortsatte:  ”Dei små 
samfunn vert for mykje innestengde hjå seg sjølv. Dei store kyrkjene har organisert seg inn i 
verda. Dei små har organisert seg ut or verda.”  
 Betrakter vi situasjonen i år 2006, må vi kort kunne si:  Den evangelisk-lutherske 
frikirke – som er den største lutherske frikirken – har i praksis blitt en folkekirke i miniatyr. 
Den har anerkjent kvinnelige prester og eldste. Den holder lav profil i lærespørsmål. Den har 
meldt seg inn i Det lutherske verdensforbund og akseptert kirkeøkumenikken. Andre norske 
lutherske kirkesamfunn er små og isolerte. Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn har mange 
positive sider og er vel den som ligger oss nærmest.  Den viser bekjennelsestroskap og sterkt 
friskoleengasjement. Men virksomheten er begrenset, både geografisk og som kanal til å nå ut 
i folket. 
 Jeg forstår godt at noen synes situasjonen i Den norske kirke nå er blitt så negativ, at 
de overveier å melde seg ut. Selv er jeg dypt rystet over den åndelige tilstanden i kirken, som 
har forverret seg betydelig de siste 40 årene. Kirken bærer flere av løgnkirkens kjennetegn. 
Det er anstrengende å bli stående som medlem og stadig måtte protestere imot det som 
Bispemøtet og Kirkemøtet vedtar og uttaler.   

Men hva oppnår vi egentlig ved å gå ut? Vi fjerner oss fra dem vi vil nå. Om noen av 
oss går ut, får vi neppe følge av mange. Legg også merke til hva som er skjedd med flere 
fremtredende bekjennelsestro ledere etter at de har meldt seg inn i et lite frikirkesamfunn. 
Deres røst blir lite hørt i det offentlige rom. I dag har vi bred rekruttering til skolene vår. Vi 
vil neppe få den samme kontaktflaten dersom Misjonssambandet ble en frikirke. 
 Carl Fr. Wisløff skrev i Fast Grunn, nr. 1, 1984:  ”Frikirkedannelsen kan bli 
nødvendig, men ikke før evangeliske kristnes livsgrunnlag er alvorlig truet. Når vi ikke lenger 
får forkynne Guds ord – lov og evangelium – fritt og sant etter Bibelen, da kan tiden være 
inne. Hvis ”kirken selv” – som i sin tid paven – hindrer evangeliet, ikke vil tillate at synden 
påtales og fordømmes slik Skriften fordømmer den, og ikke vil tillate evangeliske troende å 
samles om livets kilder slik de har trang til, da kan tiden være inne.” 
 Vi må ha et realistisk syn på Den norske kirke. Vår stats- og folkekirke kan ikke verne 
om den sanne lære, mente Wisløff, og skrev: ”Nei, læretukt innen vår folkekirke kan bare 
drives på én måte: Guds folk må holde seg borte fra vranglærere og forførere, slik at de ikke 
gir disse noen innflytelse på vår tro og vår virksomhet. Og så må vi aktivt vitne mot 
vranglæren, for sannheten.” 
 ”De frivillige organisasjoner for indre og ytre misjon er vel egnede redskaper for de 
troendes oppbyggelse og for misjonens sak,” skrev Wisløff, som likevel fortsatte med disse 
advarende ord:  ”Men vi skal ta oss i vare. Det hjelper ikke det minste om organisasjonene 
blomstrer og vokser aldri så mye, hvis de ikke lenger er i stand til å fostre og fremme sant 
åndelig liv. I seg selv er de bare menneskelige ordninger. De er dessverre ikke immune for 
påvirkning fra tidens vær og vind.” 
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En selvstendig misjonsbevegelse  
Hvorfor fant vår misjon det fordelaktig å være i kirken, men ikke under kirken? 
 Ludvig Hope så positivt på sider ved stats- og folkekirken. Særlig la han vekt på 
kristendomsundervisning i skolen, som omfattet alle barn. Hope var takknemlig for de mange 
kristne lærerne. Kristendomskunnskapen er den ”veden” som vekkelsens ild kan antenne, 
skrev Hope. Han mente at kristenfolket burde stå i statskirken, midt i den stride 
folkestrømmen, som laksen midt i fossen.  
 På dette punktet har forholdene endret seg mye siden Hopes tid.  Kristendomsfaget er 
blitt erstattet av et KRL-fag, der alle religioner og livssyn blir presentert som like sanne. 
Tidsånden dyrker pluralismen. Mangfoldet er blitt en verdi i seg selv. Men verdinøytraliteten 
er ikke nøytral. Og den opptrer til dels totalitært. De som sier at de har funnet sannheten, blir 
fordømt som intolerante ”fundamentalister”. 
 Også i kirken er forholdene blitt vanskeligere. I 1920 samlet det bibeltro kristenfolket 
seg til stormøte i Calmeyergaten misjonshus i sterkt oppgjør med den liberale teologien. I dag 
er denne fronten splittet og svekket. Menighetsfakultetet er ikke lenger et redskap for bibeltro 
teologi. Den karismatiske bevegelsen har svekket betydningen av lærespørsmål, idet 
personlige opplevelser blir viktigere enn troens innhold. Den katolske kirke har fått økt 
medlemstall gjennom innvandring. Islam har fått stor innflytelse. 
 Denne utviklingen skal ikke ta motet fra oss. Vi er kalt til å være Jesu etterfølgere. Det 
betyr å være i verden, men ikke av verden. Verdsliggjøringen i samfunnet og vranglæren i 
folkekirken er intet signal til oppbrudd og isolasjon. Snarere et kall til mer frimodig bønn, 
bekjennelse og forkynnelse. 
 For Hope var det viktig at misjonen var en bevegelse som ikke stivnet i struktur og 
formalisme. Det skulle være enkelt å slutte seg til. Man skulle ikke behøve å melde seg ut av 
eller inn i et kirkesamfunn for å være med i misjonen. Men det skulle også være lett å trekke 
seg tilbake. Hopes ord kan synes harde, dersom man ikke forstår ham rett: ”Organisasjonen 
må ikkje vere sterkare enn at dødvekta kan skalast av. Er det så ikkje meir liv att, ja, så får alt 
gå. Det er betre det enn at døden skal bli pussa opp og stelt ut som liv.”  

Hope ønsket at Misjonssambandet skulle være en åndelig livsbevegelse. 
 Dette er en viktig grunn til at Misjonssambandet ikke bør bli en frikirke. Vi bør ikke 
ha egen medlemsprotokoll basert på dåp. Barn som døpes i våre forsamlinger, bør ha et 
formelt kirkemedlemsskap i et kirkesamfunn, ikke i Misjonssambandet. Misjonen bør være en 
bevegelse drevet av brennende hjerter. Det er ikke nok å stå oppført i en dåpsprotokoll. 

Det er nylig lagt fram en offentlig innstilling om forholdet mellom stat og kirke, NOU 
2006:2. Den vil utløse en ny omfattende debatt om kirken bør løsne sine bånd til staten. 
Misjonssambandet har holdt lav profil i dette kirkepolitiske spørsmålet. Det tror jeg fortsatt er 
klokt. Om vi skulle få fri folkekirke istedenfor statskirke, løser ikke dette kirkens største 
problem. En kirke som har satt seg utenfor sannhetens grunnvoll, er ingen sann Jesu Kristi 
kirke, uansett hvordan den er organisert. En fri folkekirke kan gjøre det vanskeligere å drive et 
fritt og uavhengig misjonsarbeid innen kirken enn det er i statskirken i dag. Samtidig finnes 
det gode prinsipielle grunner til å skille stat og kirke. Her må det være lov til å tenke ulikt. 
 Bør Misjonssambandet bli en frikirke dersom Den norske kirke blir en fri folkekirke? 
Jeg tror ikke det.  Den store utfordringen blir å eie åndelig styrke til å stå imot den 
pluralismen som råder der.  Vi må desto sterkere fremme våre bibelske idealer og verne om 
vår selvstendighet. 
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Nysatsing på forsamlinger 
I dette perspektiv er det virkelig gledelig at Misjonssambandet vil satse sterkt på å styrke 
forsamlingene og opprette flere forsamlinger. I en kirke der menighetsrådene skifter og der en 
bibeltro prest kan erstattes med en liberal, trenger vi stabile forsamlinger som samles 
regelmessig om forkynnelsen av Guds Ord. Vi må gjerne tenke nytt og dristig. Ikke bare de 
større byene bør ha forsamlinger. Foreninger i samme geografiske område bør i større grad ha 
fast felles offentlig møtevirksomhet. Og i større byer kan det være tjenlig med mer enn én 
forsamling. 
 Nå hører vi advarende røster også innen vår egen midte:  Satsingen på forsamlinger 
kan svekke vår ytre misjon.  Forsamlingen kan bli kimen til en frikirke. Foreningene og 
nådegavelivet kan svekkes. Til dette vil jeg si:  Disse røstene må vi ikke overse!  For det er en 
reell fare for at en ukritisk satsing på forsamlinger kan svekke eller endre Misjonssambandets 
åndelige karakter og egenart! Jeg vil avslutte med å peke på noen viktige punkter som vi bør 
ha i tankene i denne sammenheng: 
 1.Forsamlingsarbeidet må bygge på en kirketenkning som frimodig bekjenner at den 
sanne kirke er Guds folk, de som har Kristus som frelser og hyrde og som følger hans røst. Vi 
må frigjøre oss fra den kirketenkning som doseres ved våre teologiske fakulteter, der kirken 
blir identifisert med en struktur og der alle døpte blir betraktet som kristne.  

Vi må også frigjøre oss fra den kirkevekst-ideologien som formidles ikke minst via 
besøk og lederopplæring med inspirasjon fra amerikanske storbymenigheter. Det er et 
svakhetstegn dersom lederkonferanser som drøfter organisering, metoder og strategi får større 
interesse og tilslutning enn konferanser som er opptatt av forkynnelsens innhold. 

Dette betyr ikke at vi ikke kan hente impulser utenfra, også fra USA. Amerikanerne er 
flinke til å bygge relasjoner. De har oppfinnsomhet og sans for resultater. Selv var jeg aktivt 
med i en liten menighet i USA da jeg var utvekslingselev i ett år. Hver søndag kl. 10 samlet 
alle seg i kirken til kristen undervisning - de minste til søndagsskole, tenåringene til 
bibelsamtale, og voksne til bibeltime. Det ble livslang systematisk kristendomsopplæring. Kl. 
11 samlet alle seg til en felles kort gudstjeneste. Dette var rasjonelt fordi hele familien reiste 
til og fra kirken samtidig. Alle aldersgrupper fikk noe som var tilpasset dem. Og enheten ble 
markert ved at alle deltok i en felles hovedsamling. Jeg skulle gjerne ha sett at en slik modell 
ble utprøvd i en eller flere av våre forsamlinger. 

   
Forkynnelse og bekjennelse 
2. Forsamlingsarbeidet må sette forkynnelsen av Guds ord i sentrum. Herre, jeg er kommet 
inn i dette ditt hellige hus, for å høre hva du Gud Fader, vil tale til meg, lød det i den gamle 
klokkerbønnen, som nå er fjernet. Vi kommer sammen – ikke for å høre predikantens mer 
eller mindre aktuelle betraktninger, men for å lytte til hva Gud har å si ved sitt Ord.  

Selvsagt består vår møtevirksomhet av mer enn forkynnelse. Her er rom for 
allsidighet. Vi bør stadig spørre om samværene virker etter sin målsetting, og drøfte møtenes 
innhold og form. Men dette er ikke tema i denne artikkelen. 

3. Satsing på forsamlingsarbeidet må ikke få svekke misjonens bekjennelsesprofil.  
For å ”nå ut” – som det heter – kan det være fristende å styre unna spørsmål som skaper 
anstøt og debatt, f. eks. fortapelsen, samlivsspørsmål, dåp. Misjon og bekjennelse hører 
sammen. Målet for misjonsbefalingen er disipler som holder ”alt det jeg har befalt dere”. I vår 
tid innebærer dette et tydelig ja til Bibelen, og et like tydelig nei til bibelkritisk lære og 
svermerisk påvirkning.   
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4. Forsamlingsarbeidet bør styrkes gjennom en mer planmessig og omfattende 
lederopplæring. Misjonssambandet har en god misjonshøgskole og bibelskoler som må få ha 
en sentral plass i den bibel- og lederopplæring vi ønsker. På alle våre skoler burde vi ha et 
slikt tilbud, gjerne kombinert med praksis. Våre idealer bør formidles med bibelsk 
begrunnelse, i åpen samtale der motforestillinger er velkommen. Vi trenger nasjonale og 
regionale arrangementer av typen Ungdommens Lekmannsmøte som kan gi en ny generasjon 
positiv inspirasjon til fornyelse av lekmannsarbeidet. I en postmoderne tid som ikke har syn 
for sannhet, er det viktig å gi unge en overbevisning om at Bibelen formidler Kristus som den 
eneste vei til frelse. 

 
Selvstendighet og misjonskall   
5. Forsamlingsarbeidet må fortsatt drives selvstendig i forhold til folkekirken. Den norske 
kirke vil åpne for en ordning med valgmenigheter, der det blir grønt lys for å opprette 
menigheter uavhengig av folkekirkens soknegrenser, men med bestemte krav til godkjenning 
og biskoppelig tilsyn. Normisjon synes å vurdere slike ordninger. Misjonsssambandets 
forsamlinger bør aldri bli slike valgmenigheter, som blir underlagt den folkekirkelige 
strukturen.  

Misjonen bør heller ikke inngå organisatorisk samarbeid av typen Samarbeid om 
menighet og misjon. Det norske misjonsselskap har i sitt misjonsdokument skrevet at det 
driver misjon etter mandat fra Den norske kirke. Det er å oppgi seg selv som selvstendig 
misjonsselskap. Misjonssambandet må følge sin egen kurs. Frimodig vil vi hevde: Vårt 
mandat til å drive misjon er ikke gitt av Den norske kirke, men av kirkens Herre, Jesus 
Kristus selv, som gav misjonsbefalingen – ikke til en folkekirke - men til sine disipler. 
 6. Forsamlingsarbeidet må styrke, ikke svekke vårt ytremisjonskall. 

 En forsamling kan bli seg selv nok. Trangen til å se målbare resultater i egen 
forsamling kan føre til at penger, tid og krefter satses der – slik at ytremisjonskallet lider. En 
vesentlig del av de innsamlede midlene bør gå til ytremisjon. Noen steder kan det være rett å 
ansette en forsamlingsleder i hel eller delvis stilling. Det er gledelig at vi har gode menn med 
utdanning og nådegave til å fylle disse stillingene. Men vi ønsker at det alminnelige 
prestedømme får utfolde seg. Flest mulig oppgaver bør utføres ved frivillig innsats. 
 Av hensyn til helheten i arbeidet er det viktig at en forsamling får høre forkynnelse 
både fra forsamlingslederen og fra andre forkynnere. Forsamlingslederne bør arbeide nært 
med kretssekretærene og misjonsforeningene, inkluderes i kretsens arbeidersamlinger, og ikke 
skilles ut som særgruppe med egen status og egne samlinger i misjonen. Vi trenger fortsatt 
omreisende forkynnere som binder arbeidet sammen i kretsene og på landsbasis. 
 
Foreningene er cellene i misjonsarbeidet 
7. Forsamlingsarbeidet må ikke svekke betydningen av foreningene! Det er svært viktig å 
understreke dette. Foreningene må fortsatt utgjøre cellene i den organismen som heter 
Misjonssambandet.  

Hovedstyret nedsatte et utvalg som skulle utrede forsamlingsarbeidet. Utvalget la frem 
en innstilling kalt ”Uendra oppdrag” som ble drøftet på rådsmøtet høsten 2005. Her er mye 
godt lesestoff. Men i omtalen av forening og forsamling, bruker utvalget et uheldig bilde. Det 
tales om ”kvart pakke”, ”halv pakke” og  ”full pakke”. Kvart pakke ble knyttet til 
virksomheten i smågrupper, foreninger og bibelgrupper. Halv pakke brukes om den vanlige 
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møtevirksomheten på bedehuset. Hel pakke inkluderte dåp, diakoni, konfirmantopplæring. Ja, 
også bryllup og begravelse ble angitt som aktuelt på sikt.  

Ord er viktige, de former vår tenkning. Denne ordbruken er villedende. En kan få 
inntrykk av at dersom en vil ta imot hele Guds gavepakke, må en drive med alt – inkludert 
bryllup og begravelse. Jesus har sagt: Der to eller tre er samlet i mitt navn, er jeg midt i blant 
dere.  Misjonsforeningen er ikke noe mindreverdig! Jesus er der. Ånden virker der. 
Foreningene har valgt utsendinger til generalforsamlingen til vår misjon siden starten. De har 
vært uttrykk for de helliges samfunn i funksjon.  
 Ønsker noen dåp i vår forsamling, er det fint. Men en forsamling er ikke mindreverdig 
om misjonsfolk fortsetter å døpe barna sine i kirken eller hjemme. Vi bør satse mer på 
systematisk kristendomsopplæring. Ja, dette er en av våre største utfordringer i dag! Men det 
kan ikke være noe mål å arrangere bryllup og begravelse i våre forsamlinger. Dette er ikke 
oppgaver som er lagt til det åndelige regimentet. På dette området vil det være meget 
vanskelig å praktisere en bibelsk lære- og kirketukt. Dessuten er det ved bryllup og begravelse 
i kirkens regi mulig å påvirke både talervalg og innhold etter ønske. 
 
Foreningene bør ha ansvar for forsamlingene 
8. Forholdet mellom forsamling og foreninger bør ha en gjennomtenkt struktur. I prinsippet 
kan vi tenke oss tre ulike modeller: 
 A. Foreningene og forsamlingen er organisatorisk uavhengige av hverandre og står 
direkte tilsluttet kretsen. 
 B.  Forsamlingen i et område er overordnet i forhold til foreningene i dette området. 
 C.  Foreningene i et området har felles ansvar for forsamlingen, som på sin side 
arbeider for å rekruttere foreningene. 
 Det kan være ulike syn på hva som er best tjenlig. Lokale hensyn må kunne føre til 
ulike løsninger. Selv tenker jeg slik om dette: 
 En modell der foreningene og forsamlingen i et område virker uavhengig av 
hverandre, gir lite mulighet for å utforme en samlet felles misjonsstrategi for dette området. 
En modell der foreningene er grupper organisert under forsamlingens ledelse, er godt i 
samsvar med menighetsmodeller som man finner i kirkevekstbevegelsen. Willow Creek taler 
om cellegrupper, og selve betegnelsen cellegruppe indikerer at de er en liten del av et større 
legeme, nemlig menigheten. Men denne modellen er lite i samsvar med vårt lekmannsyn, der 
foreningene har hatt høy status med direkte stemmerett i generalforsamlingen.  

Det beste er om flest mulig foreningsmedlemmer føler tilhørighet til en forsamling, og 
at forsamling og foreninger finner sammen i et best mulig samvirke. I de fleste byene våre har 
byforsamlingene vært drevet av en fellesforening av foreningene i byen. Slik ble foreningene 
basis for forsamlingens virksomhet. Personlig synes jeg vi skulle styrke og videreutvikle 
denne modellen. Her gis foreningene ansvar for forsamlingen, -  både som et felles åndelig 
samlingssted, men også som redskap til å nå nye med evangeliet. Samtidig får forsamlingen 
ansvar for å rekruttere til foreningene, der medlemmene kan få nær åndelig kontakt, med rom 
for personlige vitnesbyrd og sjelesorg. Ved sykdom og vansker viser det seg at foreningene 
også fungerer som diakonale nettverk der medlemmene støtter og hjelper hverandre. 
 Hvorfor hente modeller fra USA, når vi har en modell som har fungert bra og som kan 
videreutvikles til å fungere enda bedre? Styret og årsmøtet i forsamlingen bør drøfte en samlet 
misjonsstrategi for arbeidet i det området forsamlingen og foreningene har felles ansvar for. 
Det bør gis rom for mange ulike foreningstyper – familieforeninger, studiegrupper, foreninger 
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som legger vekt på diakonale tjenester, foreninger som også rommer hobbypreget virksomhet 
osv. Men la oss holde fast ved foreningsbegrepet, også når det startes smågrupper blant 
ungdom. Ungdom som kommer til byen for å studere, vil lettere gå inn i foreningsarbeid rundt 
om i landet, dersom de i studietiden har fått smaken på denne arbeidsformen.  

Vårt ungdomsarbeid i byene kan rekruttere inn i misjonen, eller ut av misjonen. Det 
må være et mål å bygge broer til den virksomheten vi har. 
 Størrelsen på kollektene på møtene kan lett bli brukt som et mål på livskraften i en 
forsamling. Her kan det oppstå et uuttalt spenningsforhold ved at misjonsvenner gir det meste 
av sitt misjonsoffer i foreningene, ikke i forsamlingen. Også av den grunn bør virksomheten i 
misjonsforeningene rapporteres som en del av forsamlingens arbeid og drøftes på 
forsamlingens årsmøte. Det er meget viktig at forsamlingslederne identifiserer seg med 
misjonsforeningene i sitt område, ikke bare med forsamlingen. 
 9. Forsamlingsarbeidet må tilpasses lokale forhold. 

 Mange steder i landet vårt vil det ikke være grunnlag for å drive egen 
forsamlingsvirksomhet. Noen steder finnes det allerede et bedehus, der folk fra flere 
organisasjoner samles til møter og annen virksomhet, ofte samordnet av et lokalt 
bedehusstyre. Der slik bedehusvirksomhet skjer på bibelsk grunn, vil det ofte være naturlig og 
tjenlig at Misjonssambandet slutter opp om denne og ikke oppretter en separat forsamling. 
Organisasjon og form må tjene det åndelige livet. Men overalt bør vi prøve å få 
misjonsforeninger, som fortsatt er fullverdige åndelige enheter i Misjonssambandet. 
 Kan nysatsingen på forsamlingsvirksomhet endre Misjonssambandets egenart? Mitt 
svar er: Ja, faren er der! Men dersom vi er klar over skjærene i sjøen og holder rett bibelsk 
kurs, bør en styrket forsamlingsvirksomhet kunne bli til stor velsignelse i vårt misjonsarbeide. 
  
En åpnet dør 
Til slutt: I Joh. Åp finner vi flere sendebrev til menigheter i Lilleasia. Her leser vi om 
forsamlinger som ble vurdert etter Guds målestokk.  Vi kan merke oss at ingen av dem ble 
vurdert etter oppslutning, effektivitet, organisasjonsmodell eller arbeidsmetoder. Men én 
menighet ble anklaget for å ha forlatt sin første kjærlighet.  En annen fordi den var tolerant 
overfor vranglæren. En tredje fordi den hadde navn av å leve, mens den egentlig var død. Den 
hadde altså godt rykte for sin livskraft, men i Guds øyne var den død. Det bør gi oss grunn til 
ettertanke: Er vi i stand til å vurdere vårt eget arbeid med Guds øyne? 
 Menigheten i Filadelfia hadde fått en åpnet dør foran seg. Vi skulle tro dette var en 
ekstra sterk menighet. Men om denne står det: ”For du har liten styrke, og har holdt fast på 
mitt ord og ikke fornektet mitt navn.” (3:8). 

