
     

 
 
 
 
 
 
 

Budskap 
 

2007 
 
 

Årsskrift for Fjellhaug 
Misjonshøgskole (FMH) 

 
 
 

Årgang 8 
 
 

ISSN 0809-8014 
 
 

FMH-forlaget 
 



     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redaktører: Aage Myksvoll og Erling Lundeby 
Redaksjonssekretær: Tom Erik Hamre 
 
Studiebibliotek for Bibel og Misjon nr. 17 
FMH-forlaget, Fjellhaug Misjonshøgskole (FMH) 
Sinsenveien 15 
0572 Oslo 
 
www.fjellhaug.no 
 
Copyright  © FMH-forlaget, Fjellhaug Misjonshøgskole, 2007  
Omslagsdesign: Ni Zeng 
Sats: Tom Erik Hamre 
Omslagsillustrasjon: Sitat fra Romerbrevet 4,7-8, hentet fra følgende oversettelser: 
- NT2005. Det nye testamentet. - [Bokmålutg.]. – Oslo : Det Norske bibelselskap, 2005 
- Nestle-Aland. Novum Testamentum Graece. – Stuttgart : Deutsche Bibelgesellschaft, 1979 
Trykk: Fokus Trykk, Oslo 
 
ISBN 978-82-91911-51-9  
 
ISSN 0809-8018 



     

Innholdsfortegnelse 
 
 
 
 
Innholdsfortegnelse ................................................................................................................. 3 

Redaksjon: Innledning og presentasjon ................................................................................. 5 

Oskar Skarsaune: Nytt syn på de jødekristne i oldkirkens tid? ......................................... 11 

Asbjørn Bjornes: Å skrive seg mot Gud ............................................................................... 25 

Jens Olav Mæland: Postmodernitet - den nye «tidsånd» .................................................. 36 

Håkon Sunde Pedersen: Hvordan skal vi forstå forholdet mellom syndsforlatelse og 

frigjøring fra synd hos Paulus? ............................................................................................ 55 

Arne Helge Teigen: Theologia regenitorum som teologisk prinsipp................................. 77 

Erik Kjebekk: Asbjørn Aavik – ei skisse av livet hans ....................................................... 89 

Dagfinn Solheim: Misjonsstrategi .......................................................................................... 98 

Arne Redse: Utkast til ein modell for kulturanalyse .......................................................... 112 

Egil Sjaastad: Tro som trosser tragedier ........................................................................... 129 





 Innledning og presentasjon 5 

 
Innledning og presentasjon 

 
Som redaktører for årets utgave av Budskap er vi stolte over å kunne presentere et spennende 
knippe av artikler med stor spennvidde. Vi har ikke pålagt våre bidragsytere å følge noen 
bestemt tråd eller tema, men å gi et bilde av hva de har arbeidet med det siste året. Av ren 
høflighet velger vi å la venner utenfor Fjellhaug slippe til først, mens våre egne kommer i den 
rekkefølge som er vanlig i teologien: Først bibelstudiet, deretter historisk-systematiske 
betraktninger, og til sist praktisk-teologiske innsikter. 
 
Professor i kirkehistorie ved Menighetsfakultetet, Oskar Skarsaune, har i sin artikkel 
presentert noen av de funn som forskningsfellesskapet bak ”A history of Jewish believers” 
(første bind publisert sommeren 2007) har gjort. Det er spennende lesning om et lite kjent 
emne. Forskerne ble enige om at de ville ta et nytt metodisk grep, nemlig å skrive historien 
om Jesus-troende jøder – et etnisk kriterium. 

Et grunnleggende spørsmål er holdbarheten i F.C. Baurs tese fra 1831: Det var en 
grunnleggende motsetning og konflikt mellom de jødekristne (representert ved Jerusalem, 
Peter og Jakob) og hedningekristendommen (representert ved Paulus). I følge Baur ble ikke 
konflikten løst, men partene inngikk i en høyere (hegeliansk) syntese, den katolske 
kristendomsform, med elementer fra begge.- Skarsaune viser at denne tesen ikke lenger er 
holdbar. Ulike nivå av mosaisk lovobservans praktisert av jødiske Jesus-troende var ikke 
avhengig av ulik teologi om saken, men berodde på miljø, omgivelser og praktiske hensyn. 
Jesus-troende jøder blant jødiske landsmenn levde annerledes enn Jesus-troende jøder i 
blandede menigheter i diaspora for ikke å pådra seg kritikk.- Baur-skolen bygde i utstrakt 
grad på skriftet ”Pseudo-Klementinene”. Nyere forskning viser imidlertid at dette skriftet 
vanskelig kan brukes som argument for grunnleggende konflikt mellom hedningekristne og 
Jesus-troende jøder.- Dette saklige poenget blir ytterligere understreket av at teamet viser i 
detalj at Jesus-troende jøder var en integrert del av kristne menigheter både i diasporaen og i 
Jerusalem. Verken Jerusalem eller Paulus var ensomme eller isolerte i sin virksomhet – i 
motsetning til hva mye NT-forskning har påstått i senere år. 

Denne innsikten har gitt noe nytt lys også over hvor Jesus-troende jøder levde. Man 
kan påvise rene menigheter med høy grad av lovobservans i Israel og Øst-Jordanlandet (der 
jøder og hedninger tradisjonelt levde atskilt), mens det store flertall levde som minoritet i 
hedningekristne menigheter. Men allerede fra 2. århundre av begynte en assimilering som var 
frivillig, bevisst, og med god teologisk og jødisk samvittighet. 

Skarsaunes artikkel avslutter med å kort beskrive angivelig sekteriske innslag i tidlig 
jødekristne grupper. Ebjonittene var avvikere i kristologi m.m. som Ireneus o.a. har påvist, 
men Epifanius har neppe rett i at de står bak Pseudo-Klementinene. Nasareerne, også 
beskrevet av Epifanius som sekteriske fordi de holdt fast ved mosaisk praksis, var neppe 
annet enn ordinære jødekristne i lære og teologi. Tilhengerne av Elkesai var neppe jødekristne 
i det hele tatt. 

 
I artikkelen ”Å skrive seg mot Gud”, tar forlagsredaktør og litteraturviter Asbjørn Bjornes oss 
med inn i Augustins frodige tankeverden. Her settes det fokus på språk, omvendelse og 
vitnesbyrd i Augustins kjente verk Bekjennelser (Confessiones). Bjornes gir oss en generell 
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innføring i verket og bakgrunnen for det. Dermed får vi også innblikk i Augustins egen 
utvikling frem mot kristen tro. Etter at Augustin blir kristen, vender han seg mot Gud med sitt 
skriveprosjekt, skriver Bjornes. Intensjonen i Bekjennelser er å bære frem et vitnesbyrd ”ikke 
bare om Augustins vei mot Gud, men også at Augustin vitner om Gud gjennom beretninger 
fra livet sitt.” 
 Bjornes påpeker at verket ikke bare er et ensidig teologisk verk, men også et historisk-
litterært verk, der ”vitnesbyrdet – og språket i vitnesbyrdet – aktualiserer Augustins erfaringer 
og faktiske opplevelser i hans forhold til historien og litteraturen”. På tross av den markante 
selvfokusering Bekjennelser har, fremgår det helt og holdent at Augustin vil ære Gud med sitt 
skriveprosjekt. Forfatterens ”eget selv” er underordnet, fordi det er Gud han vender seg mot 
og all ære gis til Ham. Slik sett vitner Augustin om ”den høyere virkeligheten” og artikkelen 
konkluderer bl.a. med at ”det er denne virkeligheten Augustin vil formidle kunnskap om for 
sine tilhørere og lesere”. 
 Augustins Bekjennelser hører med blant litteraturhistoriens fremste verker. Verket er 
bemerkelsesverdig av flere grunner: Det har interesse ut fra sine udiskutable litterære 
kvaliteter, som et unikt filosofisk og fagteologisk verk og det kan leses som kristen 
oppbyggelseslitteratur. Bjornes´ artikkel har et fokus som bidrar til at ikke minst 
oppbyggelsesaspektet ved Bekjennelser trer klarere frem. 
 
Jens Olav Mæland, sokneprest i Etne og mangeårig lærer ved Fjellhaug Misjonshøgskole 
(FMH), går i sin artikkel nærmere inn på tida vi lever i, ofte beskrevet som postmodernisme - 
og hvordan vi skal forstå den. Som begrepet antyder bygger vår tid på modernismen, som kan 
ansees å ha sin begynnelse med opplysningstiden på 1700-tallet med en eksplosiv utvikling av 
nye empiriske vitenskaper. Mennesket anså seg selv som i stand til å mestre hele tilværelsen 
med sin fornuft, nyvinninger og ferdigheter. Man var grunnleggende optimistisk på 
menneskehetens vegne. 

Filosofen Nietzsche var blant dem som øvet en grunnleggende kritikk av dette 
optimistiske og teknologiske ideal. Det skulle gå ca 70 år før denne grunnleggende kritikken 
fikk gjennomslag og virkelig begynte å gjøre seg gjeldende slik vi ser det i dag, først i 
arkitektur og kunst, så i samfunnet generelt. Postmoderne kultur blander bevisst alle typer 
ingredienser sammen uten forsøk på å danne sammenheng og helhet. Man appellerer til 
følelsene og ubevisste instinkter mer enn fornuften. Et budskap har ingen moralsk gyldighet, 
men framstår som en collage av ulike, kanskje selvmotsigende, symboler. Der man tidligere 
så seg selv i en fremadrettet prosess med mening, er det postmoderne en tegning uten 
tidsdimensjon, uten sammenheng eller nødvendigvis mening. 

De franske filosofene Jean-Francois Lyotard, Michel Foucault, og amerikanske 
Richard Rorty blir presentert relativt utførlig, før Mæland går videre og ser hvilke følger deres 
tanker har for vår tid. Etikk (etiske normer er uttrykk for følelser og derfor relative), 
religionsteologi (alle religioner er like gyldige) og hermeneutikk (tekstene er åpne, det er 
ingen normativ storfortelling som binder tolkningen) har kommet særlig i fokus. Dette har 
ledet til en dyptgående krise, og rop om nyorientering, av fundamental karakter.  

Mæland har et utførlig svar i trinitarisk form på disse utfordringene. Han drøfter 
forståelsen av Gud, bl.a. med bakgrunn i Jobs bok, der Gud ikke er postmoderne blek, men 
derimot mysterium tremendum et fascinosum. Jesus Kristus er troverdig både i sin person og 
gjerning, og budskapet om kors og forsoning er attraktivt og utfordrende, men også anstøtelig, 
i en fragmentert postmoderne kontekst. Den Hellige Ånd binder i kirken sammen det som det 
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postmoderne splitter opp og atskiller, d.e. individ og kollektiv, fornuft og følelse, det åndelige 
og det kroppslige. Vår tids kristne mennesker møtes med de samme utfordringer som de 
første kristne: Innenfor rammen av den kristne storfortellingen tror og lever vi én Herre, én 
tro, én dåp. Løst fra skiftende konjunkturer og vinder er vi forpliktet på en åpenbart sannhet – 
Jesus-fortellingen. 

 
Håkon Sunde Pedersen, gresk- og hebraisklærer ved FMH, har i sin artikkel gitt et 
sammendrag av master-avhandlingen sin ved Menighetsfakultetet våren 2007. Den går rett 
inn i et av de sentrale punktene i nyere Paulus-forskning: Hvordan skal man forstå forholdet 
mellom syndsforlatelse og frigjøring fra synd? Det såkalte ”nye Paulus-perspektiv” vil hevde 
at for Paulus er synden i første rekke en makt som man må frigjøres fra, ikke konkrete synder 
som man må tilgis. I følge en nyere lesning og tolkning av Romerbrevet, spesielt kap. 6 og 7, 
har man søkt å påvise at tradisjonell protestantisk teologi, og spesielt luthersk (simul iustus et 
peccator), har lest Luthers omvendelseskamp inn i Paulus, i stedet for å tolke Paulus ut fra sin 
samtidige og primært jødiske kontekst. 

Pedersen stiller spørsmålet om syndsforlatelse virkelig er å forstå som en motsetning 
til syndens makt? Er det et perifert begrep hos Paulus? Hvilken relasjon har det til andre 
begrep som har med frelsen å gjøre? Hans undersøkelse viser at Paulus taler eksplisitt om 
syndsforlatelse med Gud som subjekt, og synd og skyld som objekt, på tre ulike plasser. Alle 
tre referansene står i læreavsnitt, mest utfyllende i Romerbrevet der Paulus utlegger et GT-
sitat. Dermed synes det sannsynlig at syndforlatelse inngår som ett av de sentrale 
soteriologiske konsepter som Paulus tar med over fra GT. I tillegg kommer at Romerbrevet 
ansees som særs viktig, fordi det gir en spesiell tilgang til Paulus teologi, hans 
meningsunivers. Skal en altså forstå syndsforlatelse må en forsøke å få klarhet over hvordan 
Paulus’ argument utvikler seg i Romerbrevet. 

Pedersen går grundig inn på hvordan Paulus utvikler sitt argument, først ved å 
redegjøre for forskningshistorien, deretter ved en selvstendig gjennomgang. Sentralt er 
forholdet mellom innledningen i kap. 1-4 og kap. 6. Pedersen finner at i motsetning til ”det 
nye perspektivet” synes ikke syndsforlatelse på noen måte å være et uvesentlig soteriologisk 
konsept hos Paulus. Derimot inngår det på en sentral måte i forklaringen av hvordan et 
menneske kan gå fra dødsdom til liv i møte med Guds rettferdige dom. I kap. 6, derimot, er 
konteksten en annen, fokuset er på hvordan en troende, som har gått fra død til liv, skal kunne 
nå evig liv i Kristus Jesus. Da kan ikke en troende ”leve i synden”, ”bli ved i synden”, d.e. 
synden er ikke det rette element. Rom. 6 innebærer ikke en avvisning av nåtids- og 
framtidsorienteringen i kap. 4. Dermed blir det feil å se inkonsistens eller motsetning hos 
Paulus utfra Rom. 4 og 6, for det er heller snakk om nær forbindelse og et nødvendig 
avhengighetsforhold. Paulus endrer språkbruk, fra forlatelse til frigjøring, fordi konteksten og 
fokus endres. 

 
Førsteamanuensis ved FMH Arne Helge Teigens artikkel, en av hans prøveforelesninger for 
doktorgraden i 2006, tar for seg begrepet theologia regenitorum (TG) ved å se på hvordan det 
har blitt oppfattet og innholdsbestemt  i ulike tradisjoner, og ved å gi det en dogmatisk og 
tolkningsmessig vurdering. Læren om TG har generelt dreid seg om hvilke subjektive 
forutsetninger det gjenfødte menneske har som gjør det i stand til å tolke Skriften rett. Teigen 
er innledningsvis innom Augustin og Luther, men vier mer plass til ortodoksien og pietismen, 
og tiden etter, som byr på et ganske sammensatt bilde. Både ortodoksi og pietisme hevdet at 
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ikke-gjenfødte mennesker nok kunne tilegne seg rett dogmatisk kunnskap, med bakgrunn i 
Skriftens klarhet. I ortodoksien stilte man dog spørsmålet om det ble rett teologi ut av det, d.e. 
subjektiv kjennskap. Men det ble ikke gjort noe forsøk på å identifisere eventuelt hva TG 
materialt skulle bestå i. I pietismen førte en noe endret forståelse av syndefallet (f.eks. hevdet 
Spener at  menneskets vilje er berørt, ikke dets intellekt) til at bare det mennesket som er 
omvendt (d.e. har bøyd sin vilje under Guds) kan ha en rett teologi. Samtidig sluttet pietismen 
(og Spener) seg til det nye kunnskapsregime som satte erfaring i høysetet. Sann kunnskap blir 
tilegnet gjennom personlig erfaring. Dog, som i ortodoksien, forsøker ikke pietismen å 
identifisere TG materialt. TG tillegges ingen prinsipiell betydning for utforming og forståelse 
av teologiens innhold. 

Det er Erlangen-teologien som har satt TG for alvor i fokus. H.R. Frank holdt fram at 
kristen tro kan utledes av det gjenfødte menneskes bevissthet. Erfaringen ble ansett å være et 
overordnet erkjennelsesprinsipp for teologien. Ihmels og Hallesby forsøkte å korrigere Frank 
på dette punkt og gi teologien en mer objektiv orientering. Men også Hallesby hevdet en 
”troens sans”, en ”potensering” og ”utvidelse” av erkjennelsen som gjør det gjenfødte 
menneske i stand til å erkjenne Gud. Utsagnet om denne ”troens sans”, som nødvendig 
forutsetning, går vesentlig utover både ortodoksiens og pietismens syn på TG. Innen 
Hallesbys egen troslære synes det som hans lære om TG har skapt store indre spenninger.- 
Leiv Aalen tok et avgjørende oppgjør med TG hos Hallesby. Aalen innser at tro og teologi må 
hvile på visse subjektive forutsetninger, men lanserer i stedet for TG en forpliktelse på kirkens 
bekjennelse. Tolkning og teologi hos Aalen blir et kognitivt arbeid, å utlegge skriftordets 
grammatikalske mening. 