 Legg merke til hva som sies om denne forsamlingen.  Den hadde liten styrke, - de 
troende visste at de var skrøpelige leirkar. Men de tok vare på skatten. De holdt fast på ordet, 
og de fornektet ikke Kristus. Om vi får leve der, kan Gud fortsatt åpne dører for oss. 
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Om å tolke Koranen 
 
 

Av Dagfinn Solheim 
 
 
Innledning 
Kan alle muslimer lese og tolke Koranen, og hvordan skal det i tilfelle gjøres? Det er mange 
forskjellige forestillinger og bastante meninger om dette. Noen later som om det er et enkelt 
svar på slike spørsmål. Noen sier generelt at ”senere åpenbaringer hos profeten Muhammed 
annullerer tidligere åpenbaringer der det sies forskjellige ting om samme sak.” 1 Er det riktig 
så blir det mange vers som ikke har noen verdi.  
 Vi aner at situasjonen i islam er langt mer mangfoldig enn noen vil ha det til. Dersom 
vi sammenligner med kristendommen så vil vi finne mange forskjellige måter å forholde seg 
til den på. Det har vært tider i katolsk tradisjon der vanlige kristne ikke fikk lese Bibelen. 
Tolkningen ble overlatt til ekspertene. Det vil ikke være rart om vi finner at noe lignende er 
tilfelle innen islam. 
 Opp gjennom historien har det vært ulike tolkningstradisjoner. Vi vil se litt på disse. 
Dessuten har de forskjellige retningene innen islam stor betydning for tolkningen. Dette 
gjelder særlig hovedretningene, sunni, shia og sufi. 2 De siste legger vekt på en personlig og 
åndelig tolkning. I dag kan vi se på forskjellene mellom islamistene på den ene siden og de 
reformvennlige på den andre. Det er også stor forskjell på vanlige muslimer innen folkeislam 
og intellektuelle muslimer som gjerne kan gå i dialog med kristne og andre. Mange muslimer 
innen folkeislam vil derimot ha liten kjennskap både til Koranen og Hadith. Vi ønsker å finne 
ut litt om de spilleregler som finnes. En slik kunnskap vil være med når vi kommer i dialog 
med muslimer og eventuelt skal drøfte med dem om forskjellen mellom Bibelen og Koranen.  
 En viktig førstehåndskilde for denne undersøkelsen vil utenom Koranen være 
Maududis ti binds kommentar. Maududi gir en anerkjent tolkning av Koranen. Dessuten vil vi 
også bruke Hadith. En Koran-tolker må være kjent med ”den hellige” tradisjonen som viser 
hvordan Muhammed handlet i ulike situasjoner. 
 
1 Koranen og Bibelen 
 
1.1 Bibelen som bakteppe for Koranen 
For å få en god samtale mellom kristne og muslimer er det viktig å kjenne grunnlaget vi 
bygger på. Dersom en muslim helt avviser Bibelen vil han heller ikke være særlig åpen for det 
vi har å si. Dette gjelder selvsagt også forkynnelse. Det er derfor nødvendig for oss å vite hva 
Koranen sier om Bibelen og også hvordan muslimer i dag ser på Bibelen. Dette er ikke 
nødvendigvis det samme. Vi vil se at Koranen har svært positive utsagn om Skriften og 
åpenbaringen før Koranen. Islam anerkjenner Bibelen som Guds åpenbaring. Hva så med 
steder i Koranen som advarer mot påvirkning fra jøder og kristne? Har Jesus selv forutsagt at 

                                                 
1 Gabriel 2003:248 
2 Sunni og Shia er de to hovedretningene innen islam. Sufismen er den mystiske retningen innen islam. Også 
Jesus har en spesiell posisjon i sufismen (Moucarry 2001:127) 
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Allah skulle sende en profet som skulle fullføre og forsegle hans eget verk? (Joh 13,38 ff). 
Går dette på Muhammed eller den Hellige ånd? 

  
 Muslimene regner med fire skriftsamlinger før Koranen ble åpenbart. Disse er Suhuf 
som nå er gått tapt. Taurat (Torah) som er Moseloven i Bibelen. Videre er det Zabur som 
tilsvarer Salmene i Bibelen. Til slutt er det Injil (evangeliene) som omhandler Jesus. Koranen 
og muslimene ser på disse skriftene som åpenbaringer fra Gud. Vi hører om Loven og 
Evangeliet, det kalles Guds bok og ”Mitt ord” (Guds). Det er Gud som har åpenbart det. 
Rabbinerne og de skriftlærde var gitt å bevare Guds bok. Når Koranen ble åpenbart var det 
”for å stadfeste Skriften som tidligere forelå, og til bekreftelse” (5:48-54). De som har fått 
denne Skriften (før Koranen) skal gjøre den kjent og ikke skjule den: ”Gjør den kjent for folk, 
og skjul den ikke!” (3:184). Dette høres svært positivt ut, men det finnes også advarsler mot 
de kristne (og jødene): ”Så døm mellom dem ved det Gud har åpenbart og følg ikke deres 
forestillinger, men vær på vakt mot dem, at de ikke frister deg bort fra noe av det Gud har 
åpenbart deg.” (5:54). ”Han har åpenbart deg Skriften med Sannheten, som stadfester det som 
forelå før den. Han har åpenbart Loven og Evangeliet før, som ledelse for menneskene.” (3:2 
sml 3:5) 
 Forestillingen om at Bibelen er fordervet eller forringet er sterk i det muslimske 
fellesskapet. Mye av Bibelen er historie og det stemmer ikke med deres forestilling om 
åpenbaringen. Dessuten bruker ikke de kristne Bibelen på hebraisk og gresk (grunnteksten), 
men holder seg til oversettelser. Videre er det flere steder avvik mellom Bibelen og Koranen. 
Der dette er tilfelle må Koranen som er den siste åpenbaringen være rett og altså Bibelen feil. 
De har imidlertid vanskelig for å finne Koranvers som støtter et slikt syn på Bibelen. Et som 
blir brukt er 3:72. Men her er det tale om dem som forvrenger Skriften med sin tale, ikke om 
Skriften som sådan. Også Koranen understreker at ingen kan endre Guds ord (6:34). Gud har 
åpenbart seg i Skriften, som stadfester det som forelå før den (3:2).  
 Ut fra Koranen er det altså tydelig at Gud har åpenbart de tidligere Skriftene. Det er 
viktig å ta vare på disse og ikke tilføre ytterligere forandringer.  
 
1.2 Gjensidige studier? 
Når vi ser på tolkningen av Koranen historisk finner en forskjellige epoker. Det samme 
gjelder muslimene sin tolkning av Bibelen. Mark Beaumont viser hvordan muslimene i det 8. 
og 9. århundre tolket evangeliene. På denne tiden ble det en god dialog mellom muslimer og 
kristne om skrifttolkningen. I Asia har ofte kristne og muslimer levd fredelig side ved side. 
Dette har også påvirket deres gjensidige syn på skriftene (sml David Thomas). 3 
 I dag er det mange kristne som studerer Koranen. Mange steder er det sentre for islam 
og Koranstudier.  Noe lignende finner vi ikke blant muslimene. Det er heller ikke avdelinger 
for Bibelstudier på muslimske universitet. Dette kan nok ha med selve åpenbaringsformen. I 
kristendommen er Gud i samtale med menneskene. Ordet ble menneske, Ordet ble inkarnert 
blant oss. Gud taler med menneskene. I Koranen hører vi Guds enetale. Skriften er sendt ned 
til oss (tanzil). Det er englene som taler med menneskene. I Bibelen åpenbarer Gud seg ved 
sine handlinger i historien. I Koranen står åpenbaringen atskilt, over historien. De historiske 
hendingene som er nevnt er illustrasjoner til det som sies. En annen stor forskjell er at Bibelen 
kan oversettes til alle språk, uten å miste sin verdi og autoritet. Koranen er en hellig bok bare 

                                                 
3 Shenk 2003, ch 6 
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på arabisk. Koranen kan nok oversettes til andre språk, men er da ikke lenger den samme 
hellige skrift med autoritet. Sentrum i Bibelen er Jesus, Messias. Hele Bibelen får sin fulle 
mening og tolkes med Ham som sentrum. Han er Guds endegyldige og endelige åpenbaring. 
Hos muslimene er Koranen den endelige åpenbaring som også forklarer og utdyper tidligere 
Skrifter. Det er også viktig å legge merke til at kristne trenger den Hellige Ånd for å forstå 
Skriften. For å komme til frelsende tro er vi avhengig av den Hellige Ånds veiledning. 
Koranen derimot er naturlig og logisk. På den måten kan menneskene selv forstå den. Islam er 
fullt i samsvar med menneskenaturen. 
 
2 Noen temaer som viser forskjellen mellom synet på Koranen og 
synet på Bibelen  
 
2.1 Sendt ned (tanzil) eller inkarnert (åpenbaringens natur): 
I Bibelen møter Gud oss, mens muslimene mener at Gud sender ned sin vilje til oss. Den 
dagen (Skjebnenatten) da åpenbaringen ble sendt ned fra Gud er den viktigste i hele den 
muslimske kalenderen. Dette er den siste festen i Ramadan (fastemåneden). Det er maktens 
natt. Det er en natt som er mer verd en tusen måneder. Åpenbaringen blir svært høyt verdsatt 
av muslimene. I måneden Ramadan, hvori Koranen ble åpenbart som ledelse for menneskene, 
som Ledelsens klare ord, og som kriterium for rangt og rett, - de av dere som er tilstede i den 
måneden skal faste i den…(2:181). De troende bøyer seg til jorden når Koranen blir lest 
(84:25). Koranen er ikke historie, men fortelling og forkynnelse av Guds vilje (96:1-5). Hver 
ayat (tegn) er et tegn på sannheten som ble sendt til jorden fra Gud. Da Koranen ble endelig 
samlet av kalifen Uthman i 653, ble også alle andre avskrifter enn den ene ødelagt. Her er det 
ikke lenger snakk om kildegransking. Koranen sies å være en kopi av den himmelske 
Skriften. 

Koranen er sendt ned fra Gud, den er overmenneskelig. Det er Gud som forkynner sin 
vilje til menneskene, uavhengig av menneskelig innflytelse. Ingen kan imitere (ijaz-
inimitable) eller skrive noe som ligner på Guds ord i Koranen. Den overgår all menneskelig 
medvirken. Koranen er Guds enetale til oss, den står over historien. Det er ikke tale om en 
dialog med Gud men å underordne seg under Gud og hans vilje som er gitt menneskene i 
Koranen. Selv om Koranen ble åpenbart til Muhammed, står Koranen over Muhammed. 
Åpenbaringen er oververdslig og beskytter Guds makt. Den er suveren og gir oss Guds 
fullkomne vilje. Åpenbaringen er et tegn (ayat, hos Einar Berg oversatt med jærtegn), 3:187-
188 og 10:6 ”I nattens og dagens veksling, og i alt som Gud har skapt i himmel og på jord, i 
dette er jærtegn for folk med gudsfrykt.” Men guds hele vesen er ikke åpenbart. Det ville 
komme i motsetning til det overmenneskelige (transcendent) i åpenbaringen. 4 En muslim er 
en som følger loven i Koranen, de følger profetens eksempel. 
 På den andre siden er Bibelen Guds inkarnerte ord. Hele Bibelen er kledd i det 
menneskelige. Jesus selv er Guds åpenbaring, og han ble kjød og tok bolig blant oss (Joh 
1,1.10.14). I Jesus har vi den fulle åpenbaring av Gud, selv om hans tanker er høyere enn våre 
(Jes 55,8-9 sml 43,11-12). Dessuten bærer all bibelsk åpenbaring et menneskelig merke: 
språk, personlighet, kultur og tankemønster. Det er en åpenbaring i historien. Den viser 
hvordan Gud åpenbarer seg i møtet med mennesker i historien. Bibelen viser oss Guds 
handling og dialog med menneskene. Gud møter oss i en menneskelig kontekst. Ja, Gud 

                                                 
4 Moucarry 2001:27 
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møter oss som den lidende Messias. Bibelen er merket av de som skriver. Peter har sin stil 
som er forskjellig fra Paulus sin stil osv. Til tross for dette menneskelige ved Bibelen kan den 
transformere, fornye og hellige mennesker. Gud velger å ha et personlig forhold til sitt folk 
(Jer 24,7) 
 Når muslimene ser på en slik form for åpenbaring vil de reagere med at den er korrupt 
eller forfalsket. Tanzil står over historien. Det er ikke tale om å samtale med Gud, men å 
underordne seg. Dersom Peter skriver typisk for Peter så må det være forfalsket. Korset og 
inkarnasjonen synes å være en svakhet som ikke svarer til deres syn på Gud eller på 
åpenbaringen. Det at Gud møter oss i en menneskelig kontekst er vanskelig å kunne forstå for 
en muslim.  
 Det er kristne som har utfordret muslimene til å bruke historie og kultur for å tolke 
Koranen. En av dem er Hans Kung. 5 For å få til en dialog mellom kristne og muslimer 
utfordrer han dem til en åpen historisk-kritisk tilnærming til Koranen. Han tenker seg nærmest 
dette som en forutsetning for dialog. Mange vil kjenne på dette som å sette historien over 
Koranen, og det kan de ikke tenke seg. Men vi skal se at det også fins muslimer som har en 
slik tilnærming til Koranen. Dette gjelder både historisk og i dag.  
 
2.2 Åpenbaringsmetode 
I Bibelen ser vi at den er Guds ord og menneskeord. Det guddommelige kommer bl a til 
uttrykk ved at Bibelen er inspirert (2 Pet 1,20-21, 2 Tim 3,16 og Rom 15,4). Skriften er ikke 
blitt til av menneskevilje, men likevel med menneskers medvirken. Menneskene som skriver 
setter også sitt preg på skriften. Vi har fått fire forskjellige evangelier. Vi har 66 forskjellige 
skrifter i Bibelen. Disse er skrevet av mange forskjellige forfattere, over flere tusen år. 
 Koranen er blitt til ved en profet, i tiden mellom 610 og 632. I hovedsak kan vi si at 
Koranen er Guds ord alene. Muhammed medvirker ikke, han bare mottar Guds ord. Ordet han 
blir møtt med er forkynn (recite, iqra fra qara’a=read, recite) 74:1-5. 6 ”Forkynn i din Herres 
navn! Han som skaper…” (96:1). Den er av en slik art at ingen kan etterligne den (2:21). Den 
er blitt åpenbart på arabisk og kan ikke oversettes (20:112; 39:29; 42:5; 12:12), ”således har 
vi åpenbart den som en arabisk Koran.” Muhammed mottok og overleverte Guds ord til 
menneskene, som vi tidligere har pekt på. Koranen er Guds ord som er ”sendt ned” til oss. 
 
2.3 Formidlingen 
Koranen er guddommelig. Den har en overmenneskelig litterær form, formidlet på arabisk. 
Samlingen skjedde på en relativ kort tid. Første forsøk ble gjort 632-634 (Abu Bakr) og andre 
forsøk ved Uthman (644-56). Av de fem utgavene som fantes da autoriserte han den ene og 
ødela alle andre utgaver. 7 Koranen er gitt til menneskene på arabisk, bare på dette språket er 
Koranen Gud ord (12:2; 42:5). Koranen blir oversatt til mange språk. Det finnes også 
godkjente (autoriserte) oversettelser av Koranen. Men de er likevel ikke Guds ord. Vi kan da 
spørre hvordan dette henger sammen med at islam ønsker å være en universal religion for alle 
folk. Vi kommer tilbake til dette under misjonsaspektet. Formidlingen av Bibelen på 
grunnspråket står i kontrast til dette. 
 

                                                 
5 Hans Kung: Christianity and World Religions: Paths to Dialogue with Islam, Hinduism, and Buddhism. 
Doubleday: N.Y. 1986 
6 Ordet (qara’a) er samme stammen som Koranen (Qura’n) kommer fra – egl rituell opplesing av hellig tekst 
7 Moucarry 2001:37 
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2.4 Innholdet eller budskapet 
Koranen er etter sitt vesen en lovbok. Den formidler Guds vilje til menneskene. Menneskene 
er svake og uvitende og trenger en slik veiledning. En lærer å leve etter Guds vilje. 
Menneskene skal underordne seg under Guds vilje. Slik kan de ha håp om å bli frikjent i 
dommen. 
 Bibelen er etter sitt vesen lov og evangelium. Den innbyr til et liv sammen med Gud. 
Når en skal fram for Gud på dommens dag, kan en ikke forvente å bestå pga egne gjerninger, 
men alene pga Jesu stedfortredende soning. 
 
2.5 Misjon 
Både kristne og muslimer regner med å ha en misjon som består i å spre budskapet til alle 
mennesker. Synet på åpenbaringen har mye å si for måten å drive misjon på. Det mest 
iøynefallende er språket. I kristne sammenhenger er det viktig å bruke det lokale språket, både 
i forkynnelse og i oversettelse av Guds ord. En legger også stor vekt på lokal ledelse og også 
bibelstudie og bibeltolkning.  Kristen misjon vil gi makt til den lokale forsamlingen innenfor 
deres egen kultur. 
 Koranen kan derimot ikke oversettes og fortsatt være en autoritativ skrift. Koranen er 
egentlig bare på arabisk. En oversettelse kan på ingen måte sidestilles med den arabiske 
utgaven. De faste bønnene (salat) skal bes på arabisk. I moskeen foregår det meste på arabisk. 
En ikke-araber som vil bli muslim, må også studere arabisk. Arabiske skoler vil alltid følge 
misjonen. Muslimsk misjon vil også bety islamisering. Lamin Sanneh fra Vest Afrika har 
skrevet en del om dette. Han er en muslim som har blitt kristen, og som har studert disse 
forholdene nøye. 8  
 
2.6 Politisk 
En islamsk stat skal følge islamsk ideologi. Synet på åpenbaringen og det arabiske språket har 
også andre effekter. Det betyr naturlig nok at bare de som kan arabisk kan tolke Koranen. 
Dette fører videre til at de som ikke har arabisk som morsmål blir marginalisert. Idealet, som 
vi også kan finne i Koranen, er nok likhet mellom alle. I praksis derimot blir det 
forskjellsbehandling. I dette systemet er også en demokratisk tankegang vanskelig. En 
statsleder skal nemlig ta makt og følge islamsk ideologi, som Muhammed selv gjorde i 
Medina. Muhammed har sagt at ”en araber ikke har noen overlegenhet over en ikke-araber.” 
Den pakistanske reformatoren Mawdudi har prøvd å gjennomføre dette politisk. I realiteten er 
forskjellene store i de fleste land. Det som nærmer seg demokratisk tankegang i det politiske 
liv er shura-konsultasjoner. Det er en form for demokratisk konsensusbygging mellom alle 
som er involvert. Men dette gjelder bare for ulama.9 Det er ekspertene i muslimsk lov som 
består av teologer og jurister. 
 
2.7 Er Bibelen forfalsket? 
Som vi har sett bekrefter Koranen de fleste av Bibelens skrifter: Loven, Salmene og 
Evangeliet. ”Vi tror på Gud, på det som er åpenbart for oss, for Abraham, Ismael, Jakob og 
stammene, og på det som ble gitt Moses, Jesus og profetene fra Herren. Vi gjør ingen forskjell 
på noen av dem! Og til Ham har vi hengitt oss.” (3:78 sml 2:2-5; 5:48-54…). 

                                                 
8 Samin Sanneh: Translating the Message: The Missionary Impact on Culture. Maryknoll, N.Y. 1989 
9 En gruppe religiøse forskere 
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 Når Koranen igjen og igjen bekrefter Skriftene kan det synes rart at muslimene sier at 
Bibelen er forfalsket. De som har forfalsket Skriftene er jødene og ikke de kristne. Historisk 
har dette sin bakgrunn i konflikten mellom Muhammed og jødene i Medina. Han hadde 
kontakt med jøder og samtalte med dem. Noen av disse samtalene er gjengitt i Hadith. De 
ville imidlertid ikke la han få Skriften. I denne settingen får vi utsagn i Koranen som sier at 
”Bokens folk” eller jødene ikke responderte positivt til budskapet. ”Så frykt Meg. Tro på det 
Jeg har åpenbart, som stadfester det som før er blitt dere til del. Vær ikke de første til å avvise 
det… Pålegger dere andre fromhet, og glemmer dere selv? Og mens dere leser Skriften? 
Forstår dere da ikke?” (2:38-41). I den samme suren (v 87) henviser Koranen til gullkalven, 
som et tegn på at jødene vendte seg bort fra Gud. De har byttet tro mot vantro og kommet bort 
fra den strake vei (2:102). ”…når de har Loven med Guds bestemmelser? Men så efter dette, 
vender de seg bort. Disse kan ikke kalles troende.” (5:47) Jødene var Guds utvalgte folk, men 
de ble ulydige. Mye av denne ulydigheten er beskrevet i 2:37-103. 
 Koranen sier også konkret at de ulydige har forfalsket Ordet. Det er kommet inn feil i 
Bibelen. ”Kan dere håpe på at disse vil tro dere, når en del av dem allerede har hørt Guds ord, 
og så forvrir det efterat de har oppfattet det, enda de vet bedre?” ”Blant dem finnes vanlige 
folk, som ikke kjenner Skriften, men bare sine egne håp og formodninger. Så ve dem som 
skriver skriften med egne hender og sier, ’dette er fra Gud’…” (2:70.73). Det som er 
forfalsket synes å være meningen mer enn selve teksten. Guds formidling gjennom profetene 
var pålitelig. Men jødene har forvridd og forfalsket ordene. ”Du har vel hørt om dem som ble 
gitt en del av Skriften? De kjøper villfarelse, og vil at dere også skal fare vill… Blant jødene 
er slike som forvrir ordene, og tar dem ut av sin sammenheng… ” (4:47.48) ”Fordi de brøt sin 
pakt har Vi 10 forbannet dem og forherdet deres hjerter, så de forvrir ordene ut av sin 
sammenheng, og har glemt en del av sin formaning. Du vil stadig oppdage falskhet fra dem, 
unntatt noen få. Men forlat dem og tilgi.” (5:16 sml 5:45).  
 En som har studert dette problemet med forfalskning av Skriften grundig er Fakhr-ul-
Din Razi. 11 Forfalskningen skjedde ikke på Mose tid, som noen har hevdet, men på 
Muhammeds tid. Det var jødene på den tiden som forfalsket skriften. Etter Razi gikk ikke 
forfalskningen på selv teksten. Loven er Guds ord og det må en ha tiltro til. Det er derfor 
meningen som er forfalsket. 12  
 Hadith er ikke mye opptatt av Skriftens autoritet. Det ser ikke ut til å ha vært noe stort 
problem for det første muslimske samfunnet. Når Hadith tar opp spørsmål om forfalskning 
munner det ofte ut i en bekreftelse av selve Skriften. Hadith 13 tar opp sure 5:66.70. Det 
brukes ord som å forandre, fornekte og skjule i forhold til Skriften. Men selve Skriften blir 
bekreftet, det er jødene som blir beskrevet som illojale mot Skriften. ”De (skriftfolket) har 
ingenting å stole på utenom Loven og Evangeliet som er åpenbart dem av Herren.” 
 Hos de kristne er grunnen til forfalskningen det dårlige og korrupte livet til munker og 
andre. Pga deres dårlige liv måtte de forfalske Skriften for ikke å bli avslørt. 14 Men Koranen 
(3:184) sier til dem som har fått Skriften: ”Gjør den kjent for folk, og skjul den ikke!” ”De, 
som Vi har gitt Skriften, kjenner den som de kjenner sine barn, men en del av dem skjuler 
Sannheten mot bedre vitende.” (2:141) Et av stedene som er forskjellig i Koranen og Bibelen 

                                                 
10 Vi i Koranen betyr forfatteren, Gud selv. 
11 Hans 16 binds verk al-Tafsir al-kabir 1411 og 1990. Her etter Moucarry 44-53 
12 Moucarry 2001:52 
13 Hadith etter Tabari 
14 Moucarry 2001:57 
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er i forhold til kvinnen som ble grepet i hor. Skal hun avsløres og piskes, eller skal hun 
stenes? I den forbindelse sier Hadith at Loven ikke er blitt forandret. Et annet tilfelle som blir 
diskutert er hvordan vi skal hilse på hverandre. Skal en bøye seg på kne eller i støvet for et 
annet menneske (for biskoper og erkebiskoper)? Dette ser Hadith som nedverdigende og viser 
til den muslimske fredshilsen (al-salamu), 10:10 og 7:44. Alle mennesker er like. Dette er det 
eneste stedet Hadith anklager kristne for å forfalske Skriften – for å rettferdiggjøre sine 
handlinger. Noen bibelsteder som må være forandret er 1 Mos 23,7.12; 2 Mos 18,7 og mange 
flere. Men også Koranen har med at brødrene bøyde seg for Josef (12:101). Hadith anklager 
kristne for maktmisbruk, og at dette blir forsvart ut fra Bibelen. 
 Vi kan konkludere med at Hadith inneholder svært få fortellinger om at Skriftene ble 
forfalsket. De som er nevnt anklager jødene (og i ett tilfelle kristne) for å tolke og lære feil ut 
fra Skriftene. Hadith sier ikke at selve teksten ble forfalsket. 15 Chawkat Moucarry motbeviser 
at Skriften er forfalsket. Han gjør dette teologisk, vitenskapelig (de gamle manuskriptene som 
er tilgjengelige), rasjonelt og bibelsk. 16  
 
3 Om å tolke Koranen 
 
Koranen er oppdelt i kapittel og vers (surahs og ayat). Dessuten består Koranen av 30 deler 
(juz) som hver igjen er delt opp i fire seksjoner (ahzab). Surene er ordnet etter lengde og hver 
sure har en dominerende hovedtanke. 17 Farid Esack gir også innsikt i Koranens historiske og 
kulturelle kontekst. Dessuten tar han med vansker og stridigheter om samlingen og hvordan 
den er blitt til. 
 