Avslutningsvis peker Teigen på enkelte generelle hermeneutiske innsikter hos H.G. 
Gadamer og G. Ebeling som støtter oppunder noe Olav Valen-Sendstad har pekt på: En rett 
forståelse av Skriften krever et brudd med etablert kultur- og kontekstavhengig 
forutforståelse.- I den grad det gir mening å tale om theologia regenitorum er det snakk om en 
hermeneutisk dynamikk i møte med Guds lov og evangelium. Dette møtet i seg selv gir de 
nødvendige forutsetninger for en forståelse av Skriften som er kognitiv, eksistensiell og 
personlig. 

 
Brandtzæg-forelesningen ved Fjellhaug Skoler var i år viet Asbjørn Aavik. Erik Kjebekk, 
førstelektor ved FMH og arkivleder ved NLM-arkivet, holdt hovedforedraget der han satte 
fokus på viktige begivenheter i Aaviks liv. Denne forelesningen får vi presentert som en lett 
bearbeidet utgave, i artikkelen: ”Asbjørn Aavik – ei skisse av livet hans”. Kjebekk gir en 
levende beskrivelse av Aaviks kallsopplevelse, for deretter å gi en historisk fremstilling av det 
protestantiske misjonsarbeidet i Kina. Forfatteren legger vekt på å belyse de nære og 
hverdagslige utfordringene Aavik møtte i Kina. Her står naturlig nok Aaviks familiesituasjon 
sentralt og videre hans møte og samarbeid med Marie Monsen.    
 Videre setter artikkelen fokus på forfatteren Aavik, og da med vekt på hans første bok 
”De venter”. Denne har hatt en uvurderlig betydning for norsk kristenliv, spesielt med tanke 
på å fremme misjonstanken blant kristenfolket. 
 Kjebekk gir oss også et innblikk i den andre verdenskrigens konsekvenser for 
misjonsarbeidet i Kina. Dette var på flere måter en prøvelsenes tid, både for misjonærene 
individuelt og for misjonsarbeidet som helhet. Aaviks egen skildring av denne tiden er intet 
mindre enn gripende. 
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 Kjebekks artikkel synliggjør, på generelt grunnlag, betydningen av å fokusere på 
misjonshistorie. Den tradisjonelle misjonstanken problematiseres fra flere hold i vår tid. En 
postmoderne toleranseforståelse settes gjerne opp mot en bibelsk misjonsforståelse. Selv om 
det alltid er både nødvendig og nyttig å se på misjonshistorien med kritiske øyne, må det være 
en like stor utfordring å løfte frem mange pionermisjonærers kloke og gjennomtenkte strategi. 
Aavik tilhører kategorien misjonærer som på en særskilt måte møtte andre kulturer med 
respekt og storsinn, uten at det gikk på bekostning av en klassisk bibelsk misjonstanke. Det er 
derfor viktigere enn noen gang at den type misjonsstoff som Kjebekk her presenterer, blir 
bredt tilgjengelig.  
 
Dagfinn Solheim, førstelektor i missiologi ved FMH, går i sin artikkel nærmere inn på hvilke 
strategiske, teoretiske og praktiske overveielser som må gjøres når en skal formulere en 
misjonstrategi. Solheim går systematisk gjennom en rekke sjekkpunkter. Det er viktig å 
definere målgruppe for arbeidet. Kompleksiteten i samfunnet er blitt så stor at en må være så 
konkret som mulig, det holder ikke med løse hentydninger til geografi og etnisitet. Indre 
dynamikker i lokalsamfunn kan tvinge gjennom ytterligere spissing av målgruppe, men dette 
blir man ofte klar over underveis i et misjonsarbeid. En strategi må aldri ligge så fast at den 
ikke kan endres og justeres ettersom man vinner erfaring.- Å kjenne et folks verdensanskuelse 
og religion er avgjørende viktig. Skal kristen forkynnelse og undervisning nå inn, må det være 
på en bakgrunn av god innsikt i, og i dialog med, grunnleggende tema og verdier i den lokale 
kulturen.- Rent praktisk vil en være tjent med å formulere en visjon utmyntet i en konkret 
målsetting. Nærmere planlegging vil avdekke både hvilke ressurser som trengs for å utføre 
oppdraget, samtidig som en får oversikt over hva en allerede besitter. Det er både åndelige og 
menneskelige ressurser.- Et misjonsarbeid utvikler seg i faser som i noen grad kan avgrenses 
og analyseres. Vi snakker om nybrottsfase (utstrakt evangelisering og kontaktarbeid), 
konsoliderings-fase (fra bibelgruppe til menighet), en organiserings-fase (fra menighet til 
kirkesamfunn), og en overleverings-fase (misjonæren trekker seg ut av ledelsen). Denne 
fasetenkningen må være klar helt fra dag én, slik at nasjonale medarbeidere er tidlig fortrolig 
med og delaktig i prosessen. 

Avslutningsvis påpeker Solheim at strategi og planlegging ikke må være forbeholdt de 
få ledere. For at en strategi skal vinne tilslutning og kunne lykkes, må en legge vinn på at så 
mange som mulig har et eierforhold til den og er tjent med at den vinner fram. 

Solheim er også innom evaluering. Enhver strategi må evalueres fra tid til annen. 
Erfaring har vel vist at selv ”den beste strategi” må justeres underveis. Strategien må ha 
innebygde justeringspunkter der man forholder seg kritisk og radikalt til den generelle 
visjonen og konkrete målsettingen. Visjon og målsetting er sjeldnere gjenstand for justering, 
mens strategier må være klare - men ikke fastlåste. Det er ikke uttrykk for manglende ledelse 
å endre strategi. Heller er det vel slik at en moden og modig ledelse endrer strategi for å oppnå 
den konkrete målsetting for et gitt misjonsarbeid. 

 
Misjonstematikken møter oss også i en annen artikkel i dette årsskriftet. Professor ved FMH 
og Høgskolen i Volda, Arne Redse, presenterer oss for ”Utkast til ein modell for 
kulturanalyse”. Forfatteren mener modellen ”kan ha nytteverdi for mange misjonærar, ikkje 
minst for pionermisjonæren som ofte må bryte nytt land også med omsyn til det å skaffe seg 
innsikt i ein framand kultur.” Før modellen presenteres foretar Redse en grundig basisdrøfting 
av selve kulturbegrepet. Med denne drøfting i bunn, får vi så en skjematisk presentasjon av 
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kulturanalysemodellen og deretter en diskusjon av den. Modellen gir oss et verdifullt 
totalblikk over de mange instanser som aktualiseres i møtet med fremmede kulturer, og som 
det ikke bare er fordelaktig men også nødvendig å ta hensyn til.  

Misjonærens møte med ikke-vestlige kulturer, vet vi er vanskelig og krevende. 
Utfordringene står i kø, både personlig og misjons-strategisk. Forberedelsene til 
misjonsgjerningen kan vel aldri bli god nok, men det må alltid være et mål at forberedelsene 
gjøres så godt som mulig. En misjonær må trø varsomt, men han eller hun skal også være 
frimodig på vegne av evangeliet. Kan en modell for kulturanalyse bidra positivt til dette? 
Utvilsomt. Interessant er det også at artikkelforfatteren påpeker at ”for teologien kan ein 
kulturanalysemodell som denne vere nyttig også til forståing av kulturane dei forskjellige 
bibelske forfattarane forkynte og skreiv for”. Dette gir misjonæren et dobbelt perspektiv: 
Kunnskap om den kulturelle konteksten som de bibelske skriftene springer ut fra, gir viktige 
og berikende perspektiver på misjonsarbeidet  

I dette bildet står selvsagt religionsforståelsen sentralt. Redse understreker 
nødvendigheten av en gjennomtenkt definisjon av hva religion er, ikke minst av hensyn til 
målgruppen. Med utgangspunkt i kulturanalysemodellen avslutter Redse sin artikkel med en 
religionsdefinisjon i tre punkter, som han mener er naturlig og nyttig. 

 
Hymnologi er et fagområde som i europeisk sammenheng har styrket sin status betydelig de 
siste årene. Det drives omfattende forskning både fra teologisk og musikkvitenskapelig hold. 
Salmehistorie berører også teologihistorie og kirkehistorie, og tradisjonen forteller oss at en 
salmes melodiske profil på ingen måte er likegyldig. Den kristne kirke, og kanskje spesielt 
den lutherske, er en syngende kirke. Det ligger derfor en positiv forpliktelse i å ta sang-og 
salmetradisjonen på alvor. Salmedikteres jubiléer er en gylden anledning til nettopp dette. 

 Førstelektor i praktisk teologi ved FMH, Egil Sjaastad, skriver sin artikkel i 
tilknytning til 400-årsmarkeringen av salmedikteren Paul Gerhardts fødsel (1607). ”Tro som 
trosser tragedier”, kan utmerket godt leses som en førstehåndsintroduksjon til Paul Gerhardts 
liv og virke. Men i artikkelens annen del får vi også et møte med Gerhardts salmer og en 
analyse av noen av de mest kjente salmene. Artikkelens hymnologiske refleksjoner er i 
betydelig grad sentrert om salmenes oppbyggelige og læremessige sider. Og nettopp denne 
kombinasjonen, ikledd en sjelden poetisk slagkraft, må kunne sies å være en viktig årsak til 
salmenes overlevelsesevne. Dermed blir også salmenes sjelesørgeriske side en grunntone hos 
Paul Gerhardt. Nettopp dette gjør artikkelforfatteren til et hovedpoeng: ”Paul Gerhardt kan 
kalles sjelesørgeren blant salmedikterne. Han er ikke den eneste, men han er kanskje den 
største”. 

 
Dette er årets liste – fra Jesus-troende jøder til vår egen postmoderne tid. Det antyder noe av 
den spennvidden, tids- og emnemessig, som ”tenkende og troende bibellesere” (S. Odland) 
alltid må ha. Vi takker årets bidragsytere som har hjulpet Fjellhaug og oss alle i den 
prosessen.- God lesning! 

 
Fjellhaug Misjonshøgskole, 9. november 2007 
 
Aage Myksvoll (hovedredaktør) 
Erling Lundeby (redaktør) 
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Født 1946. Cand.theol., MF, 1972, dr. theol., UiO, 1982, på avh.  
The proof from prophecy : a study in Justin Martyr's proof-text 
tradition. Professor ved MF. 

 
Det vil antakelig være kjent for noen av mine lesere at jeg og professor Reidar Hvalvik siden 
2000 har ledet et større internasjonalt historieprosjekt under fellestittelen A History of Jewish 
Believers in Jesus.1 I denne artikkelen vil jeg omtale noen av de funn vi gjorde i dette 
arbeidet, og noen av de nye perspektiver som åpnet seg i arbeidet med stoffet. Flere av disse 
perspektivene var nye for meg. 
 
En sentral definisjon 
De definisjonene av noen nøkkelbegreper som vi ble enige om i prosjektet, kan neppe omtales 
som funn. Men de var viktige som redskaper til å gjøre funn. Først og fremst gjelder det den 
termen som definerte hva eller hvem historien vår skulle handle om.  

Vi ble tidlig enige om ikke å skrive historien til en -isme eller –dom; altså ikke 
jødekristendommens historie, ikke judaismens (judaiseringens) historie. Tar man et slikt 
utgangspunkt, bidrar man først og fremst til teologihistorien. Man undersøker og fremstiller 
historien til en bestemt kristendomsform. Når man kaller denne kristendomsformen 
jødekristendom, er det fordi man antar at mange jøder som trodde på Jesus som Messias, 
utviklet en spesiell type teologi og kristen praksis som mer eller mindre var felles for dem, 
eller i hvert fall for mange av dem. Men man kan i prinsippet tenke seg at også kristne som 
var hedninger (=ikke-jøder) i utgangspunktet, kunne slutte seg til menigheter eller grupper 
som praktiserte denne form for kristendom, og motsatt: at noen jødekristne ikke praktiserte 
denne spesielle jødekristendommen, men tilhørte ”vanlige” menigheter med hedningekristen 
majoritet og praksis.2 

Dette utgangspunktet har vært det vanlige i forskningen, noe som gjenspeiler seg i 
titlene på noen ”klassikere” på området, for eksempel F.J.A. Hort, Judaistic Christianity 
(1904); G. Hoennicke, Das Judenchristentum im ersten und zweiten Jahrhundert (1908); 
Hans Joachim Schoeps, Theologie und Geschichte des Judenchristentums (1949); Jean 
Daniélou, Théologie du judéo-christianisme (1958), og den foreløpig aller nyeste, 

                                                 
1 Første bind, et samarbeid mellom 16 forfattere som skrev 23 bidrag på til sammen 930 sider, ble publisert av 
Hendrickson Publishers i Peabody, Massachusetts, i juli 2007, under tittelen Jewish Believers in Jesus: The 
Early Centuries (red. Oskar Skarsaune og Reidar Hvalvik, heretter forkortet JBJ). Jeg har skrevet et populært 
sammendrag av denne historien, publisert som nr. 45 av tidsskriftet Mishkan (utgitt av Caspari Center for 
Biblical and Jewish Studies, 2005): We have Found the Messiah: Jewish Believers in Jesus in Antiquity. 
 
2 I JBJ er begrepshistorien og forskningshistorien til „jødekristendommen“ beskrevet av James Carleton Paget, 
”The Definition of the Terms Jewish Christian and Jewish Christianity in the History of Research”, 22–52. 
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heldekkende fremstilling: Simon Claude Mimouni, Le judéo-christianisme ancien: Essais 
historiques (1998). 

Det har vært vanlig i flere av disse fremstillingene å regne opp noen kjennetegn på 
jødekristendom: ”lav”-kristologi av adoptiansk type, fortsatt lovobservans, og ofte også 
avvisning av Paulus og hans kristendomsform. Mimouni har i de senere år fått et visst 
gjennomslag for den definisjonen som bare tar med fortsatt lovobservans som avgjørende for 
hva som skal regnes som jødekristendom. 

En konsekvens av disse tradisjonelle definisjonene har vært at Paulus og de jødiske 
kristne som tenkte og levde som ham, ikke har vært regnet med til jødekristendommen. 
Dersom man definerer ”jødekristen” som ”tilhenger av jødekristendommen”, var Paulus altså 
ikke selv noen jødekristen. Noen forskere har foreslått å kalle slike som ham ”kristne jøder” 
for å skille dem fra de jødekristne. Som man forstår: i slike definisjoner av jødekristendom og 
jødekristne spiller det etniske kriterium en viss rolle, men det er ikke avgjørende. Det 
avgjørende kriterium handler om teologi og praksis, ikke folketilhørighet. Judaiserende 
hedningekristne kan regnes med til jødekristendommen, mens på den annen side ikke-
lovobservante jødiske kristne utelukkes. 
 
I vårt historieverk ville vi ta et annet utgangspunkt. Vi ville skrive en historie der Paulus og 
slike Jesus-troende jøder som ham hadde sin selvsagte plass. Altså valgte vi å la det etniske 
kriteriet være det eneste. En jødekristen definerer vi som en jøde (av fødsel eller konversjon 
til jødedommen) som i en eller annen forstand tror på Jesus som frelseren. Vi ville altså 
inkludere hele spekteret av teologier som vi vet var representert blant de jødekristne – helt fra 
Paulus’ høy-kristologi og lovfrie evangelium, til ebjonittenes adoptianske kristologi og krav 
om mosaisk observans for alle kristne.3 

Men selve termen ”jødekristne” (Judenchristen, judéo-chretiens, Jewish Christians, 
etc.) valgte vi å unngå så langt det lot seg gjøre. Mange av nåtidens Jesus-troende jøder liker 
den ikke fordi ordet ”kristen” bærer så mange ulykkelige assosiasjoner med seg. For det første 
er ”kristen” i mange jøders ører det samme som ”ikke-jødisk” eller ”hedensk”. For det andre 
har mye stygg forfølgelse av jødene gjennom historien vært gjort i kristendommens navn, av 
folk som begrunnet det med at de selv var kristne.  

På den annen side kunne vi vanskelig kalle den gruppen vi skulle skrive om i oldtiden 
for ”Messianic Jews”, som i våre dager ofte er den betegnelsen de selv foretrekker, særlig i 
USA og Israel. Ingen jødekristne i oldtiden kalte seg det. Vi landet derfor på det mer nøytrale 
”Jewish Believer in Jesus”, en betegnelse som moderne jødekristne ikke har noe imot, og som 
dessuten er den betegnelse de oldkirkeloge kildene oftest bruker om dem. Denne betegnelsen 
får også klart fram det etniske kriteriet som ligger til grunn for definisjonen. 
 
Var det en teologisk kløft mellom de jødekristne og de 
hedningekristne? 
Tradisjonelt har man ofte ment det. I en berømt artikkel4 publisert i 1831 lanserte Ferdinand 
Christian Baur følgende bilde av ur- og oldkirkens teologiske utvikling: I begynnelsen var 

                                                 
3 Se Skarsaune, „Jewish Believers on Jesus in Antiquity – Problems of Definition, Method, and Sources”, JBJ: 
3–21. 
4 I realiteten var det en hel avhandling på nesten 150 sider: ”Die Christuspartei in der chorinthischen Gemeinde, 
der Gegensatz des petrinischen und paulinischen Christentum in der ältesten Kirche, der Apostel Petrus in Rom“, 
Tübinger Zeitschrift für Theologie 4 (1831): 61–206. 
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jødekristendommen, konkret i skikkelse av urmenigheten i Jerusalem, ledet av de tolv apostler 
med Peter i spissen, etter hvert også av Jesu bror Jakob. Dernest oppstår 
hedningekristendommen, utformet av Paulus. Mellom disse to var det fra begynnelsen 
konflikt, og konflikten var primært teologisk. Peter-kristendommen sa ja til loven, ja til det 
jødiske. Paulus-kristendommen sa nei til loven og nei til det jødiske. Jødekristendommen var 
nasjonalt begrenset, en partikulær lov-religion. Hedningekristendommen var en universell 
nåde-religion. Det klassiske litterære uttrykk for konflikten mellom dem finner vi i en 
eiendommelige roman som ble til på 200-tallet, og som tilskrives Klemens av Roma. Forskere 
siden Baur har kalt den Pseudo-Klemens-skriftene, fordi den bare foreligger for oss i to ulike 
versjoner fra 300-tallet: de Pseudo-klementinske Homilier og de Pseudo-klementinske 
Gjenkjennelser. På 200-tallet kan romanen ha vært kjent under navnet Peters vandringer. I 
denne romanen møter vi Peter på ulike misjonsreiser; han holder taler, men han diskuterer 
også lenge og grundig med en motstander, som i romanens fiksjon omtales som Simon 
trollmannen; ham vi kjenner fra Acta 8. Det er en vanlig oppfatning i forskningen at det er en 
annen motstander som skjuler seg bak romanens ”Simon”, nemlig Paulus. Dermed kan 
romanens diskusjoner mellom Peter og Simon leses som diskusjoner mellom Peter-
kristendommen og Paulus-kristendommen. 

Ifølge Baur endte ikke denne konflikten med at den ene part vant. Konflikten ble løst 
ved at begge de to tidlige kristendomsformene inngikk i en høyere syntese, den kirkelige 
katolske kristendom, som forente i seg elementer både fra Peters og Paulus’ kristendom. 

Baurs konstruksjon var så enkel, elegant og besnærende at den skulle komme til å få 
en usedvanlig langvarig virkningshistorie i forskningen. Det element i Baurs konstruksjon 
som har holdt seg lengst, er utvilsomt bildet av Paulus som hedningekristendommens 
egentlige opphavsmann. Dette bildet har som konsekvens at Paulus isoleres fra 
jødekristendommen, og at man helt fra begynnelsen tenker i konflikt-modeller når det gjelder 
forholdet mellom Paulus og urmenigheten i Jerusalem. 

Men også bruken av de pseudo-klementinske skriftene som primærkilder til tidlig 
jødekristendom har holdt seg forbausende lenge. Baur hadde her en tidlig forløper i oldkirken. 
Biskop Epifanius i Salamis på Kypros skrev i 370-årene en stor bok som populært ble kalt 
Medisinskrin mot alle kjetterier (Panarion). Her gir Epifanius en beskrivelse av 80 kjetterier, 
blant dem ”ebjonittene”. Og i sin beskrivelse av ebjonittenes tro og praksis bruker Epifanius 
den pseudo-klementinske romanen som en av sine viktigste kilder. Det samme gjorde altså 
Baur i 1831. Og det samme gjorde fremdeles Hans Joachim Schoeps i sin store fremstilling 
fra 1949.5 Hos ham blir den jødekristendom vi møter i den pseudo-klementinske romanen 
urmenighetens arvtakere på 100- og 200-tallet. Gjennom den pseudo-klementinske romanen 
får vi dermed et mer autentisk bilde av urmenighetens teologi enn det vi får i Lukas’ mer 
friserte bilde i Acta (samt i brevene tilskrevet Peter og Jakob). 

Helt siden Baur har det vært forskere som har avvist deler av hans konstruksjon,6 eller 
avvist den helt og holdent.7 Før man drøfter dens holdbarhet med hensyn til det andre og 

                                                 
5 Theologie und Geschichte des Judenchristentums (Tübingen: J.C.B. Mohr, 1949). 
6 Siden den såkalte ”eldre Tübinger-skole” (fra Baur) så vel som den ”yngre Tübinger-skole” (Schoeps) begge 
var tyske fenomener, er den grundigste drøftelse av Baurs og Schoeps’ teser levert av en tysk forsker: Georg 
Strecker, Das Judenchristentum in den Pseudoklementinen (Texte und Untersuchungen 70; Berlin: Akademie-
Verlag, 1958; andre utg. 1981). Strecker foretok her en delvis dekonstruksjon av Baurs og Schoeps’ teser 
gjennom en kilde-analyse av den pseudo-klementinske romanen. Ifølge Strecker var den på ingen måte enhetlig, 
men inneholdt ulike kilde-sjikt med ulik tendens, og dessuten store redaksjonelle innslag som igjen gav uttrykk 
for andre teologiske tendenser. Streckers kildeanalyser har imidlertid ikke blitt stående uimotsagt. I JBJ er det 
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tredje århundre, er det tvingende nødvendig å se nærmere på det første århundre, og særlig det 
historiske forhold mellom Paulus og urmenigheten i Jerusalem. Kommer man skjevt ut i 
begynnelsen, vil den senere historien også bli fortegnet. 

Det er ingen tvil om at Lukas i Acta tegner Paulus som en lov-praktiserende jøde også 
etter hans Damaskus-opplevelse.8 Han går inn i et nasireer-løfte, og gjør alt som loven 
foreskriver ham i forhold til dette. Han drar til Jerusalem for å ta del i jødiske høytider. Og 
fremfor alt: Når Lukas i Acta 21,21 refererer en anklage om at Paulus ute i diasporaen lærer 
jødiske Jesus-troende å ”vende seg fra Moses … og ikke omskjære sine barn og ikke leve 
etter våre skikker” – da betrakter Lukas dette som en falsk anklage. Det virkelige forhold 
setter Jakob ord på i Acta 21,24: Paulus lever selv slik at han ”holder loven”, og han lærer 
ikke andre jøder noe annet. Ifølge Lukas er det ikke Paulus, men tvert i mot Peter som er den 
første som gjør praktiske kompromisser i forhold til loven når dette er nødvendig i misjonen 
blant hedninger (Apg 10–11). At Paulus gjorde det samme, er mer noe Lukas underforstår 
enn fremhever. Men slik blir det full enhet mellom Paulus og Peter i dette henseende, slik 
Lukas fremstiller saken. Dette er i det hele tatt tendensen hos Lukas: mellom urmenigheten i 
Jerusalem og Paulus er det ingen dyptgående teologisk konflikt overhodet. 

Kritiske forskere i Tübinger-skolens tradisjon mistror imidlertid Lukas, og mener 
Paulus selv gir et annet bilde i sine brev. Da blir spørsmålet: gjør han det?9 La meg nevne to 
eksempler. I 1 Kor 1–3 refser Paulus korintermenigheten for det forhold at det finnes partier 
blant dem. Noen holder seg til Paulus, noen til Apollos, noen til Peter (”Kefas”) og noen sier 
de bare tilhører Kristus (1 Kor 1,10–12; 3,4). Dette vil Paulus ikke ha noe av. Både Paulus, 
Apollos og Peter er medarbeidere som samarbeider om å bygge Guds menighet, og ”alt hører 
dere til, enten det er Paulus, Apollos eller Kefas” (3,21–22). Premisset bak denne påstand er 
at det foreligger en grunnleggende samstemthet om evangeliets innhold mellom de nevnte 
medarbeidere. Dette kommer Paulus tilbake til i 1 Kor 15,1–11. Her regner han opp de 
avgjørende sannheter i evangeliet, at Kristus døde og oppstod for oss, og han sier selv at 
denne oppsummeringen av evangeliet var noe han selv overtok – antakelig fra urmenigheten i 
Jerusalem. Deretter sier han: ”Men enten det er meg eller de andre – dette forkynner vi, og det 
er dette dere har tatt i mot i tro”.  

Det er ikke bare i 1 Korinterbrev Paulus understreker den fundamentale enighet som 
foreligger mellom ham og Jerusalem-menigheten i de grunnleggende teologiske spørsmål. I 
nettopp det brev der Paulus er på sitt mest polemiske – Galaterbrevet – gjør han det samme. I 
Gal 2,1–10 sier Paulus meget klart at tre av ”søylene” i Jerusalem, Jakob (sannsynligvis 
Herrens bror, jfr. 1,19), Peter og Johannes, anerkjente Paulus’ evangelium og gav ham og 
Barnabas hånden som tegn på fellesskap. Og i den éne fortellingen om konflikt mellom Peter 
og Paulus som vi har i NT – Gal 2,11–14 – er poenget det stikk motsatte av det man ofte får ut 
av fortellingen. Paulus gjør det krystallklart i denne teksten at i det teologiske spørsmålet var 
det ingen uenighet mellom ham og Peter. Da Peter kom til menigheten i Antiokia, gjorde han 

                                                                                                                                                         
Graham Stanton som på nytt drøfter de pseudo-klementinske skriftene som mulige kilder til jødekristendom: 
”Jewish Christian Elements in the Pseudo-Clementine Writings”, 305–324. 
7 I Jean Daniélou’s Théologie du judéo-christianisme (Tournai: Desclée, 1958), engelsk utgave: The Theology of 
Jewish Christianity (A History of Early Christian Doctrine before the Council of Nicaea, vol. 1; London: Darton, 
Longman & Todd, 1964), spiller den pseudo-klementinske roman nesten ingen rolle som kilde til 
jødekristendommens teologi (den nevnes i omtalen av ebjonittene, pp. 59–64 i den engelske utgaven, der 
Daniélou slutter seg til Streckers analyse). 
8 Se Reidar Hvalvik, ”Paul as a Jewish Believer – According to the Book of Acts”, JBJ:121–53. 
9 Se Donald A. Hagner, ”Paul as a Jewish Believer – According to His Letters”, JBJ: 96–120. 
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til å begynne med akkurat som Paulus. Han så bort fra spiseforskriftene i loven for å kunne ha 
fullt bordfellesskap med hedningene i menigheten. Det var først da noen ”fra Jakob” kom, at 
Peter, av feighet, trakk seg unna dette bordfellesskapet. Paulus kritiserte ikke Peter for hans 
teologi. Han kritiserte Peter for ikke lenger å vedkjenne seg sitt teologiske standpunkt når han 
møtte motstand og press. 

Den teologi Paulus selv fulgte, og som han med nesten identiske ord tilskriver Peter også i 
Gal 2,14, uttrykker han et annet sted slik: 
 

For jøder har jeg vært som en jøde, for å vinne jøder. 
For dem som er under loven, lever jeg som om jeg var under loven, for å vinne dem 
 – enda jeg selv ikke er under loven. 
 
For dem som ikke har noen lov, lever jeg som om jeg var uten lov, for å vinne dem 
 – enda jeg ikke er uten lov for Gud, men er bundet av Kristi lov (1 Kor 9,20–21). 

 
 Jeg mener betydningen av et sted som dette ofte har vært undervurdert når det gjelder 
spørsmålet om forskjeller i synet på lovobservansen i den tidlige kristendom. Det Paulus klart 
sier her, er at hans egen praksis kunne være forskjellig, alt etter hvilket miljø, hvilke 
omgivelser han arbeidet i. Og i Gal 2,11–14 sier han at det samme var tilfellet for Peters del, i 
hvert fall så lenge Peter følte frihet til å følge sin egen overbevisning. Med andre ord: ulik 
praksis i forhold til spørsmålet om lovobservans betydde ikke automatisk en forskjell i teologi 
når det gjaldt synet på loven. Når Jesus-troende jøder levde i jødiske omgivelser, så de 
åpenbart ingen grunn til å avvike fra vanlig jødisk livsstil. Tvert om, nettopp misjonsmotivet 
ledet dem til en lovobservant livsstil, slik at ingen from jøde skulle ha noe å kritisere dem for. 
Men i andre omgivelser, der slike ting som fullt bordfellesskap i blandede kristne menigheter 
i diasporaen var av stor viktighet, kunne både Peter og Paulus se bort fra forskrifter i loven – 
”bli som de som var uten lov” (1 Kor 9,21), eller som Peter ”leve, ikke som jøde, men etter 
hedensk skikk” (Gal 2,14) – fordi evangeliets fremgang nå var den høyeste prioritet. 

Så mye om den teologiske side av saken. Flytter vi oss til det historiske, sosiologiske 
og politiske nivå, blir det om mulig enda tydeligere at Baurs konstruksjon nettopp er en 
konstruksjon. Den forutsetter nemlig at Jerusalem og Jerusalems innbyggere levde i nesten 
total isolasjon fra verden rundt, og i særdeleshet at Jerusalem var isolert fra det en kunne kalle 
det jødiske diaspora-nettverket. Men det var det stikk motsatte som var historisk realitet. 
Jerusalem var selve nervesenteret i det jødiske diaspora-nettverket, synlig konkretisert 
gjennom den store pilegrimstrafikk mellom Jerusalem og diasporaen. Noen pilegrimer kom 
for å bli i Jerusalem en lengre periode; noen kom for å leve resten av sitt liv der. Dette 
resulterte i en todelt jødisk befolkning i Jerusalem: ”hebreerne”, de hebraisk eller aramaisk-
talende på den ene siden; og ”hellenistene”, de gresk-talende diasporajødene på den andre. 
Kjente eksempler på sistnevnte kategori i NT er de sju lederne som ble utpekt ved siden av 
apostlene i Acta 6,1–6, samt Saulus/Paulus.10 

Det synspunkt jeg har argumentert for her, kan oppsummeres slik: Hvilket nivå av 
mosaisk lovobservans jødiske Jesus-troende praktiserte, avhang ikke først og fremst av ulik 
teologi om saken, men av miljø, omgivelser og praktiske hensyn. For Jesus-troende som levde 
nesten utelukkende blant jødiske landsmenn var det en høyst naturlig sak å praktisere en høy 

                                                 
10 Se Richard Bauckham, ”James and the Jerusalem Community”, JBJ: 55–95, særlig 55–56. 
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grad av lovobservans, slik at ikke-troende landsmenn ikke hadde noe å kritisere dem for. For 
Jesus-troende jøder som levde i blandede menigheter i diasporaen, var det naturlig og legitimt 
å se bort fra de bestemmelsene i loven som ville gjort nært sosialt samkvem med 
hedningekristne til en praktisk umulighet, ikke minst spiseforskriftene. 

Med hensyn til den andre hovedpillaren i Baurs konstruksjon, hans bruk av Pseudo-
Klementinene som hovedkilde til tidlig jødekristendom, har Graham Stanton i vårt 
historieverk gjennomgått denne kilden på nytt.11 Stanton finner lite autentisk jødekristendom i 
denne litteraturen. Baur og mange senere forskere har oversett at mye av det som presenterer 
seg som tenkt og sagt av jødekristne i denne romanen simpelt hen høres slik ut på grunn av 
romanens litterære fiksjon: Her er det Peter og andre nytestamentlige personer som angivelig 
fører ordet, og de var jo jøder alle sammen. Når roman-forfatteren legger dem synspunkter i 
munnen, er naturligvis disse synspunktene formulert av jødekristne i kraft av romanens 
litterære fiksjon. Men ved nærmere ettersyn er det bare ett klart definert avsnitt i 
Gjenkjennelsene (Recognitiones) 1.27–71 som viser seg å være et genuint jødekristent 
kildeskrift, nært beslektet med noen av de kildene Justin Martyr har anvendt i sine skrifter.12 
Teologisk sett fremtrer dette kildeskriftet relativt ortodokst, kristologien er ikke så eksplisitt 
utformet at det er mulig å bedømme den nærmere. Kildeskriftet synes å være svært kritisk til 
Paulus, men uttaler seg bare eksplisitt om hans oppførsel før hans omvendelse. 
 