3.1 Maududi sin kommentar til Koranen 
Maududi sin kommentar 18 er verdifull for forståelsen av Koranen. Koranen er gjengitt på 
engelsk og arabisk og i tillegg får vi kommentarer til hvert vers. I innledningen på 22 sider er 
det også sagt mye om Koranen mer prinsipielt. Han sier at Koranen er en unik bok. Det finnes 
ikke noen bok en kan sammenligne den med i hele verden. 19 Koranen er en invitasjon til alle 
dem som vil følge den guddommelige veiledningen (den rette veien, sml 1:4) til å bli del av 
det ene samfunnet (umma). 
 Koranen handler om mennesket. Det sentrale temaet er en framstilling av 
Virkeligheten og en invitasjon til å følge den rette veien basert på denne virkeligheten. Målet 
er å presentere den rette veien for menneskene og gi dem veiledning som de har mistet pga 
forsømmelse og vondskap. 
 
3.1.1 Bakgrunnen for åpenbaringen 
Maududi sier at en ikke kan forstå Koranen dersom en ikke kjenner bakgrunnen for 
åpenbaringen. For hver sure vil Maududi forklare bakgrunnen for åpenbaringen. Dette vil 
være av stor hjelp når en skal forstå sammenhengen og meningen. For dem som vil tolke 
historisk-kritisk vil dette være av stor verdi. Eller som han sier, Koranen ble ikke åpenbart på 

                                                 
15 Moucarry 2001:61 
16 ibid 72-79 
17 Se Farid Esack: The Qur’an (2004) 
Farid er en muslimsk forsker, han har vært en aktiv menneskerettsaktivist. Hans studier har vært i religion- og 
islamstudier 
18 Maududi 1977, 10 bind, i innledningen s 6-28 beskriver han Koranen som hellig bok 
19 ibid side 7 
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en gang. Allah kom heller ikke å la en kopi i Muhammed hånd. Men Allah åpenbarte Koranen 
bit for bit for å møte de behovene Bevegelen møtte til forskjellige faser. 20  
 Den første fasen varte i fire år (tiden i Mekka). En liten kjerne av det som skulle bli 
det muslimske samfunnet ble dannet. Samtidig begynte motstanden fra majoriteten i Quraish 
stammen å gjøre motstand. 21 Den andre fasen varte i ni år. Da begynte den intense kampen 
med den gamle ordningen. Ikke bare Quraish, men også andre reiste seg for å drepe den nye 
bevegelsen. De brukte alle slags våpen for å ødelegge eller i alle fall undertrykke Bevegelsen. 
Muhammeds tilhengere møter sterk forfølgelse. Også denne tiden underviste Allah dem for at 
de kunne bli hans sanne misjonærer. De ble undervist i fromhet, høy moral og renhet i 
karakteren. Etter hvert blir også blasfemi og avgudsdyrkelse avslørt. I denne tiden måtte etter 
hvert alle flykte til Medina (etter tretten år i Mekka). 
 I Medina gikk Bevegelsen inn i den tredje fasen (stadiet). Dette er en totalt ny 
situasjon. Her lykkes det muslimske samfunnet å grunnlegge en (by)stat. De kom i konflikt 
med den gamle ordningen. Dessuten kom de også i konflikt med jøder og kristne, selv om 
disse bekjente seg som profetenes etterfølgere. Her finner en noe av bakgrunnen for ti år med 
åpenbaringer. 
 
3.1.2 Språk og stil 
Den litterære stilen er unik og helt annerledes enn alle andre bøker. Temaene er unike og 
ingen oppfatninger en måtte ha om en bok på forhånd kan hjelpe en i å forstå Koranen. Denne 
boken, som er gitt oss ved Muhammed, er guddommelig veiledning. Det er Skaperen selv som 
her underviser oss om rett og galt, godt og ondt. Her blir det også sagt at Universets Herre har 
utnevnt mannesket som sin viseregent (viceregent – eller kalif). Gud er Herren og 
menneskene skulle tilbe Ham og Ham alene. 22 
 Maududi taler også om stil, orden og samlingen av Koranen. På arabisk var det 
forskjellige dialekter, men Koranen ble åpenbart på Mekka-dialekten. Det blir også 
understreket at Koranen er universell. Den gjør krav på å gi veiledning for hele 
menneskeheten. Men Maududi sier at den som leser den vil se at den hovedsakelig er 
adressert til araberne, de som levde på den tiden da den ble åpenbart. 23 Dette er en svært 
viktig observasjon som får mye å si for tolkningen. Vi ser at mye er knyttet til omgivelsene, 
historien og vanene på den tiden. Koranen ble åpenbart på arabisk og dette språket blir en del 
av budskapet. Som det heter i Koranen: ”Således har Vi åpenbart den som en arabisk Koran.” 
(20:112). Koranen kan gjengis på andre språk, men det blir regnet mer som en tolkning av 
grunnteksten. 
 
3.1.3 Koranen og Sunnaen 
Det er ikke slik at Koranen er en komplett lovsamling. Den har ikke veiledning og regler for 
alle livsforhold. Det er mange sosiale, kulturelle, politiske og økonomiske spørsmål en ikke 
finner svar på der. Viktige pilarer i troen som salat og zakat 24 er ikke beskrevet i detalj. Dette 
åpner for Hadith og senere bestemmelser som veiledning og hjelp. Likevel, hevder Maududi, 
er Koranen en fullstendig lovsamling. Forvirringen som oppstår har sin grunn i at Allah ikke 

                                                 
20 ibid side 11 
21 Det var den stammen Muhammed tilhørte 
22 Maududi 1977:8 
23 Maududi 1977:22 
24 bønn og almisse 
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bare sendte ned en bok, men også en Utsending som kunne demonstrere læren ved å sette den 
ut i livet (Hadith). 
 Koranen og Sunnaen er grunnlaget for islam og endelig autoritet for alle lover og 
regler. På dette grunnlaget er det ikke bare tillatt, men sunt med mindre meningsforskjeller. 
Det viser at menneskene er intelligente og driver forskning (det er begrenset til forskere, 
jurister, helgener og ledere). Ingen må gjøre en slik forskjell så viktig at en krever at alle skal 
følge den. Samfunnet skal være enig om alle prinsippene, men gi frihet til tenkere og forskere 
slik at vi kan gjøre fremskritt. 
 
3.1.4 Om tema og åpenbaringstid 
I innledningen til hver sure tar Maududi fatt i navnet på suren, åpenbaringstiden og så tema 
eller emne. Navnet på surene er ikke alltid dekkende for innholdet. Sure to heter Al-Baqarah 
eller Kua. Bakgrunnen for dette er v 66 ff. Maududi sier det blir galt å kalle denne suren for 
Kua, men han har heller ikke noe annet navn å sette på den. Den andre suren i Koranen 
begynner slik: ”Dette er Allahs bok: det er ingen tvil om det.” (2:1) Det er også sagt at det er 
Herrens ledelse eller veiledning (2:4) De som følger den vil det gå godt. Åpenbaringen ble 
mottatt i Medina, men de siste versene (284-286) er fra Mekka. Her finner en de pragmatiske 
ordene: ”Gud forlanger ikke mer av noen enn det han kan makte.” I Mekka var adressen de 
uvitende, men her blir også jødene adressert. De har Mose lov som i prinsippet er den samme 
læren. 
 
3.1.5 Å forstå og tolke Koranen 
Kapittel seks hos Esack 25 tar for seg hvordan en skal forstå og tolke Koranen. En vanske i 
tolkningen av Koranen har vært en uvillighet til å undersøke implikasjonene ved at Koranen 
har en situasjonsbestemt karakter. Dette har nok også med læren om at Koranen har en 
himmelsk original. Likevel er prinsippet om kontekstualitet akseptert av alle tradisjonelle 
tolkere av Koranen. 26 Forsøk på å fjerne Koranen fra dens kulturelle og historiske bakgrunn 
har bare ført til rigiditet i tolkningen. En slik rigiditet var ukjent for de første tolkerne. En slik 
forståelse vil være av avgjørende betydning for dagens debatt. En kan ofte høre enkle 
løsninger om en mulig rigid tolkning av Koranen som gir seg ut for å være den rette. Det vil 
være å forenkle det hele til det ugjenkjennelige. Farid Esack har internasjonal anerkjennelse 
som muslimsk forsker. Han er også mye brukt som taler og er en aktiv forkjemper for 
menneskerettigheter. 
 Maududi gir konkrete råd for å studere Koranen. 27 Han understreker at studiene ikke 
bare må være teoretiske, men praktisk og rettlede en i forhold til dagliglivet. En bør søke etter 
hva som leder til suksess og frelse og se advarslene i forhold til det som fører til feil og ruin. 
Koranen underviser om tro, moral, plikter, kultur, økonomi, politikk, krig og fred mv. 
Koranens ånd får en først tak i når en praktiserer det som står. For å forstå meningen av 
Koranen må en gå til ”livets slagmark”. Dette er også ”grunnen til at den stillferdige 
Muhammed startet den islamske bevegelsen og kjempet mot en opprørsk verden.” 28 
”Koranen ledet han til å erklære krig mot enhver form for falskhet og engasjere seg i 
konflikten med vantroens ledere uten å tenke på konsekvensene.” For å forstå Koranen ”må 

                                                 
25 Esack 2004: 121 ff 
26 Esack 2004:121 
27 Maududi 1977:26-28 
28 ibid p 27 
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en ta aktiv del i konflikten mellom tro og vantro, Islam og ikke-Islam, sannhet og løgn.” Det 
samme gjelder påbud, moral, forskrifter om økonomi og kultur, lover om forskjellige sider 
ved menneskelivet. ”Disse tingene kan aldri bli forstått om de ikke blir praktisert.” 
 
3.1.6 Glimt fra Maududis tolkning 
Maududi har et fast opplegg for tolkningen. Han forklarer først navnet på suren. Deretter sier 
han når Muhammed fikk åpenbaringen. Han beskriver den historiske bakgrunnen, ofte ganske 
detaljert. Stundom har han med kart for å beskrive felttog og kamper. Dernest beskriver han 
de temaene suren inneholder.  
 Selve tolkningen er ikke så omfattende, men inneholder forklaringer av ting som kan 
være uklart. Stundom tar han med hvordan de første kalifene forsto et vers. Til sverdverset 29 
(9:5) har han med litt om hvordan Abû Bakr forsto dette verset. For at noen skulle bli troende 
var tre ting nødvendig: å omvende seg fra vantro (shirk-avgrudsdyrkelse), bønn (salat), og å 
betale almisse (zakat). Bare bønn var ikke nok. Sure åtte og ni er skrevet i den siste 
avgjørende tiden før hele Arabia kommer under islams herredømme. Mange araberstammer 
reiste seg mot islam og brøt fredsavtalene (sml ”Bruddet” som er overskriften på sure 9), sier 
Maududi. Den loven som gjaldt er sitert i 8:58. Når de stadig brøt avtalene, var det tid for 
brudd med dem. For dem som holdt avtalen skulle denne gjensidig respekteres. Dersom en 
har gjort en fredspakt med noen, sier Maududi, skal en ikke bryte den uten at motparten først 
bryter den. Og da skal en åpent erklære at pakten er avsluttet.  

De viktige hendelsene som er bakgrunnen for disse surene var slaget ved Tabuk – der 
islam seiret – og de første pilegrimsreisene. Fra og med den tredje pilegrimsreisen kunne 
ingen avgudsdyrker (mushrik) lenger delta. Fra nå av (år 10 etter Hijra 30) var pilegrimsreisene 
og den hellige Kabaen forbeholdt muslimene. Denne erklæringen i sure åtte og ni gjorde de 
gjenværende avgudsdyrkerne i Arabia lovløse. Storparten av landet var nå muslimsk. Denne 
erklæringen retter seg i første rekke mot polyteisme og avgudsdyrkelse, men Maududi tolker 
den også til å gjelde å forebygge frafall (apostasy). Et sterkt vers når det gjelder frafall er 
16:108: ”Den som fornekter troen på Gud efter å ha trodd,…, dem skal Guds vrede remme, - 
dem venter en svær straff.” 31  

Generelt har kommentaren mer om historien enn å gi en fortolkning for dagens 
situasjon. Ellers henviser Maududi til andre steder i Koranen. Det er interessant å se at når det 
gjelder kristne og jøder viser han tilbake fra en Medina tekst til en Mekka tekst (5:74 – viser 
tilbake til 2:59). Her er tolkningen av Medina teksten en henvisning tilbake til en tidligere 
tekst. Det er altså motsatt det noen hevder at senere tekster opphever de tidligere. ”Men, de 
troende, og jøder, kristne og sabéere, alle som tror på Gud og på Dommens dag, og som gjør 
det som er rett, de har lønn i vente hos sin Herre. Over dem skal ingen frykt hvile, ei heller 
sorg (2:59). Men Koranen angriper også læren om at Jesus er Gud og treenighetslæren (5:76-
77). Her sier Maududi at evangeliene selv lærer at Jesus bare var et menneske, født av en 
kvinne. Han henviser også til Matt 4,10. Det er greske filosofer som har villedet de kristne til 
å holde på slike falske læresetninger, sier han. 

 

                                                 
29 Dette verset er blitt kjent i forbindelse med terrorvirksomhet og 11. september. Det lyder: ”Men, når de 
fredlyste måneder er til ende, så drep avgudsdyrkerne hvor dere finner dem, - pågrip dem, beleir dem, legg 
bakhold for dem overalt! Men hvis de omvender seg, forretter bønnen og betaler det rituelle bidrag, så la dem dra 
sin vei. Gud er tilgivende, - nåderik.” 
30 Muhammeds flukt fra Mekka til Medina år 622 
31 Maududi 1977:4:173 
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3.2 Prinsipper for tolkningen 
 
3.2.1 Progressiv åpenbaring? 
For mange muslimer er det irrelevant om deler av Koranen er skrevet i Medina eller i Mekka. 
Dette er en slutning mange gjør ut fra at Koranen ikke er historie. Gud er transcendent eller 
oververdslig og han sender ned sin vilje til oss i form at et skrift. Budskapet formidles ved en 
engel (Gabriel) til profeten. I islam er historien rundt åpenbaringen overlevert i Sunnah og 
Hadith. Selve åpenbaringen er ahistorisk og derfor er tiden for åpenbaringen ikke viktig. 32 Vi 
skal se at det likevel er mange tolkere av koranen som ser annerledes på dette. De vil nettopp 
vektlegge situasjonen da åpenbaringen kom, og noen vil tale om en progressiv åpenbaring. 
 Mange omtaler Koranen som en progressiv åpenbaring (tadrij). En har særlig pekt på 
forskjeller mellom tekster fra den tidlige tiden i Mekka og senere åpenbaringer i Medina. En 
av de som har utdypet dette er Shah Wali Allah Dehlawi (d.1762). Han utviklet en teori om 
forholdet mellom åpenbaringen og dens kontekst. Gud taler ikke inn i et vakuum, men inn i en 
helt bestemt historisk og kulturell situasjon. Han sier vi kan sammenligne åpenbaringen med 
en lege som gir medisin til en pasient. Sykdommen har forskjellige stadier og legen 
foreskriver medisin som passer til det bestemte stadiet. En kan f eks ikke gi medisin bestemt 
for voksne til barn. På samme måten er heller ikke Koranen gitt som en sammenhengende 
enhet, men åpenbart som en respons på helt konkrete situasjoner. Koranen taler eksplisitt om 
en slik progressiv åpenbaring. En progressiv åpenbaring er fremadskridende. Noen har tolket 
dette slik at åpenbaring av nyere data nærmest overstyrer eller utraderer tidligere åpenbaringer 
(sml Mark Gabriel og Al-Azhar universitet i Kairo). Dehlawi drog ikke slike slutninger, men 
mente at alle deler av Koranen må tolkes i lys av situasjonen da åpenbaringen ble mottatt. 
Progressiv åpenbaring kan altså tolkes svært forskjellig. Dehlawi gir ikke rom for å si at de 
tidligere tekstene om fredelig sameksistens er overstyrt av senere tekster som i dag blir brukt 
av ytterliggående ekstremister. En kan heller ikke si at den islamistiske tolkningen er den 
”riktige”. Vi har i dag et mangfold av tolkninger av Koranen og kan ikke utenfra enkelt si at 
en – og gjerne en ytterliggående – er den riktige. 
 De fleste tolkere vil likevel vektlegge forskjellene mellom vers fra Mekka og vers fra 
Medina. Et slikt skille er vesentlig for å forstå meningen med tekstene. En tolker må både 
kjenne situasjonen der versene ble til og adressaten for åpenbaringen. De to er nemlig ikke 
alltid de samme. En enkel måte å skille tekstene på er de som kommer før flukten (Hijrah) og 
de som kommer etter. Andre skiller særlig mellom hvem som er adressaten, folk i Mekka eller 
folk i Medina. Det er nemlig tekster fra Medina-tiden som har folk i Mekka som adressat. Et 
vers som sure 49:13 ble åpenbart til Muhammed mens han var på pilegrimsreise til Mekka, 
men det er fra den tiden han bodde i Medina. Åpenbaringen kan også deles inn etter innhold. 
Åpenbaringen i Mekka inneholder tre hovedfokus: Guds absolutte enhet, Muhammed som 
profet og menneskene sitt ansvar overfor Gud (sml dommen). Ved siden av forskjell i innhold 
er det også forskjell i struktur og stil.  
 Men hovedsaken for en riktig tolkning blir å kjenne bakgrunnen for åpenbaringen. Når 
skjedde det og hva er situasjonen åpenbaringen henvender seg til? Bakgrunnen for 
åpenbaringen kalles asbab (tid og omstendighet for åpenbaringen). Gud er stadig involvert 
med menneskene og taler til dem der de er. Det er mange som hevder at ingenting hjelper mer 

                                                 
32 Shenk 2003:96-98 
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til forståelsen av Koranen enn kjennskap til tiden og omstendighetene ved åpenbaringen. 33 
Den kontekstuelle forståelsen blir tillagt stor vekt. 34  
 
3.2.2 Naskh-prinsippet 
Et annet prinsipp i tolkningen er naskh som betyr annullering (abrogation) av noe ved hjelp 
av noe annet. Det betyr at en tekst står over og fjerner eller kommer isteden for en annen. 
Dette prinsippet kommer til anvendelse i forhold til Bibelen og jødiske skrifter. Koranen 
anerkjenner Skriften, men i tvilstilfeller er det Koranen som er den endelige tolkningen. 
Tidligere åpenbaringer må ses i lys av den siste åpenbaringen gitt til Muhammed. Noen vil 
også hevde at tidlige åpenbaringer i Koranen må ses i lys av senere åpenbaringer. De siste blir 
da de som får mest vekt. Noen vil også hevde at Koranvers må annulleres eller i hvert fall 
tolkes i lys av Sunna. Men her er det stor uenighet og mange vil helt motsette seg at noe vers i 
Koranen skulle kunne skiftes ut eller omtolkes i lys av et annet vers. 35 Noen sier at så mange 
som 500 vers har blitt omtolket på denne måten. Andre hevder at det bare ser snakk om 21, 
fem (Delhlawi) eller slett ingen. Det blir feil å hevde dette som et generelt tolkningsprinsipp. 
Vi ser bl a at Maududi i sin kommentar benytter tidligere Koranvers for å belyse nyere. 
 
3.2.3 Kilder for eksegesen 
Det vanlige ordet for tolkning (eksegese) av Koranen er tafsir. Når det gjelder kildene for 
eksegese vil Shia-muslimene legge sterk vekt på Koranen selv. Et sted må ses og tolkes i lys 
av andre steder i Koranen. Den neste hovedkilden for tafsir er profeten Muhammed. Han er 
selve personifiseringen av åpenbaringen. Derfor blir Hadith viktig i tolkningen. ”For deg har 
Vi åpenbart Formaningen, slik at du kan gjøre klart for menneskene hva som er blitt dem 
åpenbart, - at de måtte tenke over det.” (16:46) Da Muhammed døde var det ”etterfølgerne” 
som ble en kilde til klarhet og ledelse. De som levde sammen med Muhammed og 
etterfølgerne i den neste generasjonen ble også en kilde til tolkning av Koranen. Den første 
tiden vil derfor tafsir og Hadith gå over i hverandre. Noen mener at en uavhengig tolkning 
først startet omkring år 900. Det som gikk forut for dette vil stort sett være identisk med 
Hadith. 
 