To omfattende nettverk: Jerusalem-nettverket og de paulinske 
misjonsmenighetene 
Det poenget jeg understreket under forrige overskrift, vil jeg tegne ut i mer konkrete termer 
her. NT inneholder en overraskende stor mengde navn på første- og andregenerasjons troende, 
både i Jerusalem, Judea og i diasporaen. I vårt historieverk har Richard Bauckham og Reidar 
Hvalvik registrert og kartlagt alle disse personene, og søkt å fordele dem på jødekristne og 
hedningekristne så lang dette lar seg gjøre.13 Det interessante med en slik arbeidsmåte er at 
resultatene som fremkommer, overhodet ikke kan antas å være påvirket av vedkommende 
nytestamentlige forfatters teologiske tendens. Desto mer interessant er det å se i hvor stor grad 
det bildet som fremkommer, støtter de konklusjonene som ble trukket av mer direkte utsagn i 
materialet ovenfor. 
 Richard Bauckham har listet opp alle de personer vi kjenner ved navn, og som tilhørte 
urmenigheten i Jerusalem frem til 70 e. Kr.14 Først har vi de tolv apostlene, dernest følgende: 
(1) ”hebreere”: Maria, Jesu mor; Jakob, Joses, Simon og Judas (Jesu brødre); Klopas og hans 
kone Maria og deres sønn Simon (Jesu slektninger); Addai, Ananias og Saffira, Josef 
Barsabbas Justus, Josef av Arimathea, Mattias, Nikodemus, Thebutis. (2) ”Hellenister”: først 
de sju: Stefanus, Filip (evangelisten og hans fire døtre), Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas 
og Nikolaus (en proselytt). Videre: Andronikus og Junia, Johannes Markus og hans mor 
Maria, Simon av Kyrene og hans familie med sønnene Rufus og Alexander, Barnabas, Judas 
Barsabbas, Mnason, Rode og Silas. Til sammen blir dette ca. 50 navn, og om vi antar at hver 
familiefar hadde en husstand i tillegg til seg selv på minst tre personer, blir vi gjennom disse 

                                                 
11 Se referanse i note 6 ovenfor. 
12 Foruten Stantons kapittel i JBJ, se også Skarsaune, The Proof from Prophecy: A Study in Justin Martyr’s 
Proof-Text Tradition (SupplNovT 56; Leiden: Brill, 1987), 252–379. 
13 Bauckham, ”James and the Jerusalem Community” (ref. i note 9), 81–93; og Hvalvik, “Named Jewish 
Believers Connected with the Pauline Mission”, JBJ: 154–78. 
14 Han bygger på de nytestamentlige skriftene og enkelte patristiske kilder. For detaljer og belegg, se Bauckham 
som anført i forrige note. 
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50 navnene kjent med til sammen over 200 Jesus-troende familemedlemmer bare i Jerusalem 
før år 70. Diaspora-jødene i denne listen utgjør omtrent en tredel av alle navnene; dette kan 
godt gjenspeile forholdstallet mellom tilflyttede diasporajøder og fastboende aramaisk-talende 
jøder for Jerusalem som helhet. Dette forhold korrigerer i seg selv en utbredt 
vrangforestilling: at urmenigheten i Jerusalem var isolert og ikke hadde kontakt med den store 
masse jøder som levde i diasporaen. Tvert om: som Jerusalem var selve senteret for alle 
diaspora-jøder, var urmenigheten i Jerusalem senteret og modermenigheten for alle kristne 
menigheter, hele diasporaen rundt. Kontakten var tett og levende. Hele tiden var det folk som 
reiste i begge retninger på veiene som forbandt Jerusalem med diasporaens jødiske nettverk. 
Det bildet Lukas tegner i Acta av nettopp slik kommunikasjon, er derfor utvilsomt historisk 
treffende. 
 Dette illustreres slående om vi, slik Reidar Hvalvik har gjort i boken, lager en liste 
over navngitte medarbeidere for Paulus, og navngitte medlemmer av de menighetene han 
grunnla. Av de 17 navngitte diasporajødene i Jerusalem-menigheten, finner vi hele fem igjen 
som medarbeidere av Paulus: Andronikus og Junia, Johannes Markus, Barnabas og Silas. 
Med andre ord: Nær på en tredel av Jerusalem-menighetens ”hellenister” var nære 
medarbeidere av Paulus. I tillegg kan vi navngi omtrent 20 personer blant Paulus’ øvrige 
medarbeidere som også var jødekristne, men som antakelig alle levde i diasporaen. Dette gir 
oss totalt 25 jødekristne medarbeidere og bekjente av Paulus, mer og mindre tett knyttet til 
hans misjon. Det totale antall navngitte personer i kategorien medarbeidere og bekjente er 88. 
De jødekristne utgjør med andre ord nesten en tredel av denne kategorien.15 
 Poenget med denne lille statistikk er følgende: Ikke bare var Jerusalem-menigheten 
langt fra isolert i forhold til det store jødiske diaspora-nettverket, men tvert i mot dets sentrale 
nervesentrum. Og like viktig: Paulus selv var lang fra isolert og ensom i sin misjon. Han var 
selv, før sin omvendelse, en typisk ”hellenist” i Jerusalem som tilhørte det hellenistiske 
miljøet av jøder der (samme miljø som Stefanus og de øvrige sju). Og senere, i sin misjon, var 
han omgitt av tallrike jødekristne medarbeidere, både fra Jerusalem-menigheten og fra det 
øvrige diaspora-nettverket. Dette understreker det poenget jeg har pekt på ovenfor: Det er 
historisk misvisende å isolere Paulus og gjøre ham til en ensom Einzelgänger. Men nettopp 
det har nytestamentlig forskning ofte gjort. Grunnen er at Paulus selv har noe av den samme 
tendens i sine brev. Men man behøver bare gå til Actas fortelling om Paulus’ misjon, så ser 
man at Paulus langt fra var ensom og isolert i sin apostelgjerning. Og de mange navngitte 
jødekristne medarbeidere fra Jerusalem og diasporaen bekrefter dette.  
 
Hvor finner vi de jødekristne i oldtiden? 
Dette spørsmålet har langt mer betydningsfulle konsekvenser enn man umiddelbart kunne 
tenke. Jeg har alt vært inne på det: Det er all grunn til å tro at graden av jødisk praksis blant 
jødekristne varierte mye mer etter hvilke omgivelser de befant seg i, enn etter teologiske 
skillelinjer mellom dem. Alt etter hvor de befant seg geografisk, var det naturlig for dem 
enten å finne sammen i rent jødiske menigheter, eller i blandede menigheter – blandede i den 
forstand at jødekristne og hedningekristne levde sammen i en og samme menighet.16 Den 
sistnevnte situasjon ville være den vanlige i hele den gresk- og latinsktalende romerske 
diaspora; kanskje også i deler av den syrisk-talende (syrisk og aramaisk var dialekter av 

                                                 
15 For detaljer og belegg, se Hvalvik som anført i note 13. 
16 Se Skarsaune, ”The History of Jewish Believers in the Early Centuries – Perspectives and Framework”, JBJ: 
745–81, særlig 755–67. 
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samme språk) romerske diasporaen. Men i Jerusalem og i Israels land for øvrig, der hedninger 
og jøder stort sett ikke var bosatt sammen (i blandede byer og landsbyer), men i rent jødiske 
eller rent hedenske byer, var flertallet av menighetene av Jesus-troende jøder utvilsomt ”rene” 
jødiske menigheter. Det samme ser ut til å ha vært tilfellet i Østjordan-landet, og i ”lommer” 
av jødisk befolkning et godt stykke inn i Syria. 
 Det er derfor i disse områdene vi finner de klareste vitnesbyrd om hele menigheter av 
jødekristne, der menighetene kollektivt og samlet praktiserte en helt ut jødisk livsstil. De 
litterære vitnesbyrdene om dette begynner i NT, og fortsetter i så vel kristen som jødisk 
litteratur i det annet og tredje århundre.17 Blant kristne litterære kilder fra Israels land kan 
nevnes den såkalte Peters Apokalypse, som etter all sannsynlighet er skrevet av en jødekristen 
forfatter midt under Bar Kokhba-krigen (133–35 e. Kr.).18 Kristologien i dette skriftet minner 
sterkt om den vi finner i ett av Justin Martyr kildeskrifter;19 kanskje ikke så unaturlig når vi 
tenker på at Justin Martyr hadde sin oppvekst og kanskje ble kristen i Israels land (i Nablus, 
samaritanernes hovedstad). Skriftet er også beslektet med det likeledes jødekristne skriftet 
Jesajas martyrium og himmelfart, som kan være omtrent samtidig med Peters Apokalypse, 
men muligens er forfattet i Syria.20 Noen fragmenter av en Jesaja-kommentar, forfattet av 
jødekristne i Galilea en gang mot slutten av det annet århundre, er oppbevart i kirkefaderen 
Hieronymus’ Jesaja-kommentar fra det fjerde århundre.21 Den samme Hieronymus omtaler 
også jødekristne som han møtte på syrisk mark så sent som i 370-årene; han sier at i det 
syriske Berøa har de en hel menighet. Både Hieronymus og hans samtidige Epifanius omtaler 
disse jødekristne som Nasareere. Begge kirkefedre har lite å utsette på deres teologi og lære 
(de har åpenbart en fullt ut akseptabel kristologi, og synes å anerkjenne Paulus), men 
bebreider dem dette éne: at de fortsatt holder Moseloven. Det er imidlertid av stor interesse at 
en tredje samtidig med disse, nemlig Augustin, på dette punkt forsvarte dem. Betegnelsen 
Nasareere sikter opprinnelig neppe til en klart definert jødekristen sekt, men var den vanlige 
betegnelsen på kristne innenfor hele det syrisk-språklige område.22 
 På jødisk side omtaler den rabbinske litteraturen, nedskrevet i perioden ca. 200–500 e. 
Kr., flere steder jødekristne i Galilea, og særlig i byene Sepphoris, Kapernaum og Tiberias. 
Det er tydelig at de jødekristne som omtales her, lever jødisk blant andre jøder. Nettopp 
derfor er de så farlige, sier de rabbinske kildene. Man tror man har for seg fromme jøder, og 
slik lokker de andre jøder hjem til seg og begynner å påvirke dem.23 Et slikt bilde bekreftes 
delvis av Epifanius i 370-årene. Epifanius levde første delen av sitt liv i Israels land, og 
omtaler flere ”hemmelige” Jesus-troende blant jødene der.24 
 Bildet av de jødekristne blir vesentlig annerledes så snart vi vender oss til de blandede 
menighetene i diasporaen. Først må det bemerkes at det er svært sannsynlig at disse 

                                                 
17 Se Bauckham, ”James” (ref. i note 9); Skarsaune, ”Evidence for Jewish Believers in Greek and Latin Patristic 
Literature”, JBJ: 505–67. 
18 Dette og andre skrifter som med rimelighet eller sikkerhet kan antas å stamme fra jødekristne i Israels land til 
og med Bar Kokhba-krigen behandles av Bauckham, ”James”, 93–95. 
19 Se Skarsaune, ”Jewish Christian Sources Used by Justin Martyr and Some Other Greek and Latin Fathers”, 
JBJ: 379–414; spesielt 385–89. 
20 Se Torleif Elgvin, ”Jewish Christian Editing of the Old Testament Pseudepigrapha”, JBJ: 278–304, spesielt 
292–95. 
21 Se Skarsaune, ”Fragments of Jewish Christian Literature Quoted in Some Greek and Latin Fathers”, JBJ: 325–
78; spesielt 373–78. 
22 Se Wolfram Kinzig, ”The Nazoraeans”, JBJ: 463–87. 
23 Se Philip S. Alexander, ”Jewish Believers in Early Rabbinic Literature (2nd to 5th Centuries)”, JBJ: 659–709. 
24 Se Skarsaune, ”Evidence” (ref. i note 17), 528–41. 
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jødekristne var langt flere enn dem som levde i ”rene” jødiske menigheter i Israels land og 
Syria, og at dette var tilfelle allerede tidlig i det annet århundre, kanskje også mot slutten av 
det første. Det er ingen tvil om at et liv som minoritet i overveiende hedningekristne 
menigheter har vært normalsituasjonen for jødekristne i alle senere århundre, og fortsatt er 
det. Men jeg innrømmer at det overrasket meg å finne hvor tidlig dette etablerte seg som 
normalsituasjonen for flertallet av de jødekristne. Dette er ikke uten aktuell interesse. I våre 
dager har deler av ”den messianske bevegelse” i USA og Israel lykkes i å ta 
definisjonsmonopol på hva det vil si å være en fullblods messiansk jøde, med usynliggjøring 
av de godt assimilerte jødekristne i ”vanlige” kirker og menigheter som resultat. Men da som 
nå er det de sistnevnte som utgjør flertallet, og da som nå er denne assimileringen faktisk helt 
frivillig, og oftest et helt bevisst valg. Man gjør som Paulus og er ”hedning for hedningene,” 
med god teologisk og jødisk samvittighet. Noen familier kan på tross av denne assimileringen 
bevare en bevissthet om å være jøder i flere generasjoner; hos andre blir assimilasjonen så 
total at denne bevisstheten går tapt. Slik var det nok også mange steder i diasporaen allerede 
fra det annet århundre.25 
 
En regional case-study: Jødiske og hedenske kristne i Lilleasia, Syria og 
Mesopotamia26 
Valget av disse regionene er ikke tilfeldig. I tillegg til Israels land er disse områdene de eneste 
der vi fra det andre århundre og fremover møter store jødiske befolkninger i diasporaen.27 Det 
er med andre ord bare her (og i Roma)28 at vi i utgangspunktet kan vente at de jødekristne 
utgjør en betydelig del av medlemmene i blandede kristne menigheter. 
 La oss begynne med Lilleasia. I andre halvdel av det annet århundre utviklet det seg en 
strid om datoen for feiring av den kristne påsken mellom de kristne i Lilleasia og menigheten 
i Roma. Lilleasiatene feiret påskeaften på samme dato som jødene, den 14 Nisan, uansett på 
hvilken ukedag denne falt, mens menigheten i Roma feiret påskedag på første søndag etter 14. 
Nisan. Deres påskeaften falt altså på lørdag kveld, oftest på en senere dato enn jødenes 
påskeaften. Den tradisjonelle tolkning av denne konflikten har vært at den hadde pågått 
ganske lenge før vi finner litterære nedslag av den i de siste to tiår av 100-tallet. Men i nyere 
tid har man revurdert dette. Det dominerende synspunkt nå er at lilleasiatenes praksis lenge 
var den enerådende blant dem som feiret påske i det hele tatt, og at den romerske praksis med 
påskefeiring knyttet til søndagen var en nyskapning sent på 100-tallet. Før denne 
nyskapningen kan situasjonen ha vært at enten feiret man påske slik som lilleasiatene, eller 
ikke i det hele tatt. Blant dem som ikke feiret jødenes påskefest overhodet, kan forståelsen ha 
vært at de kristne feiret en ukentlig påskefest hver søndag. 
 Den mest nærliggende tolkning av denne forskjellen i tidlig kristen praksis er at den 
eldste kristne påskefeiringen – samtidig med den jødiske – skyldes innflytelse fra de 

                                                 
25 Se Hvalvik, ”Jewish Believers and Jewish Influence in the Roman Church until the Early Second Century”, 
JBJ: 179–216; Skarsaune, ”The History of Jewish Believers” (ref. i note 16), 755–67. 
26 Dette underavsnittet bygger på flere kapitler i JBJ: Peter Hirschberg, ”Jewish Believers in Asia Minor 
according to the Book of Revelation and the Gospel of John”, 217–38; Skarsaune, ”Fragments” (ref. i note 21), 
325–38; Skarsaune, “Evidence” (ref. i note 17), 516–28 og 551–55; Sten Hidal, “Evidence for Jewish Believers 
in the Syriac Fathers”, 568–80; Anders Ekenberg, “Evidence for Jewish Believers in ‘Church Orders’ and 
Liturgical Texts”, 640–58.  
27 Det var store jødiske kolonier i Egypt, Kyrene og på Kypros også. Men disse ble på det nærmeste fysisk 
utslettet da romerne slo ned en jødisk oppstand i disse områdene 115–17 e. Kr. Etter dette hører vi ikke om 
verken jøder eller jødekristne i disse områdene på ganske lang tid. 
28 Om jødekristne i Roma, se Hvalvik, ”Jewish Believers” (se ref. i note 25). 
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jødekristne i områder der de var relativt tallrike i menighetene, og gjerne også tok del i 
lederskapet av dem. Vi har flere indikasjoner på at dette var tilfelle i Lilleasia. Ett viktig 
aktstykke er et brev biskopen i Efesus, Polykrates, skrev til biskop Viktor av Roma omkring 
195 e. Kr.29 Her påberoper Polykrates seg sju berømte forgjengere, som alle feiret påske slik 
som han selv gjør, samtidig med den jødiske. Disse er: Filip (ifølge Polykrates apostelen, men 
historisk sett utvilsomt evangelisten), Johannes (ifølge Polykrates apostelen og 
Johannesevangeliets forfatter), Polykarp av Smyrna, Thraseas av Eumenia, Sagaris av 
Laodikea, Papirius, og Meliton av Sardes. Disse sju kaller Polykrates sine syngeneis. Dette 
kan enten bety ”slektninger”, eller – mer trolig – ”landsmenn”. Det er i denne siste 
betydningen Paulus bruker ordet i Rom 9,3. Uansett – når listen begynner med Filip og 
Johannes er implikasjonen neppe til å komme fra: alle de nevnte og Polykrates selv var av 
jødisk herkomst. De var jødekristne.  
 Da jeg første gang ble gjort oppmerksom på denne implikasjonen i Polykrates’ brev, 
følte jeg en nærmest instinktiv uvilje mot å akseptere den. Skulle virkelig Polykarp ha vært 
jødekristen? Og skulle den intense anti-jødiske polemikk i Meliton av Sardes’ berømte 
påskepreken stamme fra en som selv var jødekristen? Men etter litt ettertanke slo det meg at 
dette slett ikke var umulig. Det er trekk i beretningen om Polykarps martyrium som faller på 
plass dersom han selv var jødekristen. Og polemikken mot ”Israel”, eller ”folket” som jødene 
ofte kalles i Melitons preken, lar seg utmerket forstå som samme type kritikk som vi finner i 
Stefanus-talen i Acta 7, altså som innen-jødisk kritikk, ikke utenfra-kritikk. 
 Men dette betyr at jødekristne var godt representert i ledersjiktet i de lilleasiatiske 
menighetene, og at det var jødekristne ledere som stod i spissen for forsvaret av den 
lilleasiatiske påskepraksis. Det er interessant å observere at slik var situasjonen tilsynelatende 
fortsatt, så sent som på 300-tallet. Da møter vi i 370-årene en lokal kirkestrid innenfor den 
novatianske kirke i Frygia i Lilleasia.30 Noen biskoper møtes til synode, og vedtar å holde fast 
på gammel praksis, som nå var å feire påskedagen på en søndag som faller innenfor den 
jødiske påskeuken, altså i prinsippet samtidig med jødene. I andre deler av den lilleasiatiske 
kirken hadde man nå skiftet over til den nikenske praksis, som var å bestemme påskedagens 
dato slik at den ikke falt innenfor den jødiske påskeuken. Man får ingen opplysning om hvem 
disse biskopene som holdt fast på den eldre praksis var, men navnet på en av dem som i 
keiserdømmets hovedstad Konstantinopel forsvarte dem og deres praksis får vi: han het 
Sabatius og var jødekristen. Neppe en tilfeldighet, og kanskje ikke så utypisk for den 
lilleasiatiske kirken ennå så sent som dette. 
 Den eldre påskepraksis (å feire på samme dag som jødene) var ikke begrenset til 
Lilleasia, det er flere indikasjoner på at dette var skikken også i Syria og Mesopotamia, og at 
den her kan ha holdt seg enda lengre enn i Lilleasia. I en viktig kirkeordning for den syriske 
kirken, Apostlenes lære (Didascalia Apostolorum) fra ca. 250 sies det at hedningekristne skal 
feire påske på samme tid som ”deres brødre fra Folket”. Dette betyr at de jødekristne – 
brødrene fra Folket – feiret samtidig med jødene, og at de hedningekristne tilrådes å følge 
samme praksis. 
 På slutten av 300-tallet hører vi mesopotamiske kilder si at ”dere [antakelig kristne i 
Vesten] forlot fedrenes påskeskikk i Konstantins dager, av frykt for keiseren, og endret 
påskens dato for å være Keiseren til lags.” Og de eksemplene som er nevnt her er ikke de 
eneste, verken fra Syria eller Mesopotamia. Flere indisier peker i retning av at innslaget av 

                                                 
29 Gjengitt hos Eusebius i hans kirkehistorie, 5.24.2–7. 
30 Om dette og det følgende forteller kirkehistorikeren Sokrates i sin kirkehistorie, 4.28 og 5.21. 
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jødekristne i de ”vanlige” kristne menighetene i disse områdene var sterkt, og at man klart ser 
deres innflytelse i deler av det tilgjengelige kildematerialet, både litterært og arkeologisk (for 
eksempel i kirkearkitekturen). 
 Betydningen av dette er at der jødekristne var relativt tallrike i blandede menigheter, 
var det ikke snakk om en fullstendig assimilering fra jødisk til ikke-jødisk livsstil og praksis. I 
områder der de jødekristne hadde innflytelse, ble praksis i blandede menigheter også noe 
assimilert den andre veien, uten at dette har vært oppfattet som noe stort problem. 
 
Hvor sekterisk var den tidlige jødekristendommen? 
Det vil ha fremgått av det jeg har skrevet hittil, at etter min mening var det store flertall av 
jødekristne ikke sekteriske i det hele tatt. Men hvordan stiller det seg da med kirkefedrenes 
gjentatte omtale av jødekristne sekter? Det dreier seg stort sett om tre: ebjonittene, 
elkesaittene og nasareerne.  
 Ebjonittene31 navngis første gang av Ireneus, ca. 185 e. Kr., deretter finner vi dem 
omtalt av bl.a. Tertullian og Hippolyt, dernest av Origenes ca. 240, Eusebius ca. 310, og 
fremfor alt av Epifanius på 370-tallet. Han har viet ett av sine mest omfangsrike kapitler (nr. 
30) i Medisinskrinet (Panarion) til ebjonittene. Termen ebjonitter skrives på gresk ebionaioi 
av disse kirkefedrene. Den første som kaller dem ved dette navnet er altså Ireneus. Han kunne 
verken hebraisk eller syrisk, og har neppe visst at ordet ebionim på hebraisk og ebionaye på 
aramaisk-syrisk ganske enkelt betyr ”de fattige”. På gresk burde de da ha vært kalt hoi 
ptochoi. I stedet transkriberer Ireneus det semittiske ordet, antakelig fra syrisk (ebionaye), og 
skriver ebionaioi med greske bokstaver. Etter reglene for gresk ord-danning skulle ordet 
ebionaioi bety ”tilhengerne av Ebion”, og slik har alle senere kirkefedrene tolket navnet, 
antakelig også Ireneus selv. På den måten oppstod sekt-grunnleggeren ”Ebion”, ved en rent 
språklig misforståelse. 
 I den hebraiske bibel er ”de fattige” en hedersbetegnelse som mange av de fromme, 
særlig de som taler i mange av salmene, bruker om seg selv. De står i motsetning til de rike og 
mektige i folket, og fremstilles ofte som forfulgt av de mektige. Men de fattige er samtidig de 
som Gud tilsier sin frelse, og som i endetiden skal belønnes rikt. I Jesu første saligprisning i 
Matt 5 er ”de fattige” den benevnelse som brukes først om dem som skal belønnes med Guds-
rikets goder. På denne bakgrunnen er det all grunn til å tro at ebionim/aye var en 
selvbetegnelse som ble brukt av noen eller alle semittisktalende jødekristne. Termen har fra 
begynnelsen neppe vært noen sektbetegnelse i det hele tatt. 
 Men den gruppen Ireneus betegner med termen har utvilsomt vært en sektlignende 
gruppe, som har atskilt seg fra andre jødekristne gjennom følgende lære og praksis: (1) de 
anerkjente og brukte bare Matteus-evangeliet; (2) de fremhevet at Jesus var Josefs kjødelige 
sønn, og dermed av Davids ætt gjennom sin biologiske far Josef. Jesu status som en Davids-
sønn var antakelig svært viktig for denne gruppen. (3) Jesus var blitt utvalgt til rollen som 
Messias på grunn av sin fullkomne rettferdighet og lovobservans. (4) På samme måte som 
Jesus selv, skulle alle hans disipler (jøder eller hedninger) oppfylle Moseloven. (5) Jerusalems 
status som den kongelige by var viktig for denne gruppen, deres bønneretning var mot 
Jerusalem (som den fortsatt er det for jøder verden over; ikke mot øst, som vanlig for kristne 
helt fra oldkirken). (6) Denne gruppen avviste Paulus. 

                                                 
31 Se Skarsaune, ”The Ebionites”, JBJ: 419–62. 
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 Selv om Ireneus antakelig må sies å være oppfinneren av navnet ”ebjonitter” for denne 
gruppen, har han neppe oppfunnet gruppen som sådan. Slike jødekristne er nemlig omtalt av 
Justin Martyr i 150-årene, men uten bruk av denne betegnelsen. Tidligere omtaler av dem lar 
seg ikke oppspore. En rimelig hypotese er at gruppen oppstod i første halvdel av det annet 
århundre, og at de – i jødemisjonens interesse – ”justerte” sin kristologi slik at den ble mer lik 
den jødiske lære om Messias som da var under utforming blant rabbinske ledere. Om de kan 
ha hatt forløpere i det første århundre, unndrar seg vår kunnskap. Men man kan si at fraværet 
av polemikk mot en slik kristologi i de nytestamentlige skriftene, for eksempel hos Paulus 
eller i Johannes-skriftene, helst taler i mot at det fantes en klart utformet adoptiansk kristologi 
i det første århundre. Det stiller seg annerledes med kravet om mosaisk lovobservans for 
hedningekristne; her gir Paulusbrevene klare indikasjoner på at et slikt synspunkt ble 
fremmet. 
 De punktene jeg listet opp ovenfor kan regnes som relativt sikre kjennetegn på 
”ebjonittene”, og noen eller alle av disse kjennetegnene gjentas av senere kirkefedre til og 
med Eusebius. Det blir annerledes når vi kommer til Epifanius. I hans store kapittel om dem 
bruker han et stort antall kilder som han antar stammer fra ebjonittene og gjengir deres lære. 
Viktigst blant disse nye kildene er den pseudo-klementinske romanen, som Epifanius mener 
er ebjonittisk. Når han sammenstiller læresetningene i denne romanen med de andre kildene 
han bruker, ser han selv at det resulterer i et motsetningsfylt og delvis selvmotsigende bilde av 
hva ebjonittene lærte. Men i stedet for å innse at dette taler mot hans egen kildebruk, legger 
han skylden på ebjonittene: ikke bare lærer de vrangt, de motsier seg selv hele tiden! 
 Etter min mening har Epifanius anrettet stor skade for mye senere historieskrivning. 
Mange forskere helt opp til vår egen tid har tatt hans bedømmelse av de pseudo-klementinske 
skriftene for god fisk, og har mer eller mindre ukritisk godtatt hans oppkonstruerte bilde av 
ebjonittene. Når det kommer til stykket, er Origenes (i perioden 230-50) antakelig den siste av 
kirkefedrene som hadde førstehånds kjennskap til dem. Han bekrefter det bildet av deres lære 
som eldre kirkefedre hadde gitt. Men han vet også at ebionim kort og godt betyr ”de fattige”, 
og han kan noen steder bruke betegnelsen som et navn for alle jødekristne. Da gjør han 
samvittighetsfullt oppmerksom på at det fins flere typer ”ebjonitter”, og at ikke alle av dem 
hyller de læresetningene som eldre kirkefedre hadde tilskrevet ebjonittene. 
 Den angivelige jødekristne sekten ”Nasareerne” omtales første gang av Epifanius, 
betegnelsen overtas litt senere av Hieronymus.32 Epifanius har åpenbart ingen førstehånds 
kjennskap til dem; han vet de er jødekristne, men at de ikke uten videre kan sies å være 
ebjonitter, slik han selv har definert denne sekten. Han vet egentlig ikke noe annet galt å si om 
dem enn at de holder fast ved mosaisk praksis, og siden han mener dette stempler dem som 
vranglærende sekt, griper han til det vanlige syriske navn på kristne som sekt-betegnelse: 
nazoraye, ”tilhengerne av Nasareeren”. Det er ingen grunn til å anta noe som helst annet enn 
at ”Nasareerne” var ortodokse jødekristne som, bortsett fra sin jødiske livsstil, ikke atskilte 
seg fra kirken for øvrig i lære og teologi. De har holdt til i det syriske området, og ifølge 
Hieronymus hatt et hovedkvarter i det syriske Berøa. 
 Om læreren Elkesai og den gruppen som etter ham fikk navnet Elkesaittene, er i 
korthet å si at intet tyder på at disse var jødekristne i det hele tatt. Kanskje var de overhodet 
ikke kristne.33 – Som man vil skjønne av dette, er det min oppfatning at det rikholdige 

                                                 
32 Se Kinzig, ”Nazoraeans” (ref. i note 21), 463–87. 
33 Se Gunnar af Hällström og Oskar Skarsaune, ”Cerinthus, Elxai, and Other Alleged Jewish Teachers or 
Groups”, JBJ: 488–502. 
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materialet om jødekristne sekter hos Epifanius må ”lukes” ganske kraftig før man bruker det 
som historisk kilde, og at det som blir stående igjen etter en slik luking, er den gruppen 
Ireneus kaller ebjonitter, og som hadde de læresetningene han, Tertullian og Hippolyt 
tilskriver dem. 
 
Min plass er oppbrukt, og jeg viser interesserte lesere til boken Jewish Believers in Jesus: The 
First Centuries, der man vil finne argumenter og belegg for de synspunktene jeg har 
presentert her. Om denne korte artikkelen har gitt en og annen appetitt på å lese mer i den 
store boken, har jeg selvsagt intet i mot det. 
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Språk, omvendelse og vitnesbyrd i Augustins Bekjennelser 
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erkjennelse i Dantes Vita nuova. Forlagsredaktør i Lunde forlag fra 
2003. 

 
Det å bære frem et kristent vitnesbyrd har like lange tradisjoner som kirken er gammel. 
Allerede apostlene og de første kirkefedrene la vekt på å vitne om Guds frelsesgjerninger, noe 
som kostet mange trosvitner livet. Utallige er de ”blodvitner” eller martyrer som opp gjennom 
historien ble forfulgt, torturert og henrettet for evangeliets skyld.  
 Augustin (354–430), Vestens største kirkelærer, døde ikke som martyr, men hans 
Bekjennelser (Confessiones, ca. 400) er et utmerket eksempel på et kristent vitnesbyrd. I 
denne artikkelen1 vil jeg gi eksempler på hvordan Augustin vitner om Gud og hvilken vekt 
han tillegger språket og Guds ord før og etter sin omvendelse.  
 Bekjennelser er skrevet i en bibelsk kontekst og er formet som en bønn, en 
syndsbekjennelse eller et skriftemål for Gud, men for Augustin innebærer bekjennelse også 
trosutøvelse og lovprisning. I verket legger han mer vekt på å bekjenne sin tro enn sin synd. 
Av og til kan Augustins ytringer minne om lovsangen, spesielt på de stedene i teksten hvor 
han fletter inn David-salmer.2 Lovprisningen er rettet mot Gud, men den er også et mektig 
trosvitnesbyrd til oppbyggelse for samfunnet av kristne.3  

Problematikk rundt vitnesbyrdet har relevans for refleksjoner omkring selvbiografien 
generelt, dens fokusering på personligheten, på tid, representasjon av virkelighet, historie, 
identitet og hvem det egentlig refereres til i verket. Dette er fenomener som er blitt 
problematisert i moderne språkvitenskap – og i litteraturvitenskapens interesse for 
selvbiografien fra 1960-årene av.4   
 I litteraturhistorien regnes Bekjennelser som noe av en forløper for den moderne 
selvbiografien. Verket består av til sammen tretten bøker og faller i to deler: Bok I–IX kan 

                                                 
1 Denne artikkelen er en revidert versjon av en prøveforelesning jeg holdt i allmenn litteraturvitenskap hovedfag 
ved Universitetet i Oslo, 10. desember 1998. Jeg vil takke min veileder, professor Drude von der Fehr, for mange 
nyttige innspill under arbeidet med Bekjennelser som selvbiografi og vitnesbyrd.  
2 Se for eksempel Bekj. II, 3; V, 1; IX, 1; IX, 3; IX, 4; X, 23 og X, 36.   
3 Haarberg, Selboe og Aarset 2007, s. 126.   
4 Sentrale navn i denne forbindelse er psykoanalytikeren og filosofen Jacques Marie Lacan (1901–81) og 
filosofen Jacques Derrida (1930–2004). Lacan og Derrida inspirerer fremdeles poststrukturalistiske tekstteorier 
som betoner språkets såkalte figurative karakter og ikke-referensialitet. Slike teorier forkaster den 
kristenhumanistiske ideen om et autonomt selv som overskrider språkets grenser. Jf. Gimnes 1998, ss. 17–18.  
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kalles den ”selvbiografiske” delen, eller verkets narrative (fortellende) del. Disse ni bøkene 
har tradisjonelt sett hatt mest allmenn interesse – på bekostning av verkets fire siste bøker.5  
 I bok I–IX fremstår Augustin som verkets protagonist (’hovedrolleinnehaver’). Som 
kristen ser han tilbake på og forteller om sitt liv før omvendelsen. I de ni første bøkene har vi 
en veksling mellom Augustins tidligere syndige selv og hans omvendte selv. Livet hans har 
fått en helt ny vending gjennom Guds frelse og nåde. Tidligere var han en synder som trengte 
å bli frelst, etter omvendelsen er han en synder som trenger å bli bevart i troen.  