3.2.4 Eksegese – fire metoder 
En kan klassifisere eksegesen i forskjellige måter: 

1. Den første tolkningsmåten er overføring (transmission) – tafsir bi al-riwayah. Dette er 
den ortodokse og mest anerkjente måten å tolke på. Det betyr at en forstår Koranens 
lover og moral ut fra hvordan profeten selv anvendte den i sitt liv. Denne tolkningen 
vil bare være en overføring fra en generasjon til en annen. Den autoritative tolkningen 
ligger i den første tiden. Mange kommentarer vil være en oppsummering av tidligere 
”autentiske” tolkninger. Ofte står tolkere i denne tradisjonen i bitter strid med dem 
som anvender andre metoder. 

2. Den neste er tolkning med hjelp av fornuften (tafsir bi’l-ra’y). Det måtte etter hvert 
komme en måte å tolke på som ikke bare var et studium av Hadith. Også denne måten 
å tolke på går tilbake til profeten selv. Når en skal finne løsningen på et problem går 

                                                 
33 Esack 2004:125 
34 Se også Andrew Rippin som har skrevet mye om tolkningen av Koranen. Han kjenner særlig hvordan Koranen 
har blitt tolket opp gjennom historien. 
35 De som motsetter seg denne metoden er f eks Sayed Ahmad Khan (d.1896) og Ismail al-Faruqi (d. 1986). 
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en først til Koranen og sunna. Men hva om en ikke finner løsningen der?, spør 
profeten. Svaret er at en skal bruke personlig dømmekraft (personal judgement). 
Profeten berømmer dette svaret. Det blir understreket i denne tradisjonen at det er to 
kilder til kunnskap: fornuften og tradisjonen. 36 En språklig analyse av tekstene får stor 
vekt i denne tradisjonen. Om denne genren sier Umar al-Zamakhshari (d. 1075): 
”kunnskap er en by som har to inngangporter, den ene er fornuften og den andre er 
tradisjonen”. 37  

3. Den tredje tolkningsmåten er en åndelig tolkning som blir hevdet av Sufiene (tafsir 
bi’l-isharah). Koranen har nemlig en dypere og indre mening for dem som går på 
Kunnskapens vei (gnosis). De rituelt urene har ingen rett til å tolke Koranen. Heller 
ikke de som har et urent hjerte vil forstå Koranen. Den andre nøkkelen er at en 
konsentrerer seg om å finne den ”indre” meningen med teksten. Det arabiske ordet for 
vers (ayat) kan også bety tegn. Et tegn vil peke ut over seg selv til noe annet og større. 
Versene står for Gud selv og guds nærvær. Den som vil forstå meningen med Koranen 
må bli en ”søker”. ”Each verse of the Qur’an had an external and inner sense, each 
expression has a limit and there is an ascent from every limit to higher 
understanding.”38 I denne genren finner vi også allegori og symbolisme. Det blir 
likevel feil å tenke vanntette skott mellom disse typene av tolkning. Også 
tradisjonalisten vil ha noe av den åndelige tolkningen med seg. Mange av dem lever 
tilnærmet lik det sufiene gjør. Noen vil bare godta sin egen tolkningsmåte (særlig 
kategori en) og dermed stemple andre som falske. Men ofte er det en forståelse for 
ulike måter å nærme seg tekstene på. I tillegg til disse tre typene vil vi også finne 
mange Korantolkere som er kritiske til alle disse tre genrene. 

4. Kravet om nytolkning, ijtihad. 39 Både fundamentalister og mange ulama 40 står på 
kravet om nytolkning. Dette gjelder også sufisme. Det er særlig jurister og ulama som 
er sentrale i tolkningen av Koranen. 41 Ebadi sier at menneskelig fornuft alltid har spilt 
en stor rolle i utviklingen av islamsk lov. Tolkning der en bruker menneskelig intellekt 
er avgjørende for Shia islamsk lov. 42 I Shia islam er det to retninger. Den ene (Usuli-
bevegelsen) hevder at det bare er prestene som kan utøve selvstendig tolkning 
(ijtihad). Reformbevegelsen (Ayatollah Na’ini) vil føre denne retten videre og på 
bakgrunn av dette innføre demokratiske reformer. Det skal være en fri utveksling av 
ideer for å forbedre velferdssamfunnet. 43 Den moderne reformbevegelsen i Iran 
hevder lik rett til å utøve en selvstendig tolkning av loven (ijtihad). ”they made the 
argument that the right to independent legal reasoning (ijtihad) belongs to every 
Muslim.” 44 I grunnloven er prestenes dominerende rolle bevart (art 5 og 2). 
Reformbevegelsen mener dette er udemokratisk og undertrykkende. Islam er nemlig 
bygd på prinsippet om likeverd mellom mennesker. Selvstendig tolkning av loven vil 
være et viktig virkemiddel for dem for å bestemme innholdet i Loven i dagens 

                                                 
36 Dette blir også understreket i vår tid av bl a nobelprisvinneren Ebadi. En hovedeksponent for denne genren er 
Zamakhshari. 
37 Esack 2004:133 og Vikør 2004:8 
38 Ali ibn Arabi (d 1240) etter Esack 2004:135 
39 Se Ebadi 2003:190ff, Vikør 2004:8), 
40 Religiøse forskere 
41 Vikør 2004:14-15 
42 Ebadi 2003:188 
43 ibid p 191 
44 ibid p 192 
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samfunn. Når det gjelder Koranvers skiller Ebadi mellom dem som er uforanderlige 
og de som må tolkes for å gi mening i vår tid. Når det gjelder Tradisjonen anerkjenner 
Shiamuslimene bare en del av det som Sunni anerkjenner. Selvstendig tolkning er den 
tredje viktige kilden til Læren (utenom Koranen og Hadith). Dette er alle 
Shiamuslimer enige om, men det er ingen enighet om hvem som kan tolke loven. 
Reformbevegelsen hevder følgende: “Every individual is entitled to learn all the 
techniques of interpreting and understanding the Koran and the Traditions, without 
any intermediaries, either in the past or in the present.” 45  Det menneskelige 
intellektet er hovedinstrumentet for å tolke det guddommelige budskapet inn i 
skiftende forhold i det muslimske samfunnet. Verken Korantekstene eller Hadith kan 
forstås og brukes i samfunnet uten mennesker som kan tenke og forså disse tekstene. 

 
3.3 Hvem kan tolke Koranen? 
Det er juristene som er de offisielle tolkerne av loven. De er lovtolkere i videre forstand, men 
det innebærer også tolkning av Koranen. Juristene har en helt annen plass i muslimsk religion 
og samfunn enn det vi er vant til i kristne sammenhenger. Noen steder tales det om et 
prestevelde. Vi kan se dette i Iran. Her er det de som hevder at prestene har en eksklusiv rett 
til å tolke Koranen. Dette skjer da gjerne i en gruppe – ulama. Men som vi har vært inne på 
går reformbevegelsen i mot dette synet og hevder at alle har retten til en selvstendig tolkning 
av Koranen.  
 Men mange muslimer vil være svært tilbakeholdne når det gjelder Korantolkning.  
Et trekk fra historien kan være med å belyse dette. Gutenberg-Bibelen ble trykt i 1455. 
Allerede i år 1500 var det trykkerier i 100 byer i Vesten. Omkring 6 millioner bibler hadde 
blitt trykt. Men i det Ottomanske riket var situasjonen en annen. Selv om den kristne 
minoriteten kunne trykke bibler, var den nye trykkekunsten forbudt for muslimer. I år 1515 
utstedte sultanen et dekret som inneholdt dødsstraff for enhver muslim som lærte seg 
trykkekunsten. Grunnen var at de religiøse lederne (ulama) argumenterte med at det ville 
være helligbrøde å trykke Koranen. Koranen må bare overføres ved de skriftlærde, som skrev 
av Koranen. De brukte den fineste kalligrafi til dette. 46 De skriftlærde i Ottoman riket var 
svært konservative og redde for at Boken skulle komme i vanhellige hender. Når selv avskrift 
var forbudt unntatt for eksperter var tolkning av Skriften enda mer utenkelig.  
 Men selv om noen har hevdet dette, er det som vi har sett slett ikke entydig. Mange vil 
hevde at enhver muslim har rett til nytolkning av Koranen. Koranen må tolkes i lys av 
fornuften og den nye historiske situasjonen som oppstår til enhver tid. 
 
3.4 Hermenevtikk  
Hermenevtikken 47 arbeider med tolkningen av teksten og de problemene som er knyttet til 
dette. Ordene er både forståelige og uforståelige. De må omsettes til leserens verdensbilde, 
hans verdier og meningssammenheng. Hermenevtikk (gresk) betyr å tolke (interpret). Det 
betyr at en arbeider med selve tolkningen og med forutsetningene for en slik tolkning. Hvem 
kan tolke og hvilke kriterier skal en bruke? Hermenevtikken vil fokusere på tre områder: 1. 
tekstens natur. Hva slags tekst er det snakk om? 2. Hva betyr det å forstå en tekst? 3. Å se 

                                                 
45 ibid 2002 
46 Fletcher 2003:150 
47 Se Esack 2002:142 ff 
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hvordan forståelsen og tolkningen av teksten avhenger av visse forutsetninger og antagelser. 
Dette gjelder både for han som tolker og for dem som får teksten tolket. 
 Den tilknytning tolkeren har, får betydning for tolkningen. Likeså hans religion eller 
ideologi, tiden han lever (historisk) og den sosiale sammenhengen. I Koran-tolkningen er det 
ikke så mye som har blitt gjort når det gjelder de underliggende forutsetningene og 
antagelsene. De som tar opp slike spørsmål i dag er heller unntakene. Fletcher nevner noen av 
disse som Fazlur Rahman, Abu Zayd, Muhammad Arkoun og andre. 48 Rahman sier at 
”Koranen er en guddommelig respons på den moralske og sosiale situasjonen til Profetens 
Arabia.” Dette får selvsagt betydning for tolkningen av Koranen i dag og i andre områder enn 
Arabia. En annen Korantolker, Arkoun, vektlegger behovet for å rekonstruere den historiske 
bakgrunnen for hver enkelt Korantekst. Dette vil få betydning for hvordan teksten blir hørt og 
mottatt i dag. Han ønsker en ny måte å tolke på som bygger på semantikk og lingvistikk. Han 
går imot den tolkningsmetoden juristteologene brukte som særlig baserte seg på fornuften. 
Både Rahman og Arkoun legger vekt på den historiske konteksten når en skal tolke Koranen. 
Abu Zayd legger vekt på den arabiske bakgrunnen og konteksten. Han nekter ikke for en 
guddommelig opprinnelse, men sier at det er unyttig å fordype seg i det. Det er likevel utenfor 
det området en kan undersøke vitenskapelig. Teksten må derfor tolkes i lys av den kulturelle 
konteksten til mottageren. ”Tanken om at teksten er et produkt av kulturen er så åpenbar at en 
behøver ikke argumentere for det”, sier Zayd. 49  Koranen er en del av et reservoar av 
kunnskap blant araberne på den tiden boken ble skrevet. Derfor argumenterer han med at 
Koranen bare kan bli forstått når den blir tolket. Tolkningen må skje i lys av det historiske, 
kulturelle og lingvistiske miljøet teksten ble til i. Videre må teksten tolkes inn i det kulturelle 
og lingvistiske miljøet til mottageren eller leseren. Han ser sitt arbeid som Korantolker som et 
islamsk fornyelsesprosjekt. Dette resulterer for hans del i argumentasjon for 
menneskerettigheter og likestilling mellom kjønnene, eller rettferdighet mellom kjønnene som 
han vil uttrykke det. I slike spørsmål må ånden ha forrang over bokstaven, sier han. 
 Slike hermeneutiske overveielser er forholdsvis få og nye i muslimsk tradisjon. Det er 
derfor ikke lett å se hvilken retning dette vil ta. Men det er mange muslimske samfunn i dag 
som er sterkt opptatt av å finne ut hva Guds tale betyr i deres situasjon. Kampen for 
rettferdighet har gjerne sin kilde og styrke når den relateres til den hellige skriften. Men 
samtidig er mye av det som sies i Koranen vanskelig å tolke inn i en gitt situasjon. 
  Tolkningen av Koranen vil alltid være kulturelt og situasjonsbestemt. Vi kan 
derfor ikke tale om en universell tolkning av Koranen. All tolkning vil ha sine forutsetninger 
og verdier. Zayd og andre vil således føye seg inn i den fjerde tolkningsmåten, nemlig 
nytokning eller ijtihad. En historisk-kritisk eller litterærkritisk tolkning vil åpne for nye 
perspektiver i Korantolkningen. Vil da juristene beholde sin dominerende plass i tolkningen, 
eller vil andre grupper komme mer på banen? 
 
4 Hadith og dens betydning for liv og lære  
Den som vil være en effektiv misjonær blant muslimer kan ikke være uvitende om Hadith 50 
og dens innhold, mener Phil Pharshall. 51 Det kan så være at bare et fåtall av vanlige muslimer 
kjenner innholdet i Hadith. Gjennom prester, jurister og andre ledere er det likevel Hadith 

                                                 
48 Esack 2002:143 
49 Zayd etter Esack 2002:144 
50 Hadith betyr fortelling eller beretning – det regnes som forbilledlig beretning om Profeten 
51 Pharshall 2994: forord 
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som avgjør og definerer hva som er moralsk riktig. Det er Profetens handlinger som avgjør 
hva som er moralsk riktig. Profetens handlinger var ikke vanlige menneskelige handlinger, 
men de gjenspeiler Allahs egne handlinger og hans vilje. Ved å studere Hadith får vi innsikt i 
hvorfor muslimene handler som de gjør. 
 Koranen dekker ikke alle områder i livet. Derfor ble sunna – profetens ærerike 
sedvane – viktig. Hadith-tekstene, som omhandlet profetens sedvane, ble samlet bl.a. for å 
sikre en god og effektiv administrasjon. Dette ble gjort allerede under Umar II (717-19). 
 I Sunni tradisjonen er det seks kanoniske samlinger av Hadith. Phil Pharshall bygger 
sine studier på samlingen etter Abu Ábd Allah Muhammad al-Bukhari (811-876). Vanligvis 
blir dette regnet som den mest autoritative samlingen av Tradisjonen. Denne samlingen 
omfatter 7000 fortellinger eller Hadith. Hadith beretter om profetens handlinger, hans ord og 
det han stilltiende samtykket i. Shia har fire samlinger av Hadith eller tradisjonen.  
 Den guddommelige loven kalles for Sharia. Det betyr vei eller ”veien til 
vanningsstedet”. Vi kan også kalle den veien til frelse (sure 45:18 og 5:48). Dette er den loven 
(islamsk lov) eller normen som er villet av Gud. Den er uttrykk for hans rettferdighet og 
barmhjertighet. Sharia omfatter først og fremst Koranen og Hadith, men kan også omfatte 
senere lover eller bestemmelser. Det omfatter både troslære og etikk, samt rettslære. 
Kunnskap om loven betegnes med fiqh. Dette gjelder både kunnskap og innsikt om loven. 
Ved siden av Koranstudier er studiet av Loven svært viktig. Det skilles altså mellom Loven 
som er en evig norm og studiet av denne normen. Fiqh blir særlig brukt om rettsvitenskapen, 
dvs juristenes tolkning av loven. Rettsvitenskapen bygger på Koranen og Hadith, og i tillegg 
vektlegges tidligere tolkninger. Alt på 800-tallet ble Hadith knyttet til rettsvitenskapen. Sunna 
ble regnet som den ene av Lovens fire kilder (røtter). Sharia blir av mange sett på som evig 
norm, mens fiqh ses i lys av kultur og historie. Dette har gjort at rettspraksis i dag kan endres i 
samsvar med endrede samfunnsforhold og ny kunnskap. Skillet mellom fiqh og Sharia er 
viktig i dagens debatt. 52  
 Rettslæren behandler i prinsippet alt. Den gudgitte plikten rangeres høyest. Men her er 
også familierett og strafferett. Her er regler for renselse og rituell renhet, samt regler om 
sosiale relasjoner, hellig krig og sport. Det er regler for handel, ekteskap og skilsmisse. Men 
selv om rettslæren er altomfattende, finnes det områder som ikke dekkes. Derfor er det 
kommet sekulære lover i tillegg til rettslæren i muslimske land. Disse kalles qanun eller 
dekreter. 53 Loven har blitt endret gjennom historien. Derfor mener også mange at loven kan 
videreutvikles i dag. 
 Etter en tid med mange lovskoler har Sunni-islam i dag fire lovskoler. Hanafi-skolen 
er den største. I dag er denne lovskolen dominerende i Pakistan og Bangladesh. Maliki-skolen 
har sine røtter i Medina. Shafi’i-skolen finnes både i Afrika og i mange land i Asia. Dessuten 
er det Hanbali-skolen er offisiell lovskole i Saudi Arabia. I islam er disse lovskolene og 
rettslæren uhyre viktige. Dette har langt større betydning enn en mer generell utlegning av 
Koranen. Vi bruker stundom betegnelsen ”sunni-islam”. Det viser at sunni-retningen i islam 
er tradisjonens folk. De vektlegger nemlig i særlig grad tradisjonen, profetens sunna. På den 
måten avgrenser de seg i forhold til Shia-retningen. Hadith har også fått sin egen 
tolkningstradisjon og omfattende kommentarer. Noen forskere har vært kritiske til Hadith og 
hevdet at den har liten tilknytning til profetens liv og samtid. Isteden hevder forskere som 

                                                 
52 Vogt 2005:80 ff 
53 ibid 84 
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Joseph Schachts at litteraturen er oppstått og gjenspeiler læremessige og politiske konflikter 
på 700- og 800-tallet. 54  
  
Oppsummering og konklusjon 
Vi legger merke til at Koranen regner med mye av Bibelen som Guds ord. Når det tales om at 
Bibelen er forfalsket, går dette i hovedsak på at meningen er forfalsket av jødene (og i noen 
tilfeller av kristne), ikke selve Skriften. Likevel regner de ikke med at vi lenger har den 
opprinnelige Skriften Gud åpenbarte. Dessuten vil Koranen, som er Guds siste åpenbaring, 
regnes som den pålitelige kilden om Koranen og Bibelen skulle motsi hverandre. 
 Koranen regnes fullstendig som Guds verk. Den er ahistorisk og uten menneskelig 
innvirkning. Den er sendt ned fra Gud og inneholder Guds vilje for menneskene. Denne viljen 
må menneskene underkaste seg. Det gjelder ikke bare religiøse saker, men også samfunnsliv 
og politikk. Derfor blir det så viktig at Sharia skal gjelde i det muslimske fellesskapet. 

Både historisk og i forskjellige miljøer har det vært sterke restriksjoner på hvem som 
kan tolke Koranen. Når det gjelder loven og tolkningen av den har juristene en særstilling. I 
andre miljøer har prestene fått en særstilling når det gjelder tolkningen av loven. I Iran er 
dette endog nedfelt i Grunnloven. Reformbevegelsen, som er ganske sterk i Iran, bestrider 
dette. De sier at enhver muslim har retten til å lære seg teknikken til å tolke og forstå Koranen 
og Tradisjonen. 

Det finnes ingen enhetlig tolkning av Koranen blant muslimene. Store forskjeller 
finnes mellom Shia og Sunni, samt i sufismen. Det finnes også ulike tolkningstradisjoner. 
Tolkningen av Koranen er også nært knyttet opp til tolkningen av Loven generelt.  Umma 
eller samfunnet har sine egne regler som alle må innrette seg etter. Den enkelte har mindre 
frihet enn det vi er vant til i en kristen tradisjon. Likevel er det i dag også dem som ivrer for 
nytolkning, reformer og demokrati for å gjøre samfunnet bedre og mer rettferdig. 

For oss som kristne er det viktig å kjenne disse forskjellene. Det vil hjelpe oss til å 
forstå hvor vanskelig det kan være for muslimer å bryte ut av det tette fellesskapet. Det er 
også viktig å vite om deres syn på Bibelen. Mange av tekstene i Bibelen og i Koranen har 
også et felles utgangspunkt og taler om de samme personene. Det finnes mange 
tilknytningspunkt. 
  

                                                 
54 Vogt 2005:36 
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Postmodernismens sandhedsforståelse1 
 
 

Af Kurt Christensen 
 
 
I. Indledning 
Når vi skal beskæftige os med emnet “Postmodernismens sandhedsforståelse”, kan det godt 
give associationer til skoletidens matematiktimer, hvor vi skulle løse ligninger med 2 
ubekendte, altså opgaver, hvor både x og y var ukendte størrelser. Det forholder sig nemlig 
sådan, at både “postmodernisme” og “sandhed” er - om ikke ukendte, så dog  - vanskeligt 
definerbare og endog betvivlede størrelser. Mange vil benægte, at der i det hele taget findes 
sådan noget som “postmodernismen”, og mange af dem, som vi alligevel må betegne som 
præget af postmoderne tankegang, vil benægte, at der findes sådan noget som “sandhed” - i 
alle tilfælde sandhed med stort S, altså en sandhed, som gælder for alle mennesker. De er med 
andre ord i mere eller mindre udtalt grad præget af det, som vi normalt forstår som 
sandhedsrelativisme. Den engelske religionsfilosof Don Cupitt udtrykker det på følgende 
måde: “Sandheden med stort S findes ikke længere, og den kommer aldrig igen. Nu er det 
bedre at opretholde et lille, personligt repertoire af forskellige sandheder, stier og mål, man 
kan benytte sig af, som man finder for godt”.2 
 Når jeg har indvilget i at ytre mig om emnet “Postmodernismens 
sandhedsforståelse”, skyldes det selvfølgelig, at jeg ikke er helt indforstået med de nævnte 
synspunkter. Jeg mener tværtimod, at det både er muligt at tegne konturerne af en 
“postmodernisme”, og at der i denne “postmodernisme” også kan påvises nogle 
gennemgående synspunkter, hvad “sandhed” angår. På den anden side er jeg enig med de 
canadiske teologer J. Richard Middleton og Brian J. Walsh, der har beskrevet den 
postmoderne sandhedsforståelse under overskriften truth is stranger than it used to be.3 
Centralt i den postmoderne sandhedsforståelse er nemlig opfattelsen, at der findes ingen 
objektiv og universel sandhed. Sandheden er, at der ikke findes nogen sandhed. Og hvis 
sandheden findes, kan vi mennesker i alle tilfælde ikke erkende den.4 
 Når denne tilsyneladende ret filosofiske og teoretiske problemstilling er teologisk 
relevant, skyldes det både, at den aktuelle postmoderne sandhedsrelativisme har følger for 
mange sider ved det helt almindelige menneskeliv, og at den har store konsekvenser for den 
kristne forkyndelse, som traditionelt har forudsat, at Jesus er “vejen og sandheden og livet”.  
 Jeg vil i det følgende først forsøge at give begrebet postmodernisme faste konturer og 
derpå søge at fremhæve nogle karakteristiske træk ved postmodernismens sandhedsforståelse. 
 