Bok X–XIII kan vi kalle den tekstsentrerte delen. Her er Augustin opptatt av 
filosofisk-teologiske emner og bibeleksegese. Tiende bok inneholder Augustins refleksjon 
over hukommelsens betydning og hans åndelige tilstand i skrivende stund. Denne boken kan 
sies å utgjøre et bindeledd mellom de to hoveddelene, slik at verket kan deles inn i 9 + 1 + 3 
bøker. Denne komposisjonen har tradisjonelt sett blitt oppfattet som en tallmystisk henvisning 
til treenigheten.6  
 De fire siste bøkene i Bekjennelser gjengir ikke konkrete episoder fra Augustins liv, 
men slik jeg ser det, får verket en dypere relevans når bok I–XIII sees under ett, som en 
helhetlig struktur. Jeg ser en klar forbindelse mellom strukturen og verkets didaktiske 
siktemål: Augustin vil både bekjenne og vitne om Gud slik at mennesker kan komme til tro på 
Gud og bli frelst.  

Det er en grunnleggende sammenheng mellom 1) Augustins bekjennelser, 2) hans 
vitnesbyrd og 3) det å komme til tro og bli bevart i troen. I denne tematiske kjeden kommer vi 
ikke utenom Augustins bruk av språket og hans forhold til Bibelen etter omvendelsen. Før jeg 
gir eksempler på dette og Bekjennelser som et kristent vitnesbyrd, vil jeg gi et grunnriss av 
middelalderens tegn- og språkteori, som Augustin i stor grad bidro til å utforme.   
 
Om tegn- og språkteori i middelalderen og språket i Bekjennelser   
I middelalderen ble Kristus ansett for å være det unike og fullkomne tegnet – et tegn hvor 
signifikant (den som betegner) og signifikat (det som blir betegnet) er ett, Faderen og Sønnen 
er ett. Språket ble koblet til syndefallet fordi man anså det for å være arbitrært, feilbarlig, 
”kjødelig” i forhold til Gud. Det arbitrære språket kan ikke vitne om noe fast, evig og 
uforanderlig. Likevel har språket mulighet til å være veiviser til Guds sannhet og 
ufeilbarlighet via Kristus, det inkarnerte Ordet og mellommann/mediator mellom Gud og 
mennesket.7 Farene ved språket gjør at bruken av det må vise tilbake til Gud. Bare slik kan 
språket formidle sannhet, for Gud og Guds ord er sannhet.8 Dermed åpnes det for at 
menneskets ord kan oppnå en forbindelse til sannheten, på tross av dets dennesidighet. 
Nettopp derfor er Augustins språk i Bekjennelser vendt mot Gud, for bare slik kan han 

                                                 
5 Bok XI–XIII er utelatt fra den norske utgaven (Augustin 1992), som jeg i hovedsak benytter meg av i denne 
artikkelen. Ettersom Hjelde ikke har oversatt bok XI–XIII til norsk, bruker jeg Damsholt sin danske oversettelse 
for henvisninger til disse bøkene (i Augustin 1998).   
6 Damsholt, s. 9 i innledningen til Augustin 1998.     
7 For dette og neste avsnitt, jf. Vance 1986, s. x og s. 24, og Bakke 1996, s. 46. Kristus som mellommann: 1 Tim 
2,5; Hebr 8,6; 9,15; 12,24. Se også Bekj. VII, 18; X, 42; X, 43 og XI, 2.   
8 Eksemplene er mange i Bekjennelser: ”Jeg slet og tumlet og savnet sannheten” (III, 6). … ”Se, du har lyst til 
sannhet [Sal 51,8]; for den som gjør sannheten, kommer til lyset [Joh 3,21]. Jeg vil si sannheten i mitt hjerte når 
jeg skrifter for deg, og for mange vitner når jeg skriver det ned” (X, 1). … ”Det salige liv er jo glede over 
sannhet. Det vil si å glede seg over deg, du Gud som selv er sannheten, du som opplyser meg, mitt åsyns frelse 
og min Gud [Sal 42,12]” (X, 23). … ”For hvor jeg fant sannhet, der fant jeg min Gud, som er sannheten selv” 
(X, 24). Se også I, 13; VI, 11; VII, 10; VII, 15; VIII, 5; IX, 6; X, 8; X, 17; X, 37; X, 40; X, 41; XI, 3; XI, 8; XI, 
9; XII, 10; XII, 16; XII, 25; XII, 30; XIII, 6; XIII, 25.  
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lovprise Gud og lede andre til frelse. Ut fra denne tegnteorien er riktig bruk av språket et helt 
nødvendig ledd i Augustins vitnesbyrd. Jeg vil komme tilbake til dette nedenfor.  
 Augustin står i en nyplatonsk tradisjon og ser alt som er skapt, som godt. Men delt 
mellom det skapte og Skaperen har mennesket mulighet til å vende seg mot det skapte i stedet 
for Skaperen, noe som fører til fravær av virkelighet. Denne menneskelige skriften må peke 
mot virkeligheten som en signifikant, og ikke på seg selv, for denne arbitrære skriften kan 
ikke selv være signifikat. Den kan bare bli virkelig som vitnesbyrd ved å være vendt mot Gud, 
den endegyldige betydningen.9  
 Francoise Lionnet (1991) ser det som et paradoks at Augustin anvender språkets 
skjønnhet for å vekke lesernes følelser for Gud (jf. Bekj. XI, 1).10 Gang på gang tillegger 
Augustin språket en veldig negativ betydning i verkets ni første bøker, som omhandler selvets 
død slik det lever i mørke, en problematikk omkring språket som arbitrært og/eller feilbarlig, 
et splittet selv og en splittet harmoni.  
 Før sin omvendelse brukte ikke Augustin språket som et redskap i tjenesten for 
Herren. I årene 366–69 gikk han i skole hos en grammaticus i Madaura, et stykke unna 
Thagaste, Souk-Ahras i det nåværende Algerie. Senere (370–73) studerte han i Karthago.11 
Noe av det han lærte, hadde han nytte av, andre kunnskaper syntes han var ”tomme” (I, 15). 
Han likte godt opplæringen i latin, men gresken syntes han var like kjedelig som 
elementærundervisningen (I, 13). Og så var det litteraturstudiene: ”Jeg syndet altså i min 
barndom når jeg foretrakk de verdiløse historiene fremfor nyttigere kunnskaper” (I, 13). ”Var 
det virkelig ikke noe annet jeg kunne bruke til å øve opp mine åndsevner og talegaver? Din 
pris og ære, Herre, kunne ha støttet opp den unge gren på mitt hjertes vintre med dine hellige 
skrifter, så den ikke ble revet ned av unyttig tøys, som et usselt bytte for himmelens fugler” (I, 
17).  
 I ti år arbeidet Augustin som lærer i retorikk eller ”veltalenhet”, helt til sin dramatiske 
omvendelse i Milano i august 386. Han bekjenner: ”… jeg utsatte med å forakte jordisk lykke 
og med å ofre meg helt for å søke etter den sanne lykken” (VIII, 7). I denne tiden var 
Augustin først og fremst opptatt av det skjønne og sanselige ”her nede” (IV, 13). Han 
understreker at det er forgjengelig. Også talen og språket i denne verden er forgjengelig og 
underlagt timelighetens vilkår: ”Alt dette [vakre] var da ingenting om det ikke var fra deg. 
Det oppstår og går til grunne. … Slik er tingenes orden. … Slik dannes også vår tale av 
enkelte lyder. Det vil ikke bli noen fullstendig tale om ikke det ene ordet, når det har lydt og 
dermed gjort sin gjerning, viker og gir plass for et annet” (IV, 10).    
 Mens Augustin var retorikklærer i Karthago (376–83), skrev han De pulchro et apto, 
et tapt skrift ”om det skjønne og det passende” (IV, 13). Augustin skriver at han ble oppblåst 
av sin viten. Han hadde ennå ikke stilt sin penn og sin tunge innunder tjenesten for Gud. Han 
savnet ”den kjærligheten som bygger opp på ydmykhetens grunn, som er Kristus Jesus” (VII, 
20; jf. 1 Kor 8,1 og 3,11).  
 Tidligere gledet ikke Augustin seg noe videre over de hellige Skriftene, selv om han 
gransket dem i sin søken etter å ”vinne selve sannheten” (III, 4). Han skriver:  
 

Jeg syntes ikke [Skriften] var verdig til å sammenlignes med den opphøyde stilen hos 
Cicero. I min stolthet tok jeg avstand fra Skriftens form, og med min skarpe forstand 

                                                 
9 Bakke 1996, s. 45.  
10 Lionnet 1991, s. 42.  
11 Eriksen 2000, s. 326.  
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greide jeg ikke å trenge inn til dens dypeste innhold. Den var slik at den vokste når en 
selv ble liten. Men jeg syntes det var skam å være liten, og i min hovne stolthet mente 
jeg at jeg var stor. (III, 5)    

 
I flere år holdt Augustin seg til manikeernes sterkt dualistiske religion (III, 6), men svaret 
manikeerne ga, syntes han var ”svakt”: ”Det gikk ut på at Det nye testamentes skrifter var 
blitt forfalsket av noen som ville blande jødenes lov inn i den kristne tro” (V, 11). Heller ikke 
i skeptisismen eller nyplatonismen fant han det han dypest sett søkte – frelsen i Jesus Kristus:  
 

Jeg begynte å lese [i Skriften], og alt av sannhet som jeg hadde lest i de platonske 
bøkene, det fant jeg her. Men samtidig priste Skriften din nåde, forat den som ser, ikke 
skal rose seg. Han har jo fått alt sammen, både det han ser, og evnen til å se. … Hva 
skal et elendig menneske gjøre? Hvem skal fri ham fra dette dødens legeme om ikke 
din nåde ved Jesus Kristus, vår Herre?  [Rom 7,24f.] Ham har du født evig som deg 
selv, og skapt ham ved begynnelsen av dine veier [jf. Ordspr 8,22]. Hos ham har 
denne verdens fyrste ikke funnet noe som fortjente døden, og enda slo han ham i hjel; 
men dermed ble skyldbrevet som var mot oss, slettet ut [Kol 2,14]. Dette har ikke de 
platonske skriftene noe om. (VII, 21)  

 
Etter at Augustin blir kristen, vender han seg mot Gud med sitt skriveprosjekt. Som nevnt 
ovenfor, er riktig bruk av språket et helt nødvendig ledd i Augustins vitnesbyrd. Språket 
avdekker vitnesbyrdets karakter. Rett skriving og rett lesning er en forutsetning for verkets 
legitimitet og funksjon, nemlig å bære frem et vitnesbyrd – ikke bare om Augustins vei til 
Gud, men også at Augustin vitner om Gud gjennom beretninger fra livet sitt.12  
 
”Ta og les!” Augustins omvendelse  
Augustin har en dypere hensikt med å gjengi hendelser fra livet sitt i yngre år. Han fokuserer 
ikke på sin egen omvendelse for fremheve seg selv, men for å vitne om hvordan Gud ledet 
ham og frelste ham: ”Dette er frukten av det jeg bekjenner – ikke hvordan jeg har vært, men 
hvordan jeg nå er” (X, 4). Slik lar han sin omvendelse og sitt nye liv være et eksempel til 
etterfølgelse for andre.  

Før omvendelsen kjemper Augustin en voldsom kamp med seg selv. Han overveier 
hvorvidt han skal bli kristen eller la være. Omsider er det den oppbyggelige beretningen til 
den kristne Ponticianus som bidrar til at Augustin får se sitt sanne jeg. Augustin skriver: 
”Forsøkte jeg å vende blikket bort, så var Ponticianus der med sin fortelling, og du [Gud] 
stilte meg igjen rett foran meg selv, så jeg var nødt til å se meg. Du ville at jeg skulle oppdage 
min synd og få avsky for den” (VIII, 7). Og: ”Ikke ville jeg helt, og ikke var jeg helt uvillig. 
Jeg kjempet med meg selv, og kom i splid med meg selv (VIII, 10).  

Kjernen i omvendelsesberetningen er av teologisk-litterær karakter: Augustin blir så 
grepet og opprørt over Ponticianus’ fortelling at Gud fører ham ut i en liten hage. Augustin 
hører et barns oppfordring til å lese, noe som får ham til å slå opp i Guds ord. Vendepunktet 
blir et vers i Romerbrevet. Nest etter Paulus’ omvendelse (Apg 9,1–22) er nok dette den mest 
kjente omvendelsesberetningen i kirkehistorien – og i verdenslitteraturen for øvrig. Guds 
Hellige Skrift utgjør selve forutsetningen for Augustins frelse:   

                                                 
12 Bakke 1996, ss. 44–45.  
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Uten å vite av det kastet jeg meg ned under et fikentre og lot tårene få fritt løp. De 
styrtet i strømmer fra øynene mine som et velbehagelig offer for deg. Og mangt og mye 
sa jeg til deg, om ikke nettopp med disse ord, så iallfall med denne meningen: ”Og du, 
Herre, hvor lenge? Hvor lenge, Herre? Er du harm for alltid? Kom ikke i hug våre 
gamle misgjerninger” [jf. Sal 6,4 og 79,5.8]. For jeg kjente at de holdt meg fast. Jeg 
fortsatte å utstøte klagerop: ”Hvor lenge, å, hvor lenge skal det hete ”i morgen, i 
morgen”? Hvorfor ikke med én gang? Hvorfor skal det ikke bli slutt på min elendighet 
i denne time?”  
 Slik talte jeg, og jeg gråt med bitter anger i mitt hjerte. Da hører jeg med ett 
fra nabohuset en røst – om det var en gutt eller pike, vet jeg ikke – som synger om og 
om igjen disse ordene: ”Ta og les! Ta og les!” Straks skiftet jeg ansiktsuttrykk, og med 
spent oppmerksomhet begynte jeg å tenke etter om barna pleier å synge noe slikt i en 
eller annen lek, men jeg kunne ikke huske å ha hørt det noen gang. Jeg stanset tårene 
som presset på, og reiste meg opp. Jeg kunne ikke forklare det på annen vis enn at det 
var et bud til meg fra Gud om at jeg skulle slå opp Bibelen og lese det første avsnittet 
jeg støtte på. Jeg hadde nemlig hørt om Antonius at da han en gang kom til å være til 
stede mens evangeliet ble lest, fikk han denne formaningen, og det var som om ordene 
var talt nettopp til ham: ”Gå bort og selg alt det du eier, og gi det til de fattige, så skal 
du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg!” [Matt 19,21]. Ved dette ordet var han 
straks blitt omvendt til deg.  
 Jeg skyndte meg derfor tilbake til stedet hvor Alypius satt. For der hadde jeg 
lagt fra meg apostelskriftene da jeg reiste meg og gikk bort. Jeg grep boken, åpnet den 
og leste stille det avsnittet som øynene mine først falt på: Ikke i svir og drikk, ikke i 
utukt og skamløshet, ikke i strid og misunnelse, men kle dere i Herren Jesus Kristus, 
og ha ikke sånn omsorg for legemet at det vekkes begjær [Rom 13,13f.]. Lenger ville 
jeg ikke lese, og det trengtes heller ikke. For straks jeg hadde lest denne setningen til 
ende, strømmet det liksom inn i mitt hjerte et lys som gav ro, og tvilens mørke ble helt 
borte. (VIII, 12)  

 
”Tøys og fjas, tomhet og forfengelighet, de gamle venninnene mine, holdt meg tilbake,” 
skriver Augustin (VIII, 11). Men omsider blir ”avholdenheten” for sterk for ”venninnene” 
hans. Og så, på bakgrunn av Guds ord, overgir Augustin seg til Kristus. Ciceros Hortensius 
må vike plassen for Romerbrevet. Fra nå av blir det klart for Augustin at Kristus representerer 
den visdommen som han hadde søkt i manikeismen, skeptisismen og nyplatonismen (VII, 21). 
Men selv om Augustin kommer til tro på Kristus, avviser han ikke nyplatonismen og de 
platonske spekulasjonene. De får bare et mer konkret innhold og noen viktige tilføyelser 
gjennom hans nye kristentro.13   

”Ta og les!” – (”tolle lege”) er også det Augustin sier til sine brødre og søstre i troen. 
Guds ord kan forandre livene deres, slik han selv ble forandret da han leste Ciceros 
Hortensius og Paulus’ brev til romerne.14  

                                                 
13 Eriksen 2000, ss. 88–89 for dette og de to neste avsnittene.  
14 Augustin om Hortensius: ”Mange år av mitt liv var nå gått – omtrent 12 – siden jeg i nittenårsalderen leste 
Ciceros Hortensius og lysten til visdom våknet i meg. Men jeg utsatte med å forakte jordisk lykke og med å ofre 
meg helt for å søke etter den sanne lykken” (VIII, 7).  
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I antikken var det ikke uvanlig å slå opp et bibelvers på måfå for å finne et profetisk 
ord som talte til ens egen livssituasjon. Også klassiske diktere som Homer og Vergil ble brukt 
til dette formålet.15 Likevel er det Guds ords rettledning – og videre Guds nåde ved Kristus – 
som danner kjernen i Augustins omvendelse.  
 Endelig kan Augustin og vennen Alypius skynde seg til Monnica, Augustins mor. Her 
får vi et lite innblikk i frukten av deres omvendelse. Gleden over det nye livet må formidles 
videre – ikke bare til Augustins mor, men også til tilhørerne og leserne av Bekjennelser: ”Vi 
sier hva som er hendt. Å, hvor hun gleder seg! Vi forteller hvordan det har gått for seg. Da 
jubler hun og triumferer og velsigner deg, som kan gjøre langt utover det som vi ber eller 
forstår” (VIII, 12; jf. Ef 3,20).  
 