                                                 
1 Artiklen er en lettere bearbejdet gengivelse af et foredrag holdt på Nordeuropæisk Luther Akademis (NELA) 
konference i Løgumkloster 19.- 22. august 2005 med det overordnede tema “Hvad er sandhed?/!” 
Artiklen/foredraget bygger i høj grad på synspunkter, som er fremlagt i Kurt Christensen, Postmodernismens 
udfordring til kristendommens sandhed, del I og II. 
2 Cupitt, Efter Gud s. 96. 
3 Middleton and Walsh, truth is stranger than it used to be. Biblical Faith in a Postmodern Age. 
4 Christensen, Postmodernismens udfordring s. 21. 
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II. Postmodernismen 
 
1. Præmodernisme, modernisme, postmodernisme 
Det ligger i begrebet “postmodernisme”, at det er en idehistorisk, kulturel og samfundsmæssig 
epoke, som kommer efter den “moderne” epoke og altså er indholdsmæssigt forskellig fra 
denne. For at komme på sporet af det særegne ved den såkaldt postmoderne epoke er det 
derfor hensigtsmæssigt at sammenligne den med den moderne (og den før-moderne) tids 
kendetegn. 
 Tankegangen er, at man kan dele den vestlige verdens kulturhistorie op i en 
præmoderne, en moderne og en postmoderne epoke. Der er ganske vist en del usikkerhed med 
hensyn til, hvornår de enkelte epoker helt præcis begynder og slutter. Man kan også 
argumentere for, at det er lidt forskelligt indenfor de forskellige sider af tænkningen og 
kulturen. Jeg har eksempelvis mødt det synspunkt, at indenfor teologien starter den moderne 
epoke først med Friedrich Schleiermacher, dvs ca. år 1800.5 Men den kronologi, som jeg alt i 
alt synes giver mest mening, er følgende: 
 
a. Kronologi 
Den præmoderne periode omfatter antikken og middelalderen og varer således i alle tilfælde 
frem til renæssancens begyndelse, altså frem til ca. år 1400. De følgende ca. 250 år, som altså 
omfatter renæssancen, reformationen og tiden frem til ca. 1650 (30-årskrigens afslutning og 
René Descartes død), opfatter jeg som en overgangsperiode.  
 Den moderne periode, som omfatter den klassiske modernitet, oplysningstiden, 
romantikken, positivismen, den logiske positivisme m.m., begynder ca.1650 og varer frem til 
ca. 1950. Denne periode efterfølges så af en ny overgangsperiode på omkring 30 år med 
eksistentialismen som en væsentlig ingrediens indtil ca. 1980. 
 Den postmoderne epoke starter ca. 1980 med Jean-Francois Lyotards bog Viden og 
det postmoderne samfund (1979) og varer efter mit skøn indtil videre ved, på trods af, at nogle 
tænkere hævder, at den postmoderne epoke aldrig har eksisteret, og andre gør sig til talsmænd 
for, at den for længst er blevet afløst af andre tendenser. 
 Der er altså dem, der vil hævde, at begrebet “postmodernisme” / “det postmoderne” i 
det hele taget er en misforståelse, i og med at vi efter deres mening stadig grundlæggende 
befinder os i den moderne epoke. Det er eksempelvis Jürgen Habermas’ opfattelse. Det 
skyldes, at de mener, at lighederne mellem nutiden og det, som karakteriserer det moderne 
samfund, er mere tungtvejende end forskellene. De foretrækker så begreber som 
“senmodernitet”, “det hypermoderne” osv. som karakteristik af vores samtid. For at afklare 
den problematik må vi vende os fra det kronologiske til den indholdsmæssige side af 
sondringen mellem præmoderne, moderne og postmoderne. 
 
b. Indholdsbestemmelse 

Den præmoderne periode var kendetegnet ved en realistisk virkelighedsforståelse og en 
erkendelsesopfattelse, som byggede på korrespondens-teorien. Viden var i vid udstrækning 
traditionens og religionens viden, og svarende hertil var det primært Aristoteles og Paven, 
som udgjorde kilderne til sandhed. 
 Den moderne periode medførte en ændring i virkelighedsforståelsen på den måde, at 

                                                 
5 Murphy, Missiology s. 96. 
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kun det, som var knyttet til givne erfaringer (sansning), kunne regnes for virkeligt. Viden blev 
efterhånden tilsvarende indskrænket til den naturvidenskabeligt baserede viden. Denne viden 
var til gengæld sikker, objektiv og god. Man forsøgte i den moderne periode at gøre op med 
fortidens autoriteter, kirken og filosofien, og indsatte i stedet fornuft og empiri (videnskab). 
Dette gjorde sig også gældende med hensyn til sandhed. Sandhed blev knyttet til rationalitet 
og empiri. Den moderne tænkemåde var i det hele taget præget af tillid til den menneskelige 
fornuft, til sansningen og til fremskridtet, og målet var frihed. Stikordsagtigt kan man således 
sige, at modernismen er karakteriseret ved fornuft, frihed og fremskridt. 
 Den postmoderne periode er kendetegnet ved, at virkeligheden forstået som en 
objektiv og given sag uafhængig af menneskets tænkning og sprog eroderer. Tværtimod 
vokser den forståelse frem, at mennesket konstruerer virkeligheden med de begreber, som vi 
anvender om den. Erkendelsen forstået som et billede af den objektivt givne virkelighed og 
som et forehavende, der hviler på et sikkert fundament (“foundationalism”), opgives. Det får 
selvfølgelig konsekvenser for forståelsen af viden og sandhed, idet der nu hverken er en given 
virkelighed, som vi kan have viden om eller udtale sande udsag om, eller 
erkendelsesteoretiske muligheder for at opnå en sikker viden. Den postmoderne tankegang 
kan således karakteriseres som præget af skepticisme, relativisme og antirealisme.6 
Forståelsen af både virkelighed, erkendelse og sandhed er under opløsning eller har i alle 
tilfælde mistet de relativt faste konturer, den har haft i præmodernismen og modernismen. Fra 
en anden synsvinkel kan man sige, at postmodernismen detroniserer fornuften, mister tiltroen 
til fremskridtet, men stadig håber på frigørelsen. 
 
c. Postmodernisme eller senmodernisme? 

For mig at se er det ikke afgørende, om man vælger begrebet “postmodernisme” eller 
“senmodernisme”. Det afgørende er, at man er opmærksom på både de ligheder og de 
forskelle, som præger nutidens tænkning sammenlignet med det “moderne”. Disse ligheder og 
forskelle kan man så vægte forskelligt, hvilket giver anledning til, at nogle mener, at 
betegnelsen “postmoderne” er mest træffende, og andre mener, at det er betegnelsen 
“senmoderne”. Personligt vurderer jeg, at forskellene er så væsentlige, at det giver god 
mening at tale om “postmodernisme”. 
 
2. Postmodernisme, postmodernitet, det postmoderne 
Når man skal karakterisere vores samtid, benyttes der ofte beslægtede, men lidt forskellige 
begreber:  både “postmodernisme”, “postmodernitet” og - i det mindste i en dansk 
sammenhæng - “det postmoderne”. Disse begreber bliver i nogle sammenhænge brugt som 
synonymer, men henviser som regel til forskellige områder: 
 Postmodernitet sigter hyppigst til den aktuelle sociale og samfundsmæssige 
virkelighed. Eksempelvis kan man møde udsagn om, at medens mennesket i moderniteten 
blev betragtet som producent, så opfattes mennesket i postmoderniteten primært som 
forbruger. 
 Postmodernisme sigter normalt til det mere tankemæssige, filosofiske. Det er derfor 
som overskrift for denne artikel korrekt at tale om “Postmodernismens sandhedsforståelse” - 
ikke “Postmodernitetens sandhedsforståelse”.7 
 Udtrykket det postmoderne omfatter så normalt både “postmoderniteten” og 

                                                 
6 Jf. Murray, Reason for Hope s. 3. 
7 Jf. Lyon, Postmodernitet s. 16. 
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“postmodernismen”, altså både det samfundsmæssige og det tankemæssige, og betegner 
således perioden som helheden til forskel fra tidligere epoker, som man så tilsvarende 
betegner som “det præmoderne” og “det moderne”.  
 
 
3. Hvem er repræsentanter for postmodernismen? 
Når man taler om postmodernismen kan det minde lidt om, når vi som børn spillede “Sorte-
Per: Ingen vil have “Sorte-Per”. Alle taler om postmodernisme, men ingen vil repræsentere 
den postmoderne tænkning. Normalt betragter man imidlertid en række franske samt en enkelt 
amerikansk filosof som hovedrepræsentanter for den postmoderne tænkning. Det drejer sig 
om franskmændene Jean-Francois Lyotard, Michel Foucault og Jacques Derrida samt 
amerikaneren Richard Rorty. Også italieneren Gianni Vattimo og den litauisk-franske filosof 
Emmanuel Levinas regnes af og til med blandt de toneangivende postmoderne filosoffer.8 
Postmodernismen indskrænker sig imidlertid på ingen måde blot til disse få filosoffer. De er 
blot blevet eksponenter for et tankemæssigt klima, som har mange forskellige kilder og som 
kommer til udtryk på mange måder. Postmodernismen er i høj grad blevet en del af den 
intellektuelle luft, som vi indånder. 
 
 
III. Postmodernismens sandhedsforståelse 
Postmodernismens sandhedsforståelse har mange facetter. Man kan derfor nærme sig en 
beskrivelse af postmodernismens sandhedsforståelse fra mange vinkler. Men det må være 
indlysende at søge efter det, som er mest karakteristisk for den postmoderne 
sandhedsforståelse. Og det er efter mit skøn, at udtrykket sandhed efter mange postmoderne 
tænkeres opfattelse er illusorisk og undertrykkende. Jeg vil derfor i min beskrivelse af 
postmodernismens sandhedsforståelse tage afsæt i - og udfolde disse to facetter. 
 
1. Begrebet sandhed er udtryk for en illusion 
At begrebet sandhed efter postmoderne opfattelse er udtryk for en illusion kommer til udtryk 
på mange måder. Det er som nævnt et centralt synspunkt i det postmoderne, at der findes 
ingen objektiv og universel sandhed. Sandheden er, at der ikke findes nogen sandhed. Og hvis 
sandheden findes, kan vi mennesker i alle tilfælde ikke erkende den. Dette synspunkt kommer 
eksempelvis til udtryk i udsagnet: “Sandhed er en løgners opfindelse”.9 
 Grunden til, at denne opfattelse af sandhedens illusoriske karakter står så stærkt i den 
postmoderne tænkning, skal efter min opfattelse primært søges i udviklingen op igennem det 
tyvende århundrede indenfor erkendelsesteori, hermeneutik, sprogfilosofi og videnskabsteori, 
som efter min vurdering i alle disse discipliner peger i retning af sandhedsrelativisme. 
Udviklingen indenfor disse discipliner udgør nemlig en væsentlig baggrund for 
postmodernismens sandhedsforståelse (en anden betydningsfuld baggrund finder vi i 
Friedrich Nietzsches tænkning). Og heraf fremgår det, at den postmoderne opfattelse af 

                                                 
8 Christensen, Postmodernismens udfordring s. 18f. Medens de fleste hovedrepræsentanter for den postmoderne 
tænkning som antydet vægrer sig mod at blive beregnet som postmoderne, har Lyotard, som satte begrebet 
“postmodernisme” på filosofiens landkort, så vidt jeg ved ikke ytret indsigelse mod at blive betegnet som 
repræsentant for den postmoderne tænkning.  
9 Christensen, Postmodernismens udfordring s. 21. Jf. Grenz, A Primer s. 38. Nøragers bemærkninger om 
“sandhed” og “bogstavelighed” bidrager til at placere ham som postmoderne (Nørager, Gud, kød og kærlighed s. 
123). Rorty, Truth and Progress s. 1f. søger at forsvare sig imod sådanne anklager.  
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sandhedens illusoriske karakter ikke blot er nogle få franske og amerikanske filosoffers 
opfattelse, men har langt dybere og langt bredere baggrund. 
 
a. Baggrunden for postmodernismens sandhedsforståelse 

 

a. 1. Den erkendelsesteoretiske udvikling 
Ifølge Richard Rorty har man siden Platon opfattet viden som en slags bygning, der hviler på 
et mere eller mindre sikkert fundament, “foundationalism”. Dette fundament har så kunnet 
være af enten empiristisk (Locke) eller rationalistisk (Descartes) karakter eller en kombination 
af begge (Kant). Ligeledes har det været en central opfattelse, at bevidstheden og sproget - og 
dermed erkendelsen - afspejler den ydre verden. Erkendelsesteorien har således historisk set 
gjort brug af to metaforer: bygningsbilledet og spejlbilledet.10 
 Begge disse metaforer er i det tyvende århundrede blevet udsat for intens kritik. 
Kritikken af erkendelsen som en afspejling af den ydre verden, altså det, som man også 
traditionelt har kaldt korrespondens-teorien, er ganske vist langt ældre. Men den er blevet 
intensiveret i det tyvende århundrede, ikke mindst gennem påpegningen af vor erkendelses 
kontekstuelle karakter. Vor erkendelse er afhængig af, hvad vi ser efter, når vi ser, og hvordan 
vi tolker det, som vi ser. Og det er alt sammen afhængig af den kontekst, som vi befinder os i, 
bl.a. afhængig af iagttagerens personlige historie og afhængig af det samfund og den tradition, 
som vedkommende befinder sig i. 
 Også bygningsmetaforen, som har givet anledning til betegnelsen “foundationalism”, 
er blevet udsat for intens kritik, således at foundationalismen vidt og bredt er blevet afløst af 
en “antifoundationalism”. Antifoundationalismen hævder som regel, at vi ikke har nogle 
grundlæggende synspunkter, som er uafhængige af støtten fra andre synspunkter, men at vore 
synspunkter udgør et grundløst netværk, og at vi alene søger at opretholde sammenhæng i 
vores praksis.11 Denne antifoundationalism er dog i løbet af de sidste 10 år søgt imødegået af 
en “postfoundationalism” repræsenteret af bl.a. J. Wentzel van Huyssteen og F. LeRon Shults, 
som forsøger at finde en midtervej mellem den klassiske foundationalism og 
antifoundationalismen.12 
 Mange ender ikke desto mindre i en form for relativisme. Alle udsagn om viden og 
sandhed er relative til den tid og de omstændigheder, hvori de er formuleret. Og der findes 
ingen neutrale kriterier, som er universelt anvendelige til at dømme mellem disse udsagn.13 
 Konsekvensen af den skitserede udvikling er, at man nu vidt og bredt taler om en 
erkendelsens krise, en epistemologisk krise, og foreslår forskellige løsninger: en vending til 
sproget (især foreslået i fransk filosofi), en vending til etikken (foreslået af Lévinas) og især 
en vending til hermeneutikken.14 
  
a. 2. Den hermeneutiske udvikling 
Hermeneutikken, som oprindelig betegnede kunsten at tolke en tekst, men som efterhånden 
har udvidet sit område således, at hermeneutik hos Hans-Georg Gadamer omfatter forståelse 
generelt, har stået centralt i det tyvende århundredes filosofiske tænkning, hvilket i øvrigt kan 

                                                 
10 Jf. Rorty, Philosophy s. 157, jf. s. 163. 
11 Shults, The Postfoundationalist Task s. 31. 
12 Christensen, Postmodernismens udfordring s. 141. 
13 Kirk, Christian Mission s. 160. 
14 Christensen, Postmodernismens udfordring s. 139, 140 og 141 
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betragtes som et aspekt ved den generelle vending til sproget. 
 Hermeneutikken har igennem de sidste to århundreder været genstand for en 
dramatisk udvikling, hvor tyngdepunktet er skiftet fra teksten og dens forfatter til fortolkeren 
og dennes kontekst. Oprindelig mente man, at en konkret tekst har en absolut, objektiv 
mening, som er tilgængelig for fortolkeren. På et tidspunkt (ikke mindst Schleiermacher) 
mente man endog, at det var muligt at gå bag om teksten for at finde frem til 
forfatterintentionen. I løbet af det tyvende århundrede opgav man imidlertid begge disse 
synspunkter og fokuserede i stedet på fortolkeren og hævdede, at teksten betyder noget nyt i 
enhver situation, som fortolkeren befinder sig i, eller at det står fortolkeren frit at lægge sin 
mening ind i teksten. Gadamer har bidraget afgørende til denne udvikling gennem sin 
hævdelse af tekstens åbenhed, hævdelsen af, at en tekst kan rumme en pluralitet af 
meninger.15 
Sidste trin i udviklingen er, så vidt jeg er orienteret, at fortolkeren ikke opfattes som en 
selvstændig tolkende instans, men opløses i det, som man kalder fortolkningsfællesskabet.16 
 Et afgørende aspekt ved denne udvikling er, at man  - med et vist forbehold hvad 
angår New Criticism, Jürgen Habermas og Paul Ricoeur - i stigende grad har stillet sig 
afvisende til muligheden for at finde den objektive mening af en tekst.17 Et andet aspekt går 
ud på, at man i løbet af det tyvende århundrede efterhånden stiller sig skeptisk til, at en 
konkret tekst kan referere til en ikke-tekstlig eller ikke-sproglig virkelighed, og således når 
frem til en såkaldt non-referentiel hermeneutik. Disse udviklingslinier udgør vigtige 
forudsætninger for den postmoderne sandhedsrelativisme. 
 
a. 3. Den sprogfilosofiske udvikling 
Man taler som bekendt ofte om en vending til sproget, om et “linguistic turn” i det 20. 
århundredes filosofi. Med det sigter man til, at filosofien har bevæget sig fra en centrering om 
ontologi og erkendelsesteori til at fokusere på tilværelsens sproglighed og sproget som 
menneskets tilgang til virkeligheden. 
 Men ikke blot sker der i det tyvende århundredes filosofi en vending til sproget, der 
sker også betydningsfulde ændringer i sprogforståelsen. Hvor man i modernismens realistiske 
sprogopfattelse mente, at der eksisterer en mere eller mindre nøje sammenhæng mellem 
sprogets enkelte bestanddele og den verden, som vi søger at kende (etiketteteorien), hævder 
det tyvende århundredes sprogfilosoffer efterhånden, at dette er en fejlagtig antagelse. Sprog  
er menneskelige sociale konventioner, som kortlægger verden på mangfoldige måder 
afhængig af sammenhængen, hvori vi taler. Medens sprogopfattelsen i den moderne epoke 
altså primært kan karakteriseres som henvisende og repræsentativ (eller realistisk), afløses 
den i det tyvende århundrede efterhånden af en mere kompleks sprogopfattelse.18 
 Ludwig Wittgensteins lancering af begrebet “sprog-spil” udgør et vigtigt skridt i 
retning af en afvisning af forestillingen om en objektiv virkelighed. I sine senere arbejder 
afviser Wittgenstein da også udtrykkeligt begrebet sandhed som korrespondance med 
virkeligheden og karakteriserer i stedet sandhed som en indre-sproglig funktion. 
Wittgensteins overvejelser om sprog-spil er således medvirkende til, at postmoderne tænkere 

                                                 
15 Conolly and Keutner, Hermeneutics versus Science s. 2. Jf. Gadamer, Wahrheit und Methode s. 303. Jf. 
Christensen, Postmodernismens udfordring s. 142. 
16 Jf. Østerlund-Nielsen, Tekst og fortolkning s. 6. 
17 Jf Wigen, Religionsfilosofi s. 41. 
18 Jf. Christensen, Postmodernismens udfordring s. 156f. 
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forlader den realistiske opfattelse af virkeligheden til fordel for en ikke-realistisk, 
konstruktivistisk opfattelse.19 

Også Ferdinand de Saussures strukturalistiske sprogteori udgør en vigtig kilde til den 
postmoderne tænkning. Saussure afviser nemlig, at vore ord fungerer som betegnelser for 
uafhængigt identificerbare ting (etiketteteorien). Et sprogligt tegns mening er ifølge de 
Saussure ikke dets relation til en ting, men dets forskel fra andre tegn. Dermed løsrives 
sproget fra virkeligheden og gøres til en verden i sig selv. 20 
 Martin Heidegger kan siges at udgøre den tredie vigtige præmisleverandør til den 
postmoderne sprogforståelse. Også han afviser den traditionelle antagelse, at sandhed består i 
en korrespondens mellem vore udsagn og en færdigt formet virkelighed udenfor os. Denne 
opfattelse er uantagelig, fordi begrebet om en ydre verden er meningsløs. Endvidere gør han 
sig til talsmand for, at sproget spiller en afgørende rolle med hensyn til at bringe den 
menneskelige verden til at eksistere. 21 
 Sammenfattende bevirker den sprogfilosofiske udvikling, at sproget efterhånden 
tildeles en autonom status og at dets referentielle karakter svækkes. 22 
 
a. 4. Den videnskabsteoretiske udvikling 
Medens det i de første årtier af det tyvende århundrede var positivismen og den logiske 
positivisme, der beherskede den videnskabsteoretiske scene, skete der også på dette felt 
efterfølgende en udvikling, som fører i retning af relativisme. Det faktum, at det ifølge Karl 
Popper ikke er muligt at verificere en række videnskabelige sætninger, og at det ifølge 
Duhem-Quine tesen heller ikke er muligt præcist at fastslå, hvad der endegyldigt falsificerer 
en konkret teori, samt Thomas Kuhns påvisning af, at videnskabelige “fremskridt” er bestemt 
af meget andet end objektive kendsgerninger, udgør alle skridt i retning af den postmoderne 
sandhedsrelativisme. Paul Feyerabend fører denne tankegang til en slags klimaks ved at 
hævde, at videnskaben som redskab til erkendelse befinder sig på linie med mystik, astrologi 
og magi.23 
 
b. Den postmoderne opfattelse: Sandheden er en illusion 

Alle disse udviklingslinier peger i retning af sandhedsrelativisme og bidrager dermed til den 
centrale postmoderne opfattelse, at sandheden er en illusion. Hvor man traditionelt har ment, 
at verden er en objektiv virkelighed med en iboende struktur, som er uafhængig af 
menneskelig aktivitet, og at sproget udgør et adækvat redskab til at beskrive, hvordan verden 
er, så skrider begge disse forudsætninger for det postmoderne menneske. Verden udgør ikke 
længere en sådan given virkelighed, og sproget refererer ikke længere til den ikke-sproglige 
virkelighed. Hvor den bærende filosofiske sandhedsteori op igennem historien har været 
korrespondens-teorien, der går ud på, at påstande enten er sande eller falske, og at vi kan 
afgøre, om de er sande eller falske ved at sammenligne dem med verden, så findes der ifølge 
postmoderne tankegang ikke en given verden, som vi kan vurdere udsagnenes sandhed på, og 
sproget refererer i øvrigt heller ikke til en sådan verden. Den objektive og realistiske 
forståelse af verden og af sproget er afløst af en konstruktivistisk. Sandhed er ikke noget, vi 

                                                 
19 Jf. Christensen, Postmodernismens udfordring s. 161f. 
20 Saussure, Forelæsninger s. 417ff, 423, 431, 433 og 437f. Jf. Gregersen, Strukturalisme s. 168 og 170. 
21 Jf. Christensen, Postmodernismens udfordring s. 167f 
22 Jf. Christensen, Postmodernismens udfordring s. 169. 
23 Christensen, Postmodernismens udfordring s. 188. 
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finder, hævder Rorty, men noget, vi laver.24 Når sandheden ifølge Middleton og Walsh er 
“stranger than it used to be” skyldes det bl.a., at “Reality Isn’t What it used to Be”, som en af 
kapiteloverskrifterne i deres bog lyder.25 Og man kunne tilføje, at sproget heller ikke er, hvad 
det plejer at være. Vi vil derfor nu kaste et kort blik på disse to grundlæggende præmisser for 
den postmoderne forståelse af sandhedens illusionære karakter: virkelighedsforståelsen og 
sprogopfattelsen. 
 
b. 1. Den antirealistiske virkelighedsforståelse 
Baggrunden for, at begrebet sandhed ifølge postmoderne tankegang er en illusion, er altså 
ikke mindst, at der efter postmoderne opfattelse ikke findes en samlet helhed, som vi kan 
kalde “virkeligheden”. Hvor man tidligere nok har regnet med en personlig forståelse af 
virkeligheden (kritisk realisme), så går man nu et skridt videre og opererer med en personlig 
konstruktion af samme. Hvert enkelt menneske konstruerer sin egen virkelighed.26 Vi har, 
som  Don Cupitt udtrykker det, selv “fundet på det hele”.27 
 Et andet aspekt ved den postmoderne afvisning af den realistiske virkeligheds- og 
sandhedsforståelse er, at postmoderne filosoffer anvender de litterære dekonstruktivisters 
teorier på verden som helhed. På samme måde som en tekst vil blive læst forskelligt af hver 
enkelt læser, vil virkeligheden blive “læst” forskelligt af hver enkelt, som møder den. 
 Grunden til, at postmoderne tænkere har opgivet at søge efter en universel og 
endegyldig sandhed, er altså dybest set, at de er overbevist om, at der ikke findes anden 
virkelighed end en mængde konkurrerende fortolkninger og en uendelig mængde sprogligt 
konstruerede verdener. Og disse verdener er principielt forskellige fra individ til individ. Man 
har erstattet den realistiske eller objektive virkelighedsforståelse med en antirealistisk eller 
konstruktivistisk. I centrum af postmodernismen ligger således afvisningen af en samlet, 
objektiv verden som genstand for vores erkendelse.28 
 Et videre aspekt ved den postmoderne konstruktionstænkning går ud på, at 
mennesket altid befinder sig i en social kontekst. Vore begreber er derfor ikke blot og bart 
individuelle, men afhængige af den kulturelle kontekst, den sociale gruppe, som vi er en del 
af. Og det betyder, at det altid bliver en eller anden gruppes konstruktion af virkeligheden, 
som ender med at blive den dominerende konstruktion, som leder det sociale og kulturelle 
liv.29 
 
b. 2. Sprogets ikke-referentielle karakter 
Det ene grundsynspunkt, som den postmoderne forståelse af sandhedens illusionære karakter 
hviler på, er altså, at der ikke findes en objektiv givet virkelighed, som vi kan udtale os sandt 
om. Det andet er, at sprogets karakter heller ikke giver os mulighed for at udtale os om den 
ydre, ikke-sproglige virkelighed, selvom en sådan skulle findes. 
 I præmodernismen og langt ind i modernismen mente man som nævnt, at sproget er 

                                                 
24 Christensen, Postmodernismens udfordring s. 38f. Rorty, Contingency s. 3. Se også Rortys omfattende kritik 
af Hilary Putnams referentielle sprogteori i Philosophy s. 273- 295 og s. 382. 
25 Middleton og Walsh, truth is stranger s. 28 og 33. 
26 Christensen, Postmodernismens udfordring s. 39f. 
27 Cupitt, Efter Gud s. 139. Jf. s. 82. 
28 Grenz, A Primer s. 163. Jf. Middleton and Walsh, truth is stranger s. 143. Christensen, Postmodernismens 
udfordring s. 41. 
29 Sampson, The rise of postmodernity s. 35. Grenz, A Primer s. 8. Jf. Middleton og Walsh, truth is stranger s. 
33. Kirk, Understanding s. 16 og 50f. 
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et adækvat redskab til at vise os og andre, hvordan verden er. Man forestillede sig, at der 
eksisterer en elementær relation mellem de enkelte sprogbestanddele, som benyttes til at 
beskrive verden, og de dele af verden, som man søger at erkende, den såkaldte referentielle 
betydningsteori, etiketteteorien.30 En række af det tyvende århundredes filosoffer hævder 
imidlertid, som vi har set, at dette er en fejlagtig antagelse. Sprog er tværtimod menneskelige 
sociale konventioner, som kortlægger verden på mangfoldige måder afhængige af den 
sammenhæng, i hvilken vi taler. 
 Postmoderne tænkere opgiver på denne baggrund den realistiske opfattelse af sproget 
til fordel for en ikke-realistisk eller konstruktivistisk. Rorty og Derrida mener eksempelvis 
ikke, at det er muligt at bryde ud af sproget for at sammenligne vore ord med verden. Der 
findes strengt taget ingen sprog-verden relation.31 Jean Baudrillard hævder, at det sproglige 
tegn overhovedet ikke har relation til nogen realitet. Det er dets egen rene efterligning. 
Forestillingen om, at begreber på en eller anden måde kan gribe deres genstand, er en af de 
faldne store fortællinger. Mennesket konstruerer tværtimod verden med de begreber, det 
anvender om den.32 Det er i den forbindelse nærliggende at pege på Richard Rortys 
vægtlægning på sprogets evne til at redefinere alle værdier: “anything could be made to look 
good or bad, important or unimportant, useful or useless, by being redescribed”.33 - en 
opfattelse, som vi også finder hos Nietzsche. 
 Men den postmoderne tænkning rummer tillige en opfattelse af sproget, som befinder 
sig i en vis spænding til den netop beskrevne konstruktionstese. Michel Foucault 
repræsenterer mange postmoderne, når han fremhæver, at det er sproget, som producerer det 
menneskelige subjekt, snarere end at sproget er et produkt af det autonome subjekt. Det 
betyder, at det ikke er mennesket, som er autonomt, men sproget. Også Derrida mener, at 
sprogsystemet er præeksistent i forhold til individet.34 
 Fælles for den opfattelse, at det er mennesket, som med sine ord og begreber 
konstruerer verden, og opfattelsen, at sproget er præeksistent i forhold til individet, er 
imidlertid, at sproget gøres primært i forhold til virkeligheden, eller at sproget ligefrem bliver 
det eneste element i virkeligheden, og at sandheden dermed løsrives fra verden og tenderer til 
at blive et rent sprogligt fænomen. Det bliver dermed også et spørgsmål, om det overhovedet 
giver mening at tale om sandhed. For der findes da ingen sande sætninger. Det er kun et 
spørgsmål om, hvilke ord, vi vælger at bruge.35 En af postmodernismens foregangsmænd, 
Richard Rorty, forkaster da også den klassiske forståelse af sandhed som enten forstandens 
eller sprogets afspejling af naturen. Sandhed bliver hverken formet ved korrespondens mellem 
en påstand og den objektive virkelighed eller ved den indre overensstemmelse mellem 
påstandene selv, hævder Rorty. Han argumenterer derfor for, at vi slet og ret skal opgive 
søgen efter sandhed og være tilfreds med fortolkning. Rorty taler om sandhed som det sprog, 

                                                 
30 Rorty, Philosophy s. 393. 
31 Rorty, Contingency s. 6ff. 20. Rorty, Philosophy s. 371. Rorty, Contingency s. 5 sondrer dog her mellem 
enkeltsætninger og sprogspil. For enkeltsætningers vedkommende kan man tilsyneladende i praksis godt tale om 
korrespondens-sandhed. På den anden side kritiserer Rorty, Essays on s. 5, tendensen til at mene, at det er slået 
fast, at sproget ikke referererer til- eller repræsenterer virkeligheden. Reference og repræsentation er derimod 
“notions which, in certain contexts, might usefully be dispensed with”. Jf. Kirk, Understanding s. 27. Jf. Carson, 
The Gagging s. 73, 110. 
32 Kirk, Understanding s. 12. Sire, On Being a Fool s. 102f. Jf. Lyon, Postmodernitet s. 25 og 28. 
33 Rorty, Contingency s. 7. 
34 Middleton and Walsh, truth is stranger s. 48 og 51. Kirk, Understanding s. 47f. Jf. Godzich, Afterword s. 127. 
35 Jf Phillips and Okholm, Introduction s. 13f. 
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mennesker i et åbent samfund enes om at tale.36 
 Sproget åbenbarer altså ikke en objektiv mening, som allerede er til stede i verden, 
men konstruerer og konstituerer mening, således at også de begreber, som vi normalt regner 
for fornuftige og universelle, i virkeligheden er kulturelle konstruktioner. Derfor kan det også 
være nærliggende at afmontere, dekonstruere dem, hvorved vi muligvis kan bryde deres 
kontrol over vore tanker og handlinger.37 
 

2. Begrebet sandhed er undertrykkende 
Som antydet er de store fortællinger efter postmoderne opfattelse ikke blot fiktioner, men 
også udtryk for magt og undertrykkelse. Jean-Francois Lyotard peger på, at alle universelle 
fortællinger som eksempelvis marxismen har haft et totalitært udseende og derfor potentielt 
har været i stand til at skabe tankegange, som har ført til forbrydelser mod menneskeheden.38 
Og Middleton og Walsh hævder, at den blinde tillid til de vestlige metafortællinger ikke blot 
har ført til undertrykkelse af anderledes tænkende, men også til vold imod naturen.39 Ingen 
metafortælling er efter postmoderne opfattelse stor nok og åben nok til at inkludere alle 
menneskers erfaring og virkelighed. Metafortællingerne tjener tværtimod til at legitimere de 
magtstrukturer, som marginaliserer og trivialiserer disse erfaringer. Den postmoderne 
opfattelse kræver derfor angreb på alle metafortællinger, på ethvert krav om universalitet, den 
kræver krig mod totalitet.40 
 Vi møder her et eksempel på noget karakteristisk postmoderne, nemlig påstanden om 
undertrykkelse og vold i forbindelse med fænomener, som man ikke umiddelbart ville 
forbinde med undertrykkelse og vold, nemlig i forbindelse med metafortællingerne, viden og 
sandhed, ja selv erkendelsesteori. Denne tankegang giver mindelser om Karl Marx’ 
overvejelser om den samfundsmæssige overbygnings ideologiske undertrykkelse og kan da 
også genfindes i Jürgen Habermas’ ideologikritiske hermeneutik. 
 Lige siden Nietzsche har der endvidere på det europæiske kontinent været en tendens 
til at opfatte viden som et skalkeskjul for magt. Og noget tilsvarende gælder i 
postmodernismen hvad angår sandhed. Også sandheden er en menneskelig konstruktion, som 
er udtryk for viljen til magt. Dette kommer ikke mindst til udtryk hos Michel Foucault: “Truth 
is a thing of this world: it is produced only by virtue of multiple forms of constraint. And it 
induces regular effects of power”. Foucault mener, at kriterierne for viden og sandhed er skabt 
af de aktuelle institutioner og autoriteter, hvorfor der kan tales om videns og 
sandhedsregimer.41 Denne opfattelse benyttes både til at afsløre modernismens illusioner og 
udgør en nøgle til at forstå grundlæggende træk ved det postmoderne samfund. 
 Indenfor videnskabsteorien har Thomas S. Kuhn fremhævet, at der indenfor de 
enkelte videnskabsgrene normalt er enighed om - og kræves enighed om en bestemt 
opfattelse, et bestemt paradigme. Der udøves således også en form for magt indenfor den 
videnskabelige institution.42 
                                                 
36 Rorty, Contingency s. 8 og 21f. Rorty, Philosophy s. 294, 357f., 360, 371ff., 378. Rorty, Truth and Progress s. 
6. Grenz, A Primer s. 6. Jf. Kirk, Understanding s. 27 og 49. Sanders,  Missiology, Epistemology s. 72. Sire, On 
Being a Fool s. 108. 
37 Grenz, A Primer s. 43. 
38 Lyotard, The Postmodern Explained s. 16, 56-58 og 77f. Jf. McGrath, a passion for truth s. 187. 
39 Middleton and Walsh, truth is stranger s. 29. 
40 Lyotard, The Postmodern Explained s. 16. Lévinas, Fænomenologi og etik s. 38. 40. Kirk, Understanding s. 
12, hævder, at denne modstand mod universalitet er specielt karakteristisk for fransk filosofi. 
41 Kirk, Understanding s. 18, 51. Foucault, Truth and Power s. 317. 
42 Jf. Kuhn, Efterskrift s. 147,153.  
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 Både hos dekonstruktivister og hos Immanuel Lévinas møder vi endvidere 
forestillingen om, at den moderne erkendelsesteori er udtryk for magt og vold. Lévinas er 
skeptisk til erkendelsesteorien, som han mener har villet kolonisere “den Anden”, og som har 
villet bringe hele virkeligheden ind under erkendelsens begreber og kategorier og således har 
øvet vold mod tingene. Etikkens opgave er at afløse erkendelsesteorien.43 Og 
dekonstruktivisterne mener, at påstanden om at have erkendt virkelighedern som den virkelig 
er afslører vort begær efter at opnå herredømme over mennesker. Erkendelsesteori er således 
fra en postmoderne synsvinkel snarere et spørgsmål om magt end om rationalitet.  
 Dekonstruktivister er derfor tilbøjelige til at mene, at sandhedens enhed er købt ved 
hjælp af vold, ved at undertrykke det, som ikke passer ind, og dem, som stiller spørgsmål. Og 
idet de mener, at sandhed er en menneskelig, social konstruktion, tvinger de os til at spørge 
efter, hvad og hvem, som er blevet holdt ude, gjort tavse og undertrykte i al konstruktion, som 
stiler mod en “total” opfattelse af virkeligheden.44 
 Undertrykkelse og vold findes således efter postmoderne opfattelse i mange 
forskellige forklædninger. Men samlet set betyder det, at påstande om at kende og udtale 
sandhed for en postmoderne betragtning blot er påstande til at dominere samfundet. De er 
med Foucaults formulering hinanden efterfølgende “regimer af sandhed”, som hver især 
undertrykker rivaliserende påstande ved hjælp af magt indtil de overvindes af den næste.45 
 
3. Postmodernismens sandhedsforståelse - sammenfatning 
Postmodernismens sandhedsforståelse er i høj grad resultatet af en udvikling, som har fundet 
sted indenfor det tyvende århundredes erkendelsesteori, sprogfilosofi, hermeneutik og 
videnskabsteori og som er mundet ud i en atmosfære af skepticisme, relativisme og 
antirealisme. 
 Indholdet af postmodernismens sandhedsforståelse har vi søgt at beskrive med 
udgangspunkt i, at begrebet sandhed efter postmoderne opfattelse er udtryk for en illusion og 
at begrebet sandhed desuden er udtryk for vold og undertrykkelse.  
 At begrebet sandhed er udtryk for en illusion grunder sig dels i, at der ikke findes en 
objektivt givet virkelighed, som der kan udtrykkes sande tanker og udsagn om. Dels i, at 
sproget slet ikke er egnet til sådanne udsagn, eftersom det efter postmoderne tankegang 
dybest set ikke refererer til en ikke-sproglig virkelighed. 
 At sandheden ifølge postmoderne tænkning er udtryk for undertrykkelse og vold 
skyldes, at da sandheden er en menneskelig konstruktion, vil den konkrete sandhedsforståelse 
altid være udtryk for de herskendes forståelse og interesser. 

                                                 
43 Jf. Lévinas, Fænomenologi og etik s. 38. Jf. Rasmusssen, Indledning s. 18, 26. 
44 Middleton and Walsh, truth is stranger s. 34, 48. Jf. Middleton and Walsh, Facing the Postmodern Scalpel s. 
135ff. Sire, On being a Fool s. 108. Kirk, Understanding s. 12 og 48f. 
45 Jf. Foucault, Truth and Power s. 318f. Newbigin, Truth and authority s. 63. 
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Worldview Analysis of Popular Media. 
 

A Christian Perspective1 
 
 

By Margunn Serigstad Dahle 
 
 
1. Introduction 
The contemporary world has appropriately been called “the global village”, where various 
news media, entertainment media, the internet and mobile technology play significant roles. 
The contemporary culture is thus media-saturated, with the media functioning as “audiovisual 
tapestry“. The various media, especially the entertainment media, surround us with stories. 
However, no story “exists neutrally as raw entertainment without reference to cultural beliefs 
and values”2. Therefore, such cultural beliefs and values need to be identified and critiqued. 
This is often demanding, though, since we often don’t see it, because we tend to see with it.  

The various media function both as mirror and mould, thus both reflecting and shaping 
contemporary culture. Therefore, a critical analysis of the impact of various media is crucial 
for Christians. This is due to the double identity as Christians, simultaneously being disciples 
of Christ and witnesses for Him. Jesus explained this dual Christian identity in John 17, as 
being on the one hand “not of the world, but in the world” and yet on the other hand “sent to 
the world”. This is consistent with Paul’s key exhortation in Rom 12:1-23: 

 
“Therefore, I urge you, brothers, in view of God’s mercy, to offer yourselves as living 
sacrifices, holy and pleasing to God – which is your spiritual worship. Do not conform 
any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your 
mind. Then you will be able to test and approve what God’s will is – his good, 
pleasing and perfect will.” 
 

As witnesses for Christ in the contemporary pluralistic context, Christians need to have the 
Bible in one hand and the media in the other hand4. This means engaging critically and 
creatively in the science and art of “double listening”: ”If we can develop our capacity for 
double listening, will we avoid the opposite pitfalls of unfaithfulness and irrelevance, and be 
able to speak God’s Word to God’s world with effectiveness today.”5 Thus, double listening 
should be central to Christian analytical approaches to popular media. 

On the basis of defining and connecting “popular culture”, “worldview” and “textual 
analysis” as conceptual categories, this article presents a tool-box for worldview analysis of 
popular media from a Christian perspective. It will be argued that this tool-box for textual 

                                                 
1 This article is a revised version of a plenary paper presented at The European Leadership Forum 
(www.euroleadership.org) in May 2006 in Eger, Hungary.  
2 Godawa 2002:27. 
3 For a practical exposition of Rom. 12:1-2 in relation to popular culture, see Pollard and Couch 2005. Another 
key text from Paul on approaching culture is Phil. 4:8.  
4 This phrase was probably coined by the well-known English Baptist pastor Charles Haddeon Spurgeon (1834-
1892), referring to the need for authentic and relevant preachers with the Bible in one hand and the newspaper in 
the other. 
5 Stott 1992:13. 
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analysis is not limited to academic contexts, but has a practical relevance to various church, 
school and family contexts. 
 
2. Popular media and worldviews: Defining the categories and 
making the connection 
 

2.1 Defining “popular media”  
“Media” is an ambiguous concept. It has been defined in a number of ways depending on the 
variety of academic traditions, theoretical perspectives and methodological approaches. For 
the purpose of this article, however, the following wide-ranging definition may be adopted: 
 

“Media (the plural of medium) is a truncation of the term media of communication, 
referring to those organized means of dissemination of fact, opinion, entertainment, 
and other information, such as newspapers, magazines, cinema films, radio, television, 
the World Wide Web, billboards, books, CDs, DVDs, videocassettes, computer games 
and other forms of publishing.”6 

 
Following on from this definition, it seems helpful to distinguish between news media and 
entertainment media.7 

The entertainment media of popular culture includes such media as fictional literature, 
magazines, cartoons, pop music, music videos, video games, movies and television series. In 
this article, the focus is on the visual media of cinema films and television fictional series 
(such as various soaps), not the least due to the fact that television is a key agent of popular 
culture. 

Many of these popular media are properly global phenomena, and as such constitute 
key global missiological challenges to 21st century Christians. This illustrates the fact that 
secularization, pluralisation and globalisation are among the new frontiers of Christian 
mission.8 
 
2.2 Defining “worldview” 
In the English-speaking world, James W. Sire is a leading semi-popular writer in the area of 
worldviews. His text book The Universe Next Door has been highly influential since its first 
edition in 1976. In the fourth edition of this textbook from 2004, Sire introduces a revised 
four-dimensional definition of “worldview”9:  
 

 “A worldview is (1) a commitment, a fundamental orientation of the heart, (2) that 
can be expressed as a story or in a set of presuppositions (assumptions which may be 
true, partially true or entirely false) (3) which we hold (consciously or subconsciously, 

                                                 
6 http://en.wikipedia.org/wiki/Mass_media ; retrieved April 15, 2005. 
7 It should be noticed that the global development towards “media houses”, with an increasing integration of 
news and entertainment services, implies that the traditional conceptual distinction between news and 
entertainment media often becomes irrelevant, or at least blurred.  
8 For an analysis of these new missionary frontiers, see Smith 2003. 
9 In the previous three editions, Sire had used a definition of worldview which was more limited to the 
intellectual dimension: ”A worldview is a set of presuppositions (assumptions which may be true, partially true 
or entirely false) which we hold (consciously or subconsciously, consistently or inconsistently) about the basic 
makeup of the world.” (Sire 1997:16) 
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consistently or inconsistently) about the basic constitution of reality, and (4) that 
provides the foundations on which we live and move and have our being.”10 

 
According to this revised definition, a worldview can “be expressed as a story”. In terms of 
worldview analysis of popular media, this means finding the worldview story behind or within 
the fictional story. This is not alien to the popular media as cultural products, but actually 
means taking such media seriously as true carriers of meaning. It also means taking writers, 
producers and actors seriously as creators, stewards and expositors of symbolic universes.11 
 Hollywood screenwriter Brian Godawa claims that “[the] rejection of ‘messages’ in 
movies as ‘preachy’ or ‘propaganda’ is a recent phenomenon that results from the splitting of 
reality into secular/sacred distinctions, as if a story about human beings relating to one 
another could exist in a vacuum, without reference to values and meaning”12. There is thus a 
need to be aware of significant references in popular media to values and meaning, since all 
such stories “communicate values and worldviews…; [this] is a matter of degree, not of 
essence”13. 
 
2.3 Popular visual entertainment media and worldviews 
Influential evangelical cultural critics in the previous generation clearly understood the key 
role of the cinema in the forming and spread of worldviews. Such critics as Francis A. 
Schaeffer (1912-1984) and Hans Rookmaker (1922-1977) were among the significant and 
influential pioneers. Schaeffer’s approach to the challenge of existentialism provides an 
interesting case-study. His analysis of the influential Swedish film director Ingmar Bergman’s 
existentialist films in the 1960s provided a context for a critical, yet empathic, understanding 
of young people who had been highly influenced by Bergman’s films.14 

What these evangelical critics observed as a crucial cultural phenomenon in the 1950s, 
1960s and 1970s, are even truer in the beginning of the 21st century:  
 

“Traditionally, most philosophical investigation took place in the Universities, and 
most spiritual reflection took place in the churches. However, in recent years that 
seems to have changed. Now, arguably, most philosophical investigation and spiritual 
reflection takes place in the cinema. In fact, there are many similarities between 
cinema and church. When someone goes to the cinema they join in with many others, 
who sit together in rows and share a common experience. They laugh together, they 
cry together. They engage in a story that is told from the front – a story that carries 
with it an underlying message, a world-view. This has an effect upon their beliefs and 
values. So when they leave they are different in some way. Some films (and some 
church services) have only a very small effect upon people, whilst others can have a 
major impact. But all of these effects, large or small, build together to shape the 

                                                 
10 Sire 2004a:17. Sire points out that David K. Naugle’s Worldview: The History of a Concept played a key role 
in his rethinking of worldview as a concept and the subsequent reformulation of his definition. Naugle suggests 
that a proper understanding of worldview as a complex phenomenon must include the intellectual ideas (the 
content), the spiritual-moral dimensions (the heart) and the semiotic signs (the carriers of meaning). (See the 
discussion in Sire 2004b.) 
11 On the key role of symbolic universes in communication, see Schultze 2000. 
12 Godawa 2002:40. 
13 Godawa 2002:40. 
14 On the analysis of Bergman’s movies, see e.g. Schaeffer 1976:200-204. 
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person, philosophically and spiritually, as they return week after week. This can take 
place at quite a deep level – since, increasingly, contemporary films are exploring 
some very profound and complex philosophical and spiritual questions.”15 

 
The significant role of the cinema in contemporary moral and spiritual reflection means that 
Christians need to analyse popular culture on the basis of an appropriate understanding of its 
worldview dimensions.  
 