Den omvendte Augustin og Guds ord  
Utfallet av sjelekampen er at Augustin som nevnt vender skriveprosjektet sitt mot Gud. Han 
takker Herren for frelsen (IX, 1), og flere steder lovpriser han Guds ord, som har ”temmet” 
ham (VII, 20). Etter at han og Alypius overga seg til Gud, ser Augustin tilbake på hendelsen 
og skriver: ”Din kjærlighets piler hadde truffet vårt hjerte, og vi bar på dine ord som hadde 
boret seg inn i vårt indre” (IX, 2). Et lignende bilde på Ordet som ”piler” finner vi igjen i bok 
X, 6: ”Du traff mitt hjerte med ditt ord, da lærte jeg å elske deg” (X, 6). Denne kjærligheten 
skaper en trang i Augustin, en trang til å formidle Guds ord til andre: ”Hvor [Salmene] gjorde 
meg glødende for deg! Hvor brennende jeg lengtet etter å lese dem opp for all verden” (IX, 4). 
I denne forgjengelige verden har det menneskelige ordet ”både … begynnelse og ende. Hvor 
ulikt ditt Ord, vår Herre, som i seg selv varer ved, som ikke eldes, men gjør alle ting nye” (IX, 
10). Gud har skapt alle ting ved sitt ord (XI, 2; jf. Joh 1,3), og Kristus, Ordet, ”er Gud” (XI, 7; 
jf. Joh 1,1).16 ”Det er det ord, som bliver sagt i evighed, og ved det bliver alt sagt i evighed” 
(XI, 7). Guds ord er ”ordet som aldri svikter” (IX, 12), og det har i seg ”en forunderlig dybde” 
(XII, 14). For Augustin blir Den hellige skrift ”den højeste autoritet [”auctoritatis”] at følge” 
(XII, 16). ”Jeg har fattet tiltro til din Bibel, skønt dens ord er dybe hemmeligheder,” skriver 
han (XII, 10). I kontrast til menneskers forgjengelige ord står Guds evige ord, som englene 
”læser … uden stavelser i tidsfølge … De læser altid, og hvad de læser, ophører aldrig … 
Også himlen og jorden skal forgå, men dine ord skal ikke forgå” (XIII, 15; jf. Matt 24,35).17  
 Først og fremst er det ved bruk av mange bibelsitater at Augustin markerer at 
skriveprosjektet hans er vendt mot Den hellige skrift. Særlig ofte forekommer sitater fra 
Salmene, evangeliene og Paulus’ brev. Sitatene preger Bekjennelser som helhet og bidrar til 
Augustins legitimering av sin egen skrift. Bare når den vendes mot Gud, blir den legitim. Som 
Gunstein Bakke (1996) så treffende påpeker, skriver Augustin seg inn i Skriften.18 Slik 
rettferdiggjør Augustin det som ellers ville ha vært en uberettiget og ”syndig” kjærlighet til 
ord. Verket er gjennomsyret av bibelsitater, og selv gjennomsyres Augustins skrift av 

                                                 
15 Bakke 1996, s. 49: ”Bare i møte med en Skrift som er sannhet, som er autonom og ikke-arbitrær, kan 
[Augustin] være så skjødesløs (slå opp tilfeldig); dette i skarp kontrast til den nesten absurde omhuen en 
retoriker må vise overfor det falske språkets minste nyanser (jf. bok 1.18). Og etter omvendelsen snakker han til 
Gud ”som et lite barn” (9.1), altså – midlertidig – satt fri fra loven, språket, den sosiale orden, fordi Guds lys er 
nådd inn i ham.”   
16 Se også Bekj. X, 43: ”Hvis ikke ditt Ord var blitt kjød og hadde tatt bolig iblant oss, da kunne vi ha trodd at 
han slett ikke ville ha noe samband med mennesker; og så måtte vi ha oppgitt håpet. … Men du … gav meg mot 
og kraft med ditt ord: Kristus er død for alle, forat de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham 
som er død for dem” (2 Kor 5,15).  
17 Se også Bekj. XIII, 15; XIII, 21; XIII, 23; XIII, 29 og XIII, 34.  
18 Bakke 1996, s. 45, for dette avsnittet.  
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Skriften. Ofte bygges et bibelsitat inn i teksten, og slik inntar Guds stemme forrang fremfor 
hans egen. I Bekjennelser X, 36 finner vi et eksempel på at Augustins skrivemåte nærmest 
smelter sammen med Guds ord: ”For du har begynt å forvandle meg. Du … tilgir … i nåde all 
min misgjerning og leger alle mine sykdommer. Du forløser mitt liv fra graven, kroner meg 
med miskunn og barmhjertighet, og metter min sjel med det som er godt [sml. Sal 103,3–5]. 
Ved gudsfrykt har du kuet mitt hovmod og bøyd min nakke under ditt åk. Nå bærer jeg åket, 
og det er lett for meg [sml. Matt 11,30].”  

Bibelsitatene fungerer som et rammeverk rundt Augustins tekst og innehar en 
didaktisk funksjon: Han skriver for å oppbygge de troende og overbevise de ikke-troende: 
”Jeg vil prøve at overtale dem … og give dit ord adgang til dem” (XII, 16). Gjennom hans 
egen skrift og oppløsningen av selvet skal leseren lese seg inn i Augustins skrift og derfra 
ledes mot Gud.  
 
Trosforbilder i Bekjennelser  
Etter omvendelsen understreker Augustin betydningen av ”verdifull lesning” (I, 15) og hvor 
viktig det er å lese egnet litteratur for den som vil bli eller forbli kristen. Ikke bare inneholder 
Bekjennelser bibelvers til oppbyggelse, formaning og undervisning, men vi finner også 
beretninger om andre kristnes omvendelse eller fromhet. Disse fortellingene om 
trosforbilder19 bidrar til å lede Augustin og leserne hans på rett vei.    
 Biskop Ambrosius er en av dem som gjør et dypt inntrykk på Augustin, som skriver: 
”Uten at jeg visste det, førte du meg til ham, forat han med mitt vitende skulle føre meg til 
deg” (V, 13). Augustin blir grepet av Ambrosius’ lesning av Skriften (VI, 3).20  I bok VIII, 6 
legger Ponticianus merke til en bok av Paulus21 hjemme hos den ennå uomvendte Augustin. 
Ponticianus forteller om den fromme Antonius og om ”de store skarer i klostrene og deres 
seder, som er en velbehagelig duft for deg” (VIII, 6). Augustin skriver om ”avholdenheten” 
(”continentiae”), som viser ham ”mengder av gode forbilder … mange gutter og piker, mye 
ungdom og mennesker i alle aldrer, verdige enker og aldrende jomfruer”. Avholdenheten 
oppmuntrer ham til å omvende seg, og det er som om hun sier: ”Skulle ikke du greie det som 
disse unge menn og kvinner har greid? Tror du kanskje det er i egen kraft de makter det, og 
ikke i Herren sin Gud? Nei, Herren deres Gud, var det som gav dem avholdenhet. Hvorfor 
støtter du deg til deg selv? I egen kraft kan du jo ikke bli stående. Kast deg på ham, og vær 
ikke redd! …” (VIII, 11).   

Også Augustins kristne mor øver en god innflytelse på Augustin (IX, 8–13), og nevnt 
blir den fromme biskop Athanasius av Aleksandria (X, 33). Ut fra disse eksemplene er det 
klart at også fortellinger om trosforbilder er et viktig element i Augustins didaktiske siktemål.  
 

                                                 
19 Hebr. 13,7: ”Glem ikke deres ledere, de som talte Guds ord til dere. Tenk på deres liv og utgangen det fikk, og 
ta deres tro til forbilde!”  
20 Bekj. IX, 4: ”Jeg bad [Ambrosius] gi meg råd om hva jeg helst burde lese av dine hellige skrifter for å bli 
bedre forberedt og skikket til å ta imot dåpens nåde. Han bød meg lese profeten Esaias, antagelig fordi han 
tydeligere enn noen andre har forutsagt evangeliet og kallet til hedningene. Men da jeg ikke forstod det første jeg 
leste av ham, og trodde at hele boken var likedan, oppsatte jeg med å lese den. Jeg ville ta den frem igjen siden, 
når jeg var blitt mer fortrolig med Herrens ord.”  
21 Paulus er et trosforbilde for Augustin fordi han er Guds apostel og taler på Herrens vegne. Se for eksempel 
Bekj. XIII, 13: ”Men nu er det ikke med sin egen stemme [Paulus taler], det er med din.”    
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Bekjennelser som kristent vitnesbyrd  
I boken Testimony gir litteraturprofessor Shoshana Felman (1992) en definisjon på hva et 
vitnesbyrd (”testimony”) er. Refleksjonene hennes angir også et interessant perspektiv på 
Bekjennelser som et kristent vitnesbyrd:  
 

Å vitne er alltid, billedlig talt, å ta plass i vitneboksen, eller å innta vitnets posisjon for 
så vidt som vitnets narrative fortelling på samme tid er engasjert i en appell og bundet 
av en ed. Å vitne er således ikke bare å fortelle, men å forplikte seg og overgi sin 
fortelling til andre: å ta ansvar – i talen – for historien eller for sannheten i en 
hendelse, for noe som per definisjon beveger seg utover det personlige ved at det har 
generell (ikke-personlig) gyldighet og generelle konsekvenser.22  

 
Denne definisjonen kaster lys over Augustins Bekjennelser, nærmere bestemt verkets siktemål 
og problematikken omkring Augustins syn på språkets åndelige funksjon. Riktignok 
fremstiller Augustin bruddstykker fra sitt liv, men de narrative sekvensene har en dypere 
funksjon: de er illustrasjoner for å veilede andre til Gud. Augustin har også en form for 
”ansvar” (Felman: ”responsibility”); han skal forkynne Guds lov, vilje og frelse. Derfor er 
Felmans definisjon relevant her, for det å vitne kan også være å nevne det som språket bare 
kan danne seg et visst begrep om, det som med Felmans ord ”beveger seg utover det 
personlige ved at det har generell (ikke-personlig) gyldighet og generelle konsekvenser”. 
Også dette er en del av vitnesbyrdets vesen. Augustins allegoriske forståelsesnøkkel i 
lesningen av Guds ord betegner det som historien ikke kan ”si” eller nevne, det som ligger 
bak tid og rom, bak vår fatteevne.  
 Bekjennelser er både et teologisk og et historisk-litterært vitnesbyrd hvor Augustin 
vitner i skrift – om seg selv og sine erfaringer. Vitnesbyrdet – og språket i vitnesbyrdet – 
aktualiserer Augustins erfaringer og faktiske opplevelser i hans forhold til historien og 
litteraturen. Vi kan si at Augustin medierer mellom sin fortelling og historien. Augustins 
selvfokusering i bok I–IX gir Bekjennelser et preg av virkelighetskarakter, til tross for den 
historiske distansen mellom da og nå. Gud er det sannhetskriterium Augustin legger til grunn 
for sitt litterære/åndelige prosjekt.  
Ved å vitne om livet sitt, har ikke Augustin til hensikt å forene protagonist (den tidligere 
Augustin) og forfatter (den omvendte Augustin). Verkets mål ligger bak tid og rom, i Guds 
evige, a-temporale fortelling. Med andre ord: verkets mål er å peke på Gud.23  

For Augustin er det en enhet mellom det å vitne om Gud og bekjenne Gud. Augustin 
tar Paulus’ ord (Rom 10,14) i sin munn når han skal vitne om Gud: ”Men hvordan kan de 
påkalle den de ikke tror på? Eller hvordan kan de tro uten at det er noen som forkynner?” (I, 
1.) Augustin bekjenner sine synder for Gud, og samtidig forteller han om dem slik at 
omvendelsen hans kan stå som et eksempel for tilhørerne og leserne:24   

  
Men du som er legen i mitt indre, la meg nå klart få se hva gagn det har at jeg gjør 
det! Jeg bekjenner jo det onde jeg før har gjort, det du har tilgitt og skjult for å gjøre 
meg salig i deg, idet du forvandler min sjel ved troen og ved ditt sakrament. Og når 

                                                 
22 Felman 1992, s. 204. Min oversettelse.  
23 Bakke 1996, s. 44.  
24 Jf. Lionnet 1991, s. 42.  
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noen leser og hører det, vekker det hjertet opp, så det ikke synker ned i fortvilelsens 
søvn og sier: ”Jeg kan ikke.” (X, 3)  
 
Jeg bekjenner ikke bare for deg, i stille jubel med frykt og beven og i stille sorg med 
håp, men også slik at det blir hørt av troende menneskebarn. … De er mine tjenere og 
mine brødre. Og du har villet at disse dine sønner skulle være mine herrer. Du har jo 
befalt meg å tjene dem, så sant jeg vil leve med deg, av deg. Men ordet fra deg hadde 
ikke vært nok for meg om det bare hadde gitt påbud med ord og ikke gått foran med 
gjerning. Så gjør og jeg min tjeneste med gjerning og med ord, jeg gjør det under dine 
vingers skygge. (X, 4)25  

  
Augustin vil tjene Gud, derfor bestemmer han seg for å avbryte sin virksomhet på 
”snakkesalighetens marked” (IX, 2). Han gjør folk i Milano kjent med at de må se seg om 
etter en ny ”ordselger” for studentene sine (IX, 4). Likevel ønsker han å bruke sine språklige 
og retoriske evner i sin nye tjeneste, og ledestjernen er Skriften selv:  
 

La det brukes i din tjeneste, alt det nyttige jeg lærte som gutt! Måtte det tjene deg, det 
jeg taler og skriver og leser og regner. Dengang jeg lærte unyttige ting, tok du meg i 
skole, og du tilgav meg min syndige glede over disse tomme kunnskapene. Gjennom 
dem lærte jeg nok mange nyttige ord. Men det kan en lære ved mer verdifull lesning 
også, og det er den trygge vei som barna burde gå. (I, 15)  
 
Hvornår skal jeg blive i stand til med pennens sprog at udtrykke alle mine 
formaninger, al den rædsel og trøst og styrelse, som du har ført mig frem med til at 
forkynde dit ord og uddele dit sakramente til dit folk? … Jeg har længe brændt efter at 
grunde på din lov [Sal 1,2] og bekende min indsigt og min ukyndighed i den for dig. … 
Omskær mine læber, de indre som de ydre, for al listighed og al løgn! Lad din skrift 
være min kyske glæde, hvor jeg ikke farer vild eller fører vild! (XI, 2)   

  
Etter beslutningen om å motta det nye livet i Kristus, vender Augustin seg mot Herren med 
sin penn og tale. Gjennom sine bekjennelser, sin lovprisning og sitt kristne vitnesbyrd, kan vi 
si at Augustin ”mister” sitt tidligere liv i synd for å finne Gud, eller at Gud finner ham og 
bruker ham i sin tjeneste. Bare slik kan han finne Gud, eller finne seg selv i Gud: ”For hva 
kan jeg være for meg selv når jeg ikke har deg? … Hvilket menneske er vel sant menneske 
når han bare er menneske?” (IV, 1.) Og: ”Hvor skulle jeg flykte fra meg selv? Hvor kunne jeg 
gå uten å følge meg selv?” (IV, 7.) ”[J]eg hadde gått bort fra meg selv og fant ikke meg selv. 
Hvor mye mindre kunne jeg da finne deg” (V, 2). Karakteristisk i denne forbindelse er 
Augustins lengsel etter Gud, hvordan han stiller sin syndige fortid og sitt nye liv i Gud opp 
mot hverandre, og hvordan han ønsker å gi slipp på sitt syndige selv:   
 

                                                 
25 Se også Bekj. II, 3: ”[F]or ditt ansikt forteller jeg det til min slekt, menneskeslekten, hvor liten del av den det 
enn kan være som kommer til å lese boken min. Og hvorfor gjør jeg det? Jo, forat jeg og enhver som leser dette, 
skal tenke over at det er fra det dype vi må kalle på deg [Sal 130,1]. For hva er nærmere til å bli hørt av deg enn 
et hjerte som bekjenner og lever ved troen?” Og Bekj. XI, 1: ”… jeg prøver at vække følelsen for dig, både hos 
mig selv og hos dem, som læser det, så vi alle kan sige: ”Stor og højlovet er herren” (Sal 96,4; sml. Bekj. I,1).  
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Lad mig ikke være mit eget liv! Jeg har levet slet ud af mig selv og været min egen 
død. I dig får jeg livet igen. Tal trøstende til mig, tal med mig! Jeg har fattet tiltro til 
din Bibel, skønt dens ord er dybe hemmeligheder. (XII, 10)  
 
Giv mig dig selv, min Gud, og giv mig dig tilbage. … Jeg ved kun, at jeg har det 
dårligt uden dig, ikke bare uden for mig selv, men også i mig selv, og at al overflod, 
som ikke er min Gud, er mig et savn. (XIII, 8)    

 
Ved å vitne om Gud gjennom skrift og tale, søker Augustin på et vis å etterleve Jesu ord om å 
miste sitt liv for hans skyld (Matt 10,39).26 Augustin finner seg selv – også språklig sett – ved 
å miste seg selv og gi slipp på det som binder ham til synden i denne verden.  
 