2.4 Textual analysis of popular media: Towards a worldview 
approach 
All popular media can be considered as “texts”, whether they are verbal, auditive or visual.16 
Textual analysis focuses on the content17 of such texts, from different theoretical perspectives 
and with the use of different methodologies. However, among the wide range of alternative 
(and often supplementary) approaches presently available, a worldview perspective seems to 
be lacking in many academic settings. 
 A way forward may be provided by analyzing popular media as art. Among 
evangelical cultural critics, Schaeffer made a key contribution when he proposed that there 
are four criteria for analyzing art: (1) technical excellence, (2) validity, (3) intellectual content 
and (4) the integration of content and vehicle.18 When applied to popular media, this means 
recognizing technical quality, personal integrity, worldview content and the shaping of form 
to content as complementary analytical dimensions. 
 Thus, the worldview approach to textual analysis may be considered as one legitimate 
perspective in the field of textual analysis.  
 
3. Popular media and worldviews: Introducing a tool-box for textual 
analysis 
This section of the article outlines a tool-box for worldview analysis of popular media. The 
tool-box was originally developed in connection with a thorough content analysis of the 
American quality teen soap Dawson’s Creek.19 Subsequently, this conceptual and 
methodological approach has been introduced and applied in various educational contexts 
(usually related to church, school or home settings).  

The intention of the tool-box is to identify traces of worldviews in popular media 
stories, as a proper basis for critical Christian engagement with these worldview messages. 
The approach may be summarized as a four step approach:  

                                                 
15 Pollard 2003:2. 
16 “The term text has traditionally designated a written work. Since poststructuralist theory altered the definition 
and delimitations of writing, the range of a text’s applicability has expanded, not only to encompass most forms 
of discourse, but also to describe areas conventionally considered “extra-textual”. Adding scope rather than 
colonizing territory, those who explore these new fields of text keep active their inquiry into texts’ boundaries 
and interrelations.” (Meyler 2001:391) 
17 Textual analysis is also called content analysis, which has been defined as a “systematic analysis of the 
content rather than the structure of a communication, such as a written work, speech, or film, including the study 
of thematic and symbolic elements to determine the objective or meaning of the communication” (The American 
Heritage Dictionary of the English Language, 2004, 4th ed,). Such an “objective” understanding of content (or 
textual) analysis is to be preferred over against a more “subjective” approach, where the aim is to “make an 
educated guess at some of the likely interpretations that might be made of [a given] text” (McKee 2003:1).  
18 Schaeffer 1973. 
19 The official website (http://www.dawsonscreek.com) and http://en.wikipedia.org/wiki/Dawson's_Creek 
provide easy access to background information to this popular television series. 
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• Step 1: Identifying key characteristics of the observable praxis 
• Step 2: Identifying key worldview elements 
• Step 3: Identifying traces of key worldview traditions and trends 
• Step 4: Engaging as Christians with the worldview(s): Identifying points of contact 

and points of tension in relation to the Christian worldview 
 

3.1 The tool-box: Four key steps 
The first analytical step is identifying key characteristics of the observable praxis. This is the 
level of events. Praxis is here used as a general term which includes such elements as 
behaviour and conversation. The focus is on plot, character and dialogue in the fictional 
universe of the movie or the television series. It should be remembered that in visual fictional 
media, “more is said than what is spoken”20.  
 The second analytical step is identifying key worldview elements. This is the level of 
significance. What is the worldview meaning of the observable praxis, i.e. what values, 
beliefs and convictions are expressed through plot, character and dialogue? This means 
identifying one or more of the following key worldview elements and asking what content is 
being expressed. The focus of this analytical step, then, is on these four crucial areas21: 1) 
view(s) of ethical values, 2) view(s) of humanity, 3) view(s) of reality and 4) view(s) of faith 
(which is defined as trust and as search for meaning).22 
 The third analytical step is identifying traces of key worldview traditions and trends. 
Whereas worldview traditions are religious or secular belief systems with deep historical 
roots, worldview trends are contemporary popular religious or secular ideas. This is the level 
of finding matching worldview patterns: How do the ideas and convictions of the fictional 
universe fit into a wider way of making sense of the world? Where do beliefs and values 
uncovered in the plot, character and dialogue originally come from? In order to identify 
proper worldview traces, specific knowledge is assumed of at least the most prominent 
religious and secular worldview traditions and worldview trends and the key values and 
beliefs they contain. When considering the values and beliefs that are expressed in various 
cultural products (such as movies or soaps), the point is to look for the best match (or a 
selection of matches) in order to identify the underlying worldview (or worldviews) of such 
products. 
 The fourth analytical step included in the proposed tool-box is engaging as Christians 
with the worldview(s) having been uncovered. This is the level of a relevant Christian 
response, critically asking whether the identified worldview elements are consistent with an 
authentic biblical worldview. This includes identifying significant points of contact and points 
of tension in relation to Christian faith (see 3.3 below). 
 
3.2 The tool-box: Key worldview patterns 
The proper use of the tool-box outlined above presupposes an understanding of influential 
contemporary worldview traditions and trends. Each one of these secular or religious belief 
systems constitute significant patterns of basic or ultimate beliefs.  
                                                 
20 Porter 1988:15. 
21 These four worldview elements could also be seen as four interlocking levels of worldview convictions. 
22 Sire provides some helpful analytical questions that may be related to these four areas: 1) What is prime reality 
– the really real? 2) What is the nature of external reality, that is, the world around us? 3) What is a human 
being? 4) What happens to a person at death? 5) Why is it possible to know anything at all? 6) How do we know 
what is right and wrong? 7) What is the meaning of human history? (Sire 2004a:20-21) 
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 Among such significant current worldviews are naturalism23, nihilism24, neo-
paganism25 and popular postmodernism. It is illuminating (for the purpose of this article) to 
focus on popular postmodernism as a case-study. This is a worldview trend which “moves 
beyond the ‘modern’, scientifically based view of the world by blending a scepticism about 
technology, objectivity, absolutes, and total explanations with a stress on image and 
appearance, personal interpretation, pleasure and the exploration of every spiritual and 
material perspective”26. Accordingly, the convictions and sentiments of popular 
postmodernism may be expressed in terms of a number of contrasting statements: 

• No certainty and trust – but scepticism and cynicism 
• No meta-narrative – but many individual stories 
• No objective, absolute truth – but many subjective “truths” 
• No focus on inner qualities – but stress on image and appearance 
• No inner core of identity – but many “external identities”  
• No realistic view of life – but stress on pleasure 
• No boundaries or limits – but explorations of whatever spiritual and material 

perspective 
Traces of this influential worldview trend seem to be pervasive throughout contemporary 
popular media, being expressed in a number of movies and soaps. This post-modern cultural 
context contributes significantly to the shaping of the personal worldviews of many 
contemporaries, including their questions about and objections to the truth claims of the 
Christian faith. As indicated above, this is e.g. evident in the prevalence of relativistic27, 
cynical28 and individualistic attitudes in contemporary Western culture. 
 
3.3 The tool-box: Finding points of contact and challenging points 
of tension 
The fourth analytical step outlined above (see 3.1) focused on the critical engagement with 
the identified worldview(s). Such an engagement both involves finding common ground and 
challenging belief and behaviour.29  

The bridge-building process of finding common ground means identifying and 
affirming elements of truth – i.e. points of continuity and contact – within other secular or 
religious worldviews. Significant points of contact include the following: a sense of 
unsatisfied longing, human rationality, the ordering of the world, human morality, existential 

                                                 
23 For an analysis of naturalistic influences in medicine, technology and popular culture, see Watkins 2006a. 
24 Williams 2004 provides a thorough and penetrating critique of and Christian response to nihilism in 
philosophy and popular culture. 
25 For an analysis of supernatural themes in popular culture, see Watkins 2006b. 
26 Cook 1996:9. See also Sire 2004a:211-241. 
27 Cook claims that relativism is the “major underlying philosophy and outlook which is at the heart of our 
modern world and our current malaise” (Cook 1996:167). 
28 Keyes 2006 is a recent, penetrating study of the role of cynicism in contemporary culture, with a thoughtful 
and encouraging Christian response to this common phenomenon. 
29 Whereas the focus here is on worldview analysis of various texts form popular culture, a parallel analytical 
approach related to people’s beliefs and convictions has been described as “positive deconstruction”: ”The 
process is ‘deconstruction’ because I am helping people to deconstruct (that is, take apart) what they believe in 
order to look carefully at the belief and analyse it. The process is ‘positive’ because this deconstruction is done 
in a positive way – in order to replace it with something better. There are none of the negative connotations that 
are sometimes associated with the branch of literary criticism known as deconstructionism, but rather a positive 
search for truth.” (Pollard 1997:44) 
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anxiety and alienation, and awareness of finitude and mortality.30 Usually, one or more of 
these points of contact can be identified in any given cultural product.  

The process of challenging belief and behaviour means identifying and uncovering 
elements of error – i.e. points of discontinuity and tension – within other secular or religious 
worldviews. Key points of tension within contemporary popular culture include “the immense 
challenge of a materialistic and technological culture which appears capable of providing the 
peoples of the world with the ‘good life’ and remains confident of its ability to solve the 
problems which threaten humankind, without reference to any transcendent source of values 
or meaning”31. Such beliefs and values, as well as relativism32 and neo-paganism, seem to be 
prevalent in the popular media. 

The identification of both points of contact and points of tension can be illustrated 
with reference to the worldview analysis of the television series Dawson’s Creek previously 
referred to. On the one hand, key points of contact identified in this well-known teen soap 
included a longing for identity, the affirmation of inner qualities as more important than 
image, the reality of friendships, a longing for an afterlife and questions about who God is (if 
He exists).33 On the other hand, among significant points of tension identified in this 
television series were traces of relativism, subjectivism, individualism, hedonism, secular 
humanism, naturalism as well as existentialism.34 
 
3.4 The tool-box: Practical usage in key contexts 
It is outside the scope of this article to present actual case-studies on the use of the analytical 
tool-box introduced above. It is possible, however, to outline a number of appropriate 
contexts for its practical usage. 
 The first likely context is the academic setting, where a proper application of 
worldview theory to textual (or content) analysis of popular media opens up new thematic 
fields. A second relevant context is the educational setting (such as schools and universities), 
where a worldview perspective may function as a necessary supplement to the traditional 
emphasis on the aesthetical dimensions (such as genre and narrative) of popular culture. Yet 
another appropriate context is the church setting, where the emphasis on worldviews in 
relation to contemporary culture may function as healthy correctives both to one-dimensional 
ethical critique (on issues such as sex and violence35) and to uncritical acceptance and 
assimilation. A final natural context is the home setting, where increasing worldview 
awareness may be encouraged through common viewing and discussions.36 

                                                 
30 These significant points of contact are identified and developed in McGrath 1992:51-75. 
31 Smith 2002:18. 
32 A key example of relativistic attitudes is found in common contemporary views on tolerance (cf. Watkins 
2005a).  
33 Following on from the analysis, each of these points of contact should be connected to relevant Christian truth 
claims. 
34 For an analysis and critique of these worldviews, see Sire 2004a and Cook 1996. 
35 Such issues are crucial to consider for Christian cultural critics but should always be related to the wider 
worldview dimensions  (see e.g. Watkins 2005b). 
36 The Damaris resources (www.damaris.org) on popular culture should be mentioned, both in relation to school 
(such as RE Lessons Online), church (such as Tools for Talks) and home (such as the new book series Talking 
About) settings. Another key Damaris resource is CultureWatch with study-guides, articles and comments on 
popular culture. 
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 This article, then, points towards the need for further critical explorations on the 
proper use of the tool-box for worldview analysis of popular culture in contexts such as the 
ones outlined above.  
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Musikkens stemme i lidelsens mysterium 
 

En analyse av musikken i filmen  
The Passion of the Christ 

 
 

Av Dag Johannes Sunde 
 
 
Innledning 
Mel Gibson – den verdenskjente skuespiller og regissør, lanserte i 2004 ”The Passion of the 
Christ”. Debatten lot ikke vente på seg. Filmens nye måte å beskrive Jesu lidelse og død på, 
engasjerte så vel den gjengse filmentusiast som den kristne verden. Både i filmmetropolen 
Hollywood, og i kirkesamfunn over hele verden ble filmen mye debattert. Også i Norge ble 
filmen debattert. Daværende Oslobiskop Gunnar Stålsett uttalte at filmen fokuserte mer på 
sadisme og tortur1, enn at budskapet om Jesu lidelse og død til frelse for menneskene nådde 
sitt publikum. Lignende, men også motsatte opplevelser av filmen, ble fremmet i kristne 
medier etter filmlanseringen.2 

Filmen var en stor og kommersiell Hollywood-produksjon, men skilte seg ut fra andre 
tilsvarende filmproduksjoner på flere måter. The Passion of the Christ hadde arameisk tale, 
noe regissør Gibson måtte gå flere runder med hos filmselskapet før de ville godkjenne.3 
Gibson ville at filmens Jesus karakter skulle snakke slik Jesus gjorde for 2000 år siden. 
Arameisk ble i historien regnet som et språk som på flere måter forente jødisk og kristen tale. 
Språket ble i tillegg regnet som et fysisk språk. Bruk av autentisk tale gjorde derfor historien 
mer virkelighetsnær og narrativ.  

Filmen skiller seg likevel mest ut hvis vi sammenligner den med andre filmatiseringer 
av Jesu lidelseshistorie. Jésus de Montréaul4 (Jesus fra Montreaul) er nok den mest 
kontroversielle fremstillingen. Her settes Jesus inn i vår samtidskontekst.  

Generelle trekk fra andre filmatiseringer av lidelseshistorien er at de tar for seg Jesus 
som den seirende Gud. Selv om tidligere filmer fremstiller lidelsen som sentral blir den 
likevel fordekt. Publikum beskyttes mot realistiske scener av hvordan Gud faktisk lider, selv 
om man fornemmer det.  

I The Passion of the Christ beskyttes ikke publikum. Lidelsen fremheves tvert imot 
som det sentrale element, selv om også denne filmen fremstiller Jesus som seirende ved 
oppstandelsen. Disse scenene er svært lange og kan oppfattes som bestialske. På denne måten 
fremstår The Passion of the Christ som en milepæl blant filmatiseringer av Jesu liv. Det 
kristne mennesket som vitne til sin lidende Gud skaper svært motsetningsfylte opplevelser i 
møte med filmen. Vegringen mot å se Gud bli torturert, samtidig som Guds lidelse står 
sentralt for troen man bekjenner seg til.  

                                                 
1 http://www.worldnetdaily.com/news/article (artikkel 31mars 2004). 
2 Se eksempelvis http://www.dagen.no/show_art.cgi?art=5668 (artikkel publisert 29.3.2004). 
3 Her er det grunn til å tro at kommersielle krefter og tradisjon med engelsk tale i utgangspunktet veide tungt for 
filmselskapet NEWMARKET FILMS. Gibson foreslo også å utelate teksting til filmen, noe filmselskapet ikke 
godkjente.  
4 KOCH Lorber Films (1989), regissør Denys Arcand. Jesus blir i denne filmen fremstilt i en moderne 
samtidskontekst, der en mann ofrer seg for sine venner.  
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Et sentralt element i denne mye omtalte filmen er derimot ikke mye debattert – musikken. Jeg 
vil i denne artikkelen bringe inn musikkens sentrale posisjon for hvordan vi opplever filmens 
sterke visuelle inntrykk. Den har en stemningsskapende og til tider forførende kraft, som er av 
stor betydning for hvordan de visuelle skildringene taler til oss. Musikken er derfor sentral for 
hvordan vi reagerer som publikum og som troende til det vi ser. Vi skal se på deler av 
musikkens funksjon og estetiske fremhevelse av Jesu lidelseshistorie. Først skal vi på et 
generelt grunnlag se musikkens billedlige kraft i møte med film. 
 

Musikk som billedlig formidling  
Musikk ble i filmens første fase (i overgangen mellom 1800 og 1900 tallet), brukt som et 
”musikalsk lim” mellom ulike scener. Musikkens funksjon var å gjøre overgangene mellom 
scenene smidigere og skulle hindre unødige pauser i handlingen.5 Likevel skulle musikken 
tidlig få en mer estetisk funksjon i sitt bidrag til filmens narrative helhet. I filmmusikkens 
vokabular har man siden filmens begynnelse, klassifisert og katalogisert ulik musikk etter 
stemninger6. På denne måten har man satt ”passende” musikk til ulike scener. 
Mellommenneskelige relasjoner på film har vist sine retoriske og billedlige begrensninger. 
Formidlingen av filmatiske stemninger ble derfor tidlig både teknisk og estetisk nødvendig. 

Film yter en rekke komplekse impulser. Disse kan fremheves ved at man spiller på 
visse før-forståelser og koder.7 Musikk i film blir ofte den fortellende aktør, der handling og 
språk alene ikke kan formidle et intendert uttrykk eller en filmatisk helhet.  

Film sender ut visuelle og auditive signaler som over tid har blitt en del av et 
filmteknikkrepertoar. Musikk bør regnes som et av de sterkeste virkemidler brukt i film, fordi 
den ofte spiller på at publikum ”hører” det de ser ved at filmens impulser forsterkes. Ved å ta 
utgangspunkt i publikums før-forståelser, i den grad vi forutsetter en passiv kunnskap8, brukes 
filmmusikk innenfor visse koder. Slike koder brukes i ulik grad. For å oppfatte 
filmmusikalske koder, kan en spørre: Hvorfor passer musikk til ulike filmscener eller visuelle 
uttrykk? På hvilken måte kan musikk fremheve et bilde? Tid, sted, miljø etc., forutsetter 
musikk med en tilhørighet. Dette kan vise seg ved for eksempel bruk av geografiske og 
tidstypiske instrumenter, skalaer, harmonikk og rytmikk.9 Vi skal se på noen eksempler i bruk 
av koder gjennom musikken. Det er ikke sikkert at publikum er bevisst de mange filmatiske 
impulser. Publikums ”ubevisste” inntak av impulser kan være både intendert og ikke-intendert 
fra filmskapernes side.  
 

                                                 
5 Musikken hadde også en støydempende funksjon. Lyden fra de første fremviserne lagde mye støy. Musikken 
skulle derfor dempe denne ulempen. Se for øvrig George Burt (1994), s. 205. 
6 Tidligere skrevet musikk, samt noe nyskrevet materiale, ble samlet og katalogisert i Kinobibliothek. 
Her ble det samlet mange klassiske verker, men også underholdningsmusikk som chants, musicals og jazz som 
kunne benyttes til ulike scener. Det stod også spesifikt hvilke type stemninger musikken passet til. Se Roy M. 
Prendergast (1992), s. 6.  
7 Jeg bygger på filmmusikalske koder i min hovedoppgave: “Audio Visual Communication” – A Study of the 
Filmmusic of James Newton Howard (2003), UIO. I dette ligger det en forutsetning av førforståelse av 
musikalske gester og uttrykk som har filmatisk relevans.  
8 Med passiv kunnskap menes her at man til enhver tid har en kunnskapsmengde man ikke er seg bevisst. 
9 Se Ron Gorow (2002), s. 317.  
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Filmkomponist John Debney ble Oscar-nominert for sin musikalske tolkning av The Passion 
of the Christ. Som bidragsyter til filmens suksess, har likevel Debneys musikk hatt en 
tilbaketrukket rolle. Grunnen til dette kan være det store mediefokuset filmen har fått, samt at 
dens sterke trosformidling har gjort musikkens plass i helhetsuttrykket sekundært.10 Hører 
man derimot på cd utgivelsen11 av musikken, kan man på en annen måte assosiere bildene fra 
filmen. Det er derfor interessant å undersøke hvilken rolle musikken spiller i vår forståelse av 
filmen, både tolkningsmessig og rent audiovisuelt. Vi skal se på noen utvalgte scener hvor 
musikken spiller en fremhevende rolle for forståelsen av det visuelle, samt den historiske 
konteksten hvor dette dramaet utspilles. Jeg trekker frem noteeksempler for å vise hvordan 
komponisten musikalsk har tolket ulike scener. 
 
Getsemane og det kodifiserte tonespråk 
Filmens åpningssekvens setter oss rett inn i Jesu siste timer i Getsemane.12 Det er natt, mørkt 
og vi ser skikkelsen av Jesus i en desperat og angstfylt bønn til Gud om å få slippe den pinsel 
og død han er pålagt. Scenen akkompagneres av et tilbaketrukket orkester med innslag av 
arabisk vokal, og mørk fløyte, blandet med elektroniske lyder. Musikken kommuniserer 
konkret både tid, sted og stemning. Filmen forutsetter at publikum er inneforstått med, eller 
har en før-forståelse13 av hvordan musikk i Midtøsten for 2000 år siden hørtes ut. Dette er 
selvsagt en innbilt før-forståelse. Vi kjenner bare til noen få melodier fra ca. 500 f. Kr – ca. 
300 e.Kr., men ikke som tradisjonelle noter. Musikken følger en geografisk kode og en 
tidsbestemt kode vi aksepterer. Selv om vi ikke vet hvordan musikken i Midtøsten på denne 
tiden høres ut, vil tradisjonell arabisk harmonikk og instrumenter passe til scenen. Musikken 
høres i bakgrunnen, langsom, melankolsk og malende i det vi tar del i Jesu lidende bønn. De 
fleste opplever nok at den mørke og disige natten i Getsemane krever en nedtonet og 
melankolsk musikk. Den jødisk-arabiske14 harmonikken gir også den historiske og 
geografiske legitimitet.  

Djevelens15 tilstedeværelse blir også introdusert i denne scenen, som musiseres ved å 
vrenge det melankolske lydbildet i det den entrer bildet. Dette skjer gradvis. Den arabiske 
fløyten og vokalstemmen ligger fremst i lydbildet, men elektroniske effekter vrenger litt på 
den satte melankolien. Musikken fremhever derfor to ulike klanger og filmatiske skikkelser. 
Jesus i én musisk kontekst og djevelen i en annen. I denne scenen fremhever musikken Jesu 
menneskelige skikkelse, noe som endrer seg senere i filmen. Vi skal se at Jesu guddommelige 
skikkelse musiseres noe annerledes. Vi kan foreløpig konkludere med at komponist Debney 
gir publikum klare musikalske signaler om helt og fiende.16 Jesus som den lidende og 
djevelen som bøddel (her gjennom Judas) i sine mange ulike skikkelser. Ved å spille på 
medmenneskelige følelser og ubevisste forutanelser, trekker Debney oss inn i et univers ved 
bruk av musikalske koder der vi lett kan skille mellom godt og ondt. På denne måten 
fremheves også Jesu lidelse ved at vi hele tiden kan fornemme kontrasten. Djevelens musikk 
uttrykker lysets og melankoliens kontrast i form av mørke og destruktivitet, gjerne fordekt i 
snikende dissonanser.  
                                                 
10 Det skal likevel sies at musikken har fått stor oppmerksomhet innen filmmusikk – miljøer. Komponisten har i 
ettertid omskrevet musikk til konsertbruk, samt musikk som ikke kom med i filmen til orkesterstykket Passion of 
the Christ Symphony.  
11 Sony, B0001ENY6M (2004). 
12 Luk 22.39-46. 
13 Vi vet ikke hvordan musikk fra denne tiden høres ut. Bortsett fra enkelte tekster som omhandler musikk finnes det ikke 
nedskrevet musikk som tradisjonelle noter fra denne tiden. Se for øvrig Finn Benestad (1977), s. 10f. 
14 Jødisk og arabisk musikk har flere likheter, og bygger mye på de samme skalatyper. 
15 Djevelen omtales uten kjønn da filmen fremstiller karakteren slik. Dette er i seg selv interessant for hvordan musikken 
tolker karakteren.  
16 Helt for anti-helt er en filmatisk klisjé, men som i denne filmen har en noe annen betydning.  



Budskap 2006 FMH 
 

 

178 

Peter fornekter Jesus 
Musikken innholder også flere dualistiske trekk som ikke er like motstridende som mellom 
Jesus og djevelen. I scenen Peter Denies Jesus, hører vi musikk som begynner ved at 
øversteprestene avgir sin dødsdom over Jesus etter at han har tilkjennegitt seg som Guds 
Sønn.17 I den første takten kan vi høre en mørk bambusfløyte doblet med en altfløyte i 
forgrunnen. Disse spiller et motiv i et svært lavt register, basert på en kromatisk stigende 
melodiføring. Snikende inn kommer også vibrerende rytmeinstrumenter. Dette motivet vil 
man kunne oppfatte som djevelens seier gjennom Judas som har forrået Jesus i denne 
konteksten. Dette motivet hører vi også flere steder gjennom filmen, der djevelen gjennom 
ulike skikkelser viser sin tilstedeværelse. 
 
 

 
Noteeksempel 1: ”Peter Denies Jesus” takt 1-4.

18
 

 

Likevel varer ikke denne musikalske gesten lenger enn fire takter. Da endrer uttrykket seg fra 
en spenningsskapende åpning til en forløsende akkompagnering av Jesus som har fått sin dom 
av øvsteprestene. En tverrfløyte akkompagnert av strykeseksjonen tar over melodiføringen i 
høyt register idet Jesus blir spyttet på, spottet og slått av øvsteprestene. Vi ser nærbildet av 
Jesus der han lukker øynene og vet at det som skjer er uunngåelig. Melodien vi hører er øm, 
melankolsk, og geografisk kodifisert. Likevel kan musikken oppfattes som paradoksal19 i 
forhold til scenen, da vi er vitne til vold og bespottelse av Jesus. Denne endringen gir 
musikken en fornemmelse av Jesu tanker om sin skjebne som forseglet. Musikken 
karakteriserer i første rekke Jesus som det uskyldige offer, der hans gjerning skal til å 
fullendes.  

                                                 
17 Musikken til denne scenen beskriver flere begivenheter. Den akkompagnerer både øversteprestenes dom over 
Jesus, samt Peters svik siden disse begivenhetene foregår i samme scene. 
18 Alle noteeksempler brukt i artikkelen er gjengitt direkte fra originale partiturer. Alle partitur gjengivelser og reduksjoner er 
gjort av artikkelforfatter.  
19 Paradoksal bruk av musikk regnes som musikk som står i kontrast til bildet. Ofte brukt for å fremheve noe mer, gjerne det 
motsatte, enn det konkrete bildet. Se for øvrig Jon-Roar Bjørkvold (1996), s. 60f.  
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Noteeksempel 2: ”Peter Denies Jesus” takt 5-13 

 
Melodien og det musikalske uttrykket glir direkte over til å bli melankolsk. Tempoet går ned. 
Melodien er basert på d-moll og spilles av tverrfløyte i forgrunnen. Fløytens myke, varme og 
luftige klang i oppadgående bevegelse, fremhever Jesu uskyldige godhet. Stigende melodiske 
bevegelser og intervaller er en svært vanlig kompositorisk fremgangsmåte. Blant annet kunne 
Johann Sebastian Bachs musikk være refererende.20 Vi kan derfor anta at den stigende 
melodiske kontrast peker hen på Jesu guddommelighet. Han blir slått og spyttet på, men 
musikken fremhever likevel hans sanne skikkelse både som Gud og menneske. Vi hører her 
de første musikalske karakteristikkene av Jesu guddommelighet. Publikum kan gjennom 
endringen i musikkens karakter høre at Peter innser sitt svik mot sin Gud og venn. Denne 
karakteristikken er ikke visuell, men musikalsk.21 Musikken uttrykker derfor både en 
menneskelig side gjennom Peter, og en guddommelig side gjennom Jesus. Endringens 
karakter viser hans forhold til, og erfaring av Jesus som både Gud og menneske.  

                                                 
20 I Johan Sebastian Bachs, og andre av hans samtidiges musikk, var oppadgående melodier og stigende intervaller et uttrykk 
for det hellige. Motsatt ble fallende melodier, gjerne i kromatisk bevegelse, et uttrykk for undergang og mørke.    
21 Her ser vi et eksempel på at musikk brukes til å gi sammenheng til en historie, selv om den ikke akkompagnerer det 
eksakte bildet. Publikum kan selv gjøre denne erfaringen gjennom musikken.  
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Musikken får derfor frem en dualistisk side i sin forandring gjennom Peters menneskelige 
svakhet og Jesu guddommelige styrke. Vi erfarer også gjennom musikken at Peter erfarer at 
Jesus er Guds Sønn.   
 

 
 

Noteeksempel 3: ”Peter Denies Jesus”, takt 21-24. 

 
Melodiens nedadgående kurve viser tette og dissonerende klanger som akkompagnerer Peters 
bitre nederlag og erkjennelse av svik. Vi ser spesielt at celloens nedadgående kurve takt 21ff, 
og fiolinens oppadgående kurve fra takt 23f inneholder kromatiske og dissonerende 
meloditoner i det Peter blir påminnet sitt svik.  
 
Klagesang til Jesu banegang 
Jesu vei til Golgata er en svært emosjonell scene i filmen. Det musikalske akkompagnement 
er ikke overlesset med tykk orkesterklang. Snarere fremheves Jesu banegang med en 
kvinnelig vokal, vekselvis med panfløyte, etniske rytmeinstrumenter med strykeseksjonen i et 
mørkt leie. Den kvinnelige vokalen fremhever scenen med en fri arabisk kolorert klagesang. 
Vi kan tolke dette som en ”klagende engels stemme.” Denne stemmen bygges opp til å bli 
svært dynamisk klagende, men svinner hen i en melankolsk håpløshet når Jesus nærmer seg 
Golgata. Pågående rytmeinstrumenter med et etnisk preg ligger hele tiden under og er med på 
å fremheve den dramatiske konteksten, og er et uforløst spenningsmoment.    
 
Naglet til korset 
Korsfestelsen er et av de musikalske høydepunktene i filmen. Selv om scenene rundt 
korsfestelsen akkompagneres av fullt orkester, er det likevel noen instrumenter som 
fremheves. Scenen ”Crucifixion”22 viser ulike stadier ved Jesu korsfestelse. Orkesteret 
akkompagnerer scenen med et relativt rolig tempo (mm = 65). Tempoet skifter noe mellom 
hurtigere og saktere med små variasjoner. Rytmeeksempelet under driver spenningen i filmen 
fremover, selv om strykeseksjonen spiller en sakte ters-dominert repeterende melodi i d-moll.   

                                                 
22 Etter å ha studert originalpartituret til denne scenen, stemmer ikke tittelen på cd med opprinnelig partiturtittel. 
Foreløpig partiturtittel ser ut til å være Nailed to the Cross, mens CD sporet med samme musikk har tittelen 
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Noteeksempel 4:”Nailed to the Cross”, rytmeseksjon takt 33-37. 

 
 
Fløytemelodi i ”Nailed to the Cross”. Vi kan gjenkjenne en arabisk-inspirert harmoni ved 
korte halvtoneforslag og 16 dels noter i overgang til punkterte 4 deler og halvnoter. Fløyten 
ligger i et svært høyt leie, og uttrykket blir nasalt og skrikende. På denne måten blir en f-moll 
preget melodilinje en høylydt klagesang eller et ”smerteskrik” i det Jesus blir korsfestet.  
 

 
 
Noteeksempel 5:”Nailed to the Cross”, fløyte takt 6-13. 

 

 

Det er interessant å merke seg hvordan uttrykket i musikken til Jesu korsfestelse endrer seg. 
Den er i utgangspunktet basert på d-moll akkorden, selv om cello og kontrabass (tidvis også 
supplert av horn og tromboner) holder tonen C som et langt kontrapunkt fra takt 1-30. 
Musikken beveger seg mot slutten av scenen over til C-dur, og får med dette et positivt 
uttrykk. Fra d-moll, som er regnet som en tung og dyster akkord, til C-dur akkorden som 
uttrykker seier og autoritet. Musikken skildrer på denne måten Jesus som går fra ”kamp til 
seier” gjennom sin død. I tillegg har mellomstemmene/melodistemmer åpne klanger (uten 
ters), med oktavbevegelser og noe som gir et transcendentalt og storslått uttrykk.  
Eksempelet under viser et utdrag fra et storslått d-moll parti. Vi ser likevel at cello og bratsj 
holder åpne (dur) klanger i takt 42-44. I dette eksempelet har jeg bare tatt med stryk og kor:  
 

                                                                                                                                                         
Crucifixion. Musikken fra CD stemmer heller ikke helt overens med partituret. Dette er ikke uvanlig da store 
forandringer både i musikk og titler gjøres under innspilling og post-produksjon av filmmusikk.   
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Noteeksempel 6:”Nailed to the Cross”, takt 41-44. 

 

Maria går til Jesus 
Marias stemme blir musisert på en lys og melankolsk måte. En ekspressiv fiolin som tar 
utgangspunkt i f-moll skalaen, fremstår som Marias vemodige sørgesang over Jesu død. En 
melodisk linje som streber oppover, men som ender i fallende intervall og linjer. Fallende 
melodilinjer i moll er et typisk musikalsk virkemiddel for å gi assosiasjoner til melankoli eller 
død.  

Som nevnt tidligere ser vi ved Johan Sebastian Bach og den barokke affektlæren, 
nedadgående kromatiske bevegelser, særlig i bassregisteret. Melodien under viser på mange 
måter en fallende kjempe. Melodiens ¼ dels noter viser en saktmodig verdighet, men likefullt 
en erkjennelse av dødens realitet. Et karakteristisk trekk ved denne melodilinjen er dens 
feminine utforming. Fiolinens uttrykk i dette leie, gir Maria en sopranisk og trist stemme på 
hennes vei til korset.   
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Noteeksempel 7: “Mary goes to Jesus”, fiolin takt 21-28. 

 
 
Vi hører piccoloens vemodige klage over Jesu død. Instrumentets lyse melodistemme går 
svært sakte (som notert med mm.69). Den har en nedadgående kurve, men streber seg likevel 
oppover. Vi kan oppleve denne stemmen som en smertens melodi. En melankolsk klage over 
Jesu død. Den oppadgående streben i melodien øyner likevel et håp.  
 

 
 
Noteeksempel 8:”Mary goes to Jesus”, piccolo takt 39-47. 
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Den menneskelige Jesus versus den guddommelige 
Som nevnt innledningsvis er det en musikalsk differens i den musikalske beskrivelsen av den 
menneskelige Jesus og den Guddommelige. Dette må forstås i sammenheng med Jesu dialog, 
noe som viser seg i flere scener. Innledningsvis møter vi den menneskelige Jesus i 
Getsemane. Fylt av jordnær frykt og angst, ensomhet, nød, og følelse av svik fra sine 
nærmeste, viser denne scenen Jesu sanne menneskelighet. Den guddommelige Jesus 
akkompagneres av musikk med et mer transendentalt preg, uten at musikken endrer 
fullstendig karakter. Et eksempel er Jesus i møte med Pontius Pilatus. Pilatus spør Jesus: ”Så 
du er altså Konge?” I det Jesus svarer; ”Det er dette jeg er født til…” hører vi musikken som 
har ligget knapt hørbart i bakgrunnen komme frem i forgrunnen. Den er fortsatt melankolsk, 
med fløyte i forgrunnen. Denne beskriver fortsatt Jesu menneskelighet, men går likevel noe 
utover dette. Den får et mer høyverdig preg. Den musikalske beskrivelsen av den 
Guddommelige Jesus høres særlig fra en scene hvor Maria, Jesu mor, kommer Jesus i møte på 
vei til Golgata. Hun sier: ”Jeg er her”. Jesus tar henne på kinnet og svarer: ”Se, jeg gjør alle 
ting nye”. Musikken endrer karakter ved at den forlater den kodifiserte geografiske og 
tidstypiske konteksten. Musikken blir mer universell. I forgrunnen hører vi stryk og kor. Dette 
fortsetter på vei til Golgata, spesielt idet Jesus legges på korset, før korset heves. Musikken 
får en karakter som går utover den strenge kodifiserte kontekst. Den beskriver det hellige, det 
høye som noe universelt. Den er ikke lenger bundet til et sted, en tid, eller et folk, men gjelder 
alle folkeslag og nasjoner. En universell kongelighet. 

Oppadgående melodiske linjer, satt i en harmonisk kontekst fremhever Jesu seier. 
Fortsatt gir akkordgrunnlaget en viss etnisk tilhørighet, selv om dette begynner å avta. Man 
kan oppfatte dette som en universalisering av Jesu frelsesverk. 

Idet Jesus står opp av graven, høres et oppstandelsestema som igjen fremhever Jesu 
Guddommelighet. En fremhevet rytmisk kontekst og tykk korklang gir assosiasjoner av 
”englekor” som avslutter med AMEN i dur. Det er fullbrakt! 
 
 
 



Musikkens stemme i lidelsens mysterium 185 

Kilder  
 
Benestad, Finn (1977) Musikk og tanke. Hovedretninger i musikkestetikkens historie fra 
antikken til vår egen tid, Oslo: Aschehoug 
 
Bjørkvold, Jon-Roar (1996) Fra Akropolis til Hollywood. Filmmusikk i retorikkens lys. Oslo: 
Freidig Forlag 
 
Brown, Royal S. (1994) Overtones and Undertones. Reading Film Music. Berkeley: 
University of California Press 
 
Burt, George (1994) The Art of Film Music. Boston: Northeastern University Press 
 
Debney, John (2003) Peter Denies Jesus, Concert Score. 
 
Debney, John (2003) Jesus Dies, Concert Score. 
 
Debney, John (2003) Mary Goes to Jesus, Concert Score. 
 
Debney, John (2003) Cross is Raised, Concert Score. 
 
Debney, John (2003) Nailed to the Cross, Concert Score. 
 
Debney, John (2003) Resurrection, Concert Score. 
 
Debney, John (2004) Passion of the Christ (original soundtrack), Sony- B0001ENY6M. 
 
Gibson, Mel (regisør) (2003) The Passion of the Christ, Icon Prod. 
 
Gorow, Ron (2002) Hearing and Writing Music. Professional training for today’s Musician. 
Studio City: September Publ. 
 
Prendergast, Roy M. (1992) Film Music – a neglected art. New York: Norton 
 
Sunde, Dag Johannes (2003) Audio Visual Communication – A Study of the Filmmusic of 
James Newton Howard, Hovedoppgave, Oslo: Universitetet i Oslo 
 

 

Webadresser 
 
www.thepassionofthechrist.com 
www.movies.com  
www.imdb.com  
www.worldnetdaily.com/news/article 

 
 



Budskap 2006 FMH 
 

 

186 

Forfattere i dette Årsskriftet 
 
Kurt Christensen 
Født 1948, fra Danmark 
Cand.theol., Universitetet i Århus, 1978 
Dr.theol., Menighetsfakultetet i Oslo, 1994 på avh.: Erkendelsen af Guds vilje : en studie i Paul Althaus' teologi. 
Lærer, lektor og dosent ved Menighedsfakultetet i Århus fra 1980, professor samme sted fra 2003- 
Professor ved Fjellhaug Misjonshøgskole i 2006 
Har bl.a. skrevet boken. Postmodernismens udfordring til kristendommens sandhed : refleksioner over den 
kristne apologetiks mulighed i en postmoderne kultur, København: Credo, 2005 
 
Lars Dahle 
Født 1961 i Uppsala, Sverige  
4-årig misjonsskole på Fjellhaug Skoler  
Cand.theol. fra Menighetsfakultetet 1989  
Sosiologi grunnfag, studier i England  
Lærer (deltid) ved Fjellhaug Skoler 1987-90  
Lærer ved Mediehøgskolen Gimlekollen fra 1991, undervisningsleder fra 1992, prorektor og undervisningsleder 
fra 2002  
PhD fra Open University (UK 2001): Acts 17:16-34, An Apologetic Model Then and Now? 
Har skrevet en rekke faglige og populære artikler 
Initiativtaker til og styreleder for Damaris Norge 
 

Margunn Serigstad Dahle 
Født 1960 på Bryne. 
Cand.philol. fra NLA-vh, med kristendom hovedfag, engelsk mellomfag og lærerutdanning. Studier i England. 
Ettårig misjonsskole, Fjellhaug Skoler. 
Lærer ved Tryggheim Videregående Skole (Nærbø) 1985. 
Lærer ved Løren barne- og ungdomsskole (Oslo) 1986 -1990. 
Lærer/høgskolelektor ved Mediehøgskolen Gimlekollen fra 1991, fra 2003 ògså studieansvarlig for 
Kommunikasjon og livssyn. 
Foredrags- og seminarholder for Damaris Norge.  
Publisert flere artikler 
 

Egil Grandhagen 
Født 1947 i Oslo 
Cand. theol. fra Menighetsfakultetet 1972 
Befalsskole 
Studier i USA 1979 (Fuller) og 1987 (Trinity) 
Soltun Soldatheim 1973-76 
Ved NLMs hovedkontor 1976-2001, som generalsekretær fra 1982-2001,  
Lærer/høgskolelektor ved Fjellhaug Skoler fra 2002  
Har skrevet div. bøker og artikler, bl.a. Oppdraget er ikke fullført, Oslo: Lunde, 1999 
 
Erik Kjebekk 
Født 1946, fra Evje 
Cand.theol fra Menighetsfakultetet 1974 
Historie mellomfag 1981 
Lærer ved Fjelltun Bibelskole 1975-1981 
Lærer ved Gimlekollen Mediehøgskole 1981-82 
Forkynner og bibellærer i Agder krets av NLM 1982-96 
Deltid i Biblia brevskoler 1986-1996 
Arkivleder i NLM fra 1997 
Lærer/førstelektor i kirke- og misjonshistorie ved Fjellhaug Misjonshøgskole 
Har skrevet flere bøker, bl.a.: Verden for Kristus, Selge alt og  følge Kristus,  Rosetreet og De gode ordene 
 



Forfattere i dette Årsskriftet 187 

Jon Kvalbein 
Født 1940, fra Oslo 
Cand.real, 1964 
Pedagogikk mellomfag 
Rektor ved Kvitsund Gymnas 1987-2004 
Redaktør av tidsskriftet Fast Grunn 1969-2004 
Har skrevet flere artikler 
 
Erling Lundeby 
Født 1952 i Råde i Østfold 
4-årig Misjonsskole på Fjellhaug 1973-77 
Cand.theol fra Menighetsfakultetet 1982 
Th.M. in Missiology 1993 
Misjonær i Kenya 1977-1995 og 2003-05 
Bibliotekar ved Fjellhaug Skoler 1996-97 
Lærer ved Fjellhaug Skoler fra 1997, førstelektor fra 1999 
Har skrevet flere artikler og div. lærestoff 
 
Egil Sjaastad 
Født 1949, fra Skogn 
Cand.theol. fra Menighetsfakultetet 1976 
Landsungdomssekretær 1975 og 1978-82 
Lærer Fjellhaug Skoler 1983-1986 
Rektor Fjellhaug Skoler 1986-1999 
Lærer samme sted fra 1999, førstelektor fra 2001 
Redaktør av tidsskriftet Fast Grunn 
Har skrevet flere bøker og artikler, bl.a. Vi forkynner Kristus, Oslo: Lunde, 2001 
 

Dagfinn Solheim 
Født 1944 i Fusa 
4-årig misjonsskole på Fjellhaug, 1969 
Cand.theol. fra Menighetsfakultetet, 1971, studieopphold i USA  
Misjonær i Japan fra 1972-87 
D.Miss 1978 
Leder av Chinainstituttet 1987-90 
Inspektør ved Fjellhaug Misjonshøgskole 1991-95, nå førstelektor samme sted 

Har skrevet en rekke artikler og lærebøker, bl.a. Vekst og vandring, Oslo: Lunde, 2002 
 
Dag Johannes Sunde 
Født 1976 
Historie og kristendom grunnfag, Høgskolen i Volda, 1995-1996 
Kristendom mellomfag, Menighetsfakultetet, 1999 
Cand.philol, Universitetet i Oslo, 1999-2003 – med hovedfagsavhandling om filmusikk:  
Audio Visual Communication. A study of the filmmusic of James Newton Howard, 2003 
Praktisk-Pedagogisk Utdanning, Universitetet i Oslo, 2003 
Lærer i grunnskolen 
Lærer/høgskolelektor ved Fjellhaug Misjonshøgskole, 2003- 
 
Arne Helge Teigen 
Født i 1957 i Tvedestrand 
4-årig misjonsskole på Fjellhaug 1979-1983 
Cand.theol fra Menighetsfakultetet 1984 
Misjonær i Peru 1985-89 og 1993-95 
Lærer ved Fjelltun Bibelskole, Stavanger, 1991-93 og 1995-97 
Lærer/høgskolelektor ved Fjellhaug Skoler fra 1997 
Stipendiat samme sted fra 1999 
Har skrevet div. artikler og boken Ordet skal aldri miste sin kraft, Lunde, 2001 
Disputerer for den teologiske doktorgraden ved Menighetsfakultetet, des. 2006, på avh.:  
Gudserkjennelsens problem i Olav Valen-Sendstads teologi 



Budskap 2006 FMH 
 

 

188 

 
Karsten Valen 
Født 1941 i Sula kommune på Sunnmøre 
4-årig misjonsskole på Fjellhaug 1963-66  
Cand.theol. fra Menighetsfakultetet 1968 
Misjonær i Etiopia 1970-75 og i Kenya 1977-81 
Lærer ved Fjellhaug Skoler fra 1981, førstelektor fra 1999 
Har skrevet flere bøker og artikler, bl.a. Framtid og håp, Oslo: Lunde Forlag, 2001. Utgir boken På talefot med 
profetene, des 2006 