 
 
Å skrive seg mot Gud   
I Bekjennelser er Augustins liv og skrift underordnet det nye livet i Gud. Augustin vil ære 
Gud med sitt skriveprosjekt, derfor vender han verket sitt mot Herren. På bakgrunn av den 
retning selvfokuseringen tar, er Augustins fortelling akseptabel fordi den er underkastet hans 
bruk av eksegese.  

Som jeg var inne på i begynnelsen av artikkelen, kan Bekjennelser deles inn i 9 + 1 + 3 
bøker. Hva verkstrukturen angår, opererer Lionnet (1991) med forskjellige nivåer: bok I–IX 
tilsvarer det narrative nivå, bok X det meditative nivå, og bok XI–XIII det eksegetiske nivå. 
Dette er faser eller stadier som leder an mot en høyere form for væren. De tre stadiene 
tilsvarer de klassiske trinnene i omvendelsen: død, omvendelse og nytt liv.27 Disse fasene 
utgjør Augustins ”egentlige” selvbiografi og belyser vitnesbyrdets didaktiske karakter og 
funksjon i Bekjennelser.  

På en måte undertrykker Augustin sitt eget selv i skriveprosessen, fordi det er Gud han 
vender seg mot og gir ære. Slik sett inntar Augustins ”personlige” vitnesbyrd i bok I–IX en 
lavere status enn emnene og eksegesen han behandler i bok X–XIII. Men slik gir Augustin sitt 
eget verk autoritet som kristent vitnesbyrd, for det vesentlige er hans kjærlighet til Gud. Ved å 
vitne om Gud, vitner han dypest sett om den høyere virkeligheten. Det er denne virkeligheten 
Augustin vil formidle kunnskap om for sine tilhørere og lesere.  

Slik sett utgjør Augustins verk et harmonisk hele; det ser vi ut fra strukturen og det 
åndelige siktemålet i Bekjennelser: Augustin vitner om Gud ved å skrive seg mot Gud, som 
han lengter etter under timelighetens omskiftende vilkår: ”For du har skapt oss til deg, og vårt 
hjerte er urolig inntil det finner hvile i deg” (I, 1).  
 

                                                 
26 Se også Matt 16,24–26; Mark 8,34–38; Luk 9,23–25; 17,33; Joh 12,25.  
27 Lionnet 1991, ss. 49–50 og s. 63.  
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Postmodernitet - den nye «tidsånd» 
 

Hva går den ut på - og hvordan møte den? 
 

Av Jens Olav Mæland 
 

 

 
 
Født 1942. Cand.theol, MF, 1968. Tidligere lærer ved Fjellhaug 
Skoler. Sogneprest i Etne, Bjørgvin. 

 
Innledning 
Menneskene har sine «tider», tidsepoker som er preget av grunnholdninger, tenkemåter og 
tolkning av hva en forstår som virkelighet. De ulike epoker kan ha svært ulikt preg, ulike 
holdninger og forskjellig tolkning av hva virkelighet er. Tiden før og under byggingen av 
Babels tårn var preget av troen på menneskets ubegrensede muligheter, at en kunne bli 
guddommelig i sin livsutfoldelse. Tiden etter at tårnet falt var preget av usikkerhet og 
forvirring, isolasjon, mangel på en helhetlig opplevelse og forståelse av virkeligheten. 
 Et sporadisk streiftog i historien vil kunne fortelle at Oldkirkens tid var preget av 
religiøs pluralisme og politisk opportunisme, Den bysantinske periode av sammensmeltning 
av kirkelig og keiserlig makt med lite rom for toleranse, Reformasjonstiden av skjelningen 
mellom åndelig og verdslig makt med framheving av personlig-individuell overbevisning, 
selv om religiøs pluralisme var en utenkelig løsning. 
 Både verdensbildet og livsvilkårene har skiftet under de ulike epoker. Hva som har 
skapt vendingene, skal vi ikke befatte oss med. I denne sammenheng er det nok å påpeke at 
når en ny tidsepoke inntrer, er det en rekke faktorer som spiller med både i dybden og 
spektakulært. Men at en ny epoke har både politiske, sosiale, moralske, religiøse og 
filosofiske ingredienser og føringer, er nokså allment anerkjent. 1  
 
Modernitet - hva var det? 
Det er vanlig å si at vi har vært igjennom en epoke som kan kalles modernitetens tid. Den 
begynte med Opplysningstiden på 1700-tallet. Mennesket ble sentrum for tilværelsen. «Jeg 
tenker, derfor er jeg», sa filosofen Descartes. I århundrer hadde Gud vært forstått som 
tilværelsens sentrum, men ved den kritiske tenkning som brøt fram, opplevdes det umulig å 
bevise eller argumentere for at Gud var et allment sikkert utgangspunkt. At Gud hørte med for 
å sikre den moralske orden, var Immanuel Kant overbevist om, men ikke at Gud kunne sikres 
som tilværelsens sentrum. Derimot kunne det tenkende menneske inneha denne plassen. 2 
 Dette førte til en ny tidsepoke med eksplosiv framvekst av nye empiriske vitenskaper. 
Mennesket fikk mer og mer tro på at en kunne mestre hele tilværelsen med sin fornuft, de 

                                                 
1 D. Lyon drøfter hvorvidt ’postmodernitet’ er en idé, en kulturell erfaring, noe sosialt betinget – og om 
fenomenet kan knyttes til en tidsepoke; se hans bok Postmodernity s. 6 ff. D. Wells påviser i Above all earthly 
Pow’rs at moderniteten har sin fortsettelse også inn i postmodernitetens epoke, s. 88-90. 
2 Se D. Lyon s. 25-45, hvor han søker å påvise hvilke krefter som har frembrakt postmoderniteten. Det hele må 
forstås i lys av Opplysningstiden – og de mangler som heftet ved den, hevder han. 
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tekniske nyvinninger og nye ferdigheter. Moderniteten kjennetegnes på at en mener seg å 
kunne tyde og forvalte virkeligheten med egen fornuft og egne ferdigheter. Den religiøse 
«sannhet» er et psykisk fenomen (S. Freud), eller en refleks av sosiale spenninger i et før-
moderne samfunn (E. Dürkheim). Moderniteten skapte en dualisme mellom tro og viten hvor 
troen ble reservert plass i naivitetens og subjektivitetens sfære, men ikke i historiens og 
realitetenes verden. 
 Sekularismen, at en tolker virkeligheten utelukkende i rammen av det dennesidige, har 
ridd kirken som en mare gjennom flere århundrer. Stundom har en ført en intens kamp mot 
dette, og til tider har man søkt en utligning. Den liberale teologi søkte en forsoning med 
moderniteten ved å forankre religionen i «den absolutte avhengighetsfølelse», men uten å 
lykkes.3  Den aksepterte Opplysningstidens ontologi, og smurte litt religiøs kalk på 
modernismens gigantiske byggverk. En kunne ikke stille opp noen ”storfortelling”, og nøyde 
seg med å være et vedheng. 
 
Fra Modernitet til Postmodernitet 
Som en gudstjeneste innledes ved et preludium, kan det sies at postmodernismen fikk sitt 
preludium gjennom filosofen Nietzsche. Han så med skepsis på Opplysningstidens frukter og 
tenkemåte. Han forkastet det moderne teknologiske ideal med tilhørende filosofi, til tross for 
at han var et barn av modernismen. Nietzsche stiller seg spørrende til om vi gjennom vår 
kritiske tenkning kan få sikker kunnskap. ’Sannhet’ er farget av det tenkende jeg, og han 
stiller spørsmålstegn ved muligheten til å skille mellom subjekt og objekt, og avviser at vi kan 
finne den virkelige verden. Det er selvet eller jeget som eksponeres når vi mener oss å 
framstille den såkalte objektive virkelighet.4 
 Heller ikke de moralske verdier ligger fast. De er et produkt av mennesket under 
sosiale betingelser, en slags etterpåklokskap. Etiske verdiutsagn er ikke allmenngyldige, men 
nyttige i gitte situasjoner. Det fins ingen virkelig visdom, bare vane eller tradisjon. Denne er 
stadig moden for revisjon hvis det tjener ”Overmennesket”. Spørsmålet om Gud er ikke 
interessant, for det er bare en sammenstilling av bokstaver eller lyder, et språkfenomen - 
kanskje av en viss estetisk betydning, men ikke relatert til virkeligheten. For Nietzsche er 
livsutfoldelse hovedsaken, i tråd med Darwins tese om Survival of the fittest. 
 Det skulle gå omtrent 70 år før Nietzsches tanker ble ført videre med styrke. Allerede 
før postmodernismen fikk gjennomslag som filosofisk konsept, brøt den igjennom i arkitektur 
og kunst. Det skjedde på 1960-tallet. Det var ikke lenger slik at ett byggverk skulle utgjøre en 
enhet og symbolisere en grunntanke, men slik at ulike stilarter skulle stilles sammen. 
Univalence skulle byttes med multivalence.  Postmoderne arkitektur har rom for ornament og 
eldre stiltyper. Det fins ingen stil som skal ha noe fortrinn, enhver stilart bærer i seg symboler 
som skal ivaretas. Nyttehensynet skulle vike for det fiksjonale, påfunnet. Men en ting skulle 
arkitekturen unngå: Maktuttrykket, slik det kommer til uttrykk i mange teknologiske 
gigantbygg.5 
 I kunsten forøvrig skulle det være plass for det fragmenterte, sammenstilling av helt 
ulike litterære former i poesi f.eks. I filmkunsten ble en opptatt av å viske ut grensen mellom 
fiksjon og virkelighet, estetikk og banaliteter. Postmoderne kultur er en slags grøt, en 

                                                 
3 Dette er et anliggende hos D. Wells i God in the Wasteland, s. 107 f. 
4 Se D. Lyon’s vurdering av Nietzsche’s rolle som tidsepokens vendepunkt, s.11-13. 
5 Se S. J. Grenz A Primer on Postmodernism hvor de ulike stilarter omtales og settes i sammenheng med 
postmoderniteten. 
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blanding av allslags ingredienser uten sammenheng og helhet. Det appelleres ikke til 
menneskets fornuft, men til følelser og ubevisste instinkter. TV fokuserer skandalehistorier, 
vold og sex - i en blanding som går inn, men som ikke gir næring til sosialt liv og moralsk 
standard. Postmoderne media tilbyr en collasj av bilder uten meningsfull tekst.6 Det fins ikke 
noe budskap av moralsk gyldighet, bare et sammensurium av motsigende symboler. Mens 
både teologisk og modernistisk forståelse av virkeligheten opererer med en tidslinje, en 
fremadrettet prosess med mening, opererer postmodernismen med «streker» uten 
tidsdimensjon, og uten sammenheng og mening. 
 
Postmoderne filosofer 7 
Vi vil legge øret til noen representative filosofer som har bidratt til å legge grunnlaget for en 
postmoderne tenkemåte: 
 
En av de fremste er den franske filosofen Jean-Francois Lyotard.8  Han søker å finne 
betingelsene for de nye kulturelle fenomener som har gjort sin entré i vestlig kultur. Han 
lanserer en helt ny måte å forstå kunnskap og vitenskap på, - ja, å se virkeligheten på. Han 
bestrider muligheten til å stille opp et verdensbilde, et virkelighetssyn, som skal ha allmenn 
gyldighet. Det fins ikke ett, men mange, hevder han. Det fins heller ingen sikker kunnskap, 
bare ulike tolkninger av det en opplever som virkelighet. Postmodernisme betyr at tolkning 
har erstattet kunnskap, pluralitet har erstattet entydighet/enhet . 
 Ifølge Lyotard er moderniteten på vikende front fordi den makter ikke lenger å 
opprettholde de store fortellinger som skal legitimere det moderne samfunn. Den 
postmoderne forutsetning består i at det ikke lenger fins noen sentral myte som legitimerer det 
hele. De store fortellinger er ikke lenger troverdige. Noen overordnet forankring fins ikke. 
Postmodernisme innebærer et angrep på ethvert krav på universalitet, allmenngyldighet. 
Derfor fins det ikke lenger noen myte eller forklaring som kan forene alle mennesker. Enhver 
erfarer verden på sin måte, preget av ens egen kontekst og tradisjon. Modernismens drivkraft 
besto jo i at den hadde en entydig tolkning av verden, og et mål for det hele. En slik 
enhetsmyte blir fullstendig avvist av Lyotard.  

Postmodernisme innebærer ikke bare at de store fortellinger har mistet sin kraft, men 
at vitenskapen har mistet sitt doméne. Vitenskapen skulle, ifølge opplysningstidens filosofi, gi 
menneskeheten frihet og verdighet ved å fjerne uvitenhetens og undertrykkelsens bastioner. 
Men dette har ikke skjedd. Den andre verdenskrig har vist at den vitenskapelige  framgang har 
mistet sin troverdighet. Den er nå oppsplittet, og har ikke lenger sannhet som sitt mål, men 
utførelse (performativitet). Spørsmålet er ikke lenger om noe er sant, men om det virker, er 
effektivt. Språket er nå mer et spill (språklek), en metode eller et redskap for prosedyrer. Det 
er ikke redskap til å finne prinsipper, finne sannhet av allmenn gyldighet. 
 Lyotard beklager ikke at moderniteten må gi tapt. Han ønsker velkommen en verden 
med mange uforenlige språkspill. Han ser stort på at vi skal slippe å arbeide mot enighet. Han 
mener at en postmoderne æra vil by på store oppfinnelser, for uenighet skaper alltid noe nytt. 

                                                 
6 Dette er utdypet hos Neil Postman i Vi morer oss til døde. 
7 Se ”The postmoderen Ethos”, s. 11-38 hos S. Grenz i hans bok A Primer on Postmodernism. En enkel 
presentasjon av postmodernismens tenkere fins hos P. Lakeland i Postmodernity, Christian Identity in a 
fragmented Age, s. 12 ff.; også Zygmunt Bauman’s Postmodernity and its Discontents presenterer de 
postmoderne filosofer. En enkel oversikt vil en også finne på nettstedet Wikipedia.org/ . 
8 Se hans bok Postmodern Condition, fransk utg. 1979 og engelsk utg. 1984, hvor han satte begrepet 
‘postmodernitet’ på det intellektuelle kartet. 
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Det er ferdigheter menneskeheten trenger. Ved å utvikle ferdigheter vil mestring av livets 
utfordringer øke. Informasjon og kontroll er menneskets holdepunkter, ikke visdom og 
mening. 
 Sosiologen David Lyon sier at Lyotards framstilling etterlater oss i en filosofisk og 
språklig malstrøm (Lyon s. 56). 
 
Franskmannen Michel Foucault (1926-1984) er trolig den mest betydningsfulle postmoderne 
tenker. Han tar opp trådene fra Nietzsche, og må regnes som en disippel av denne. I tidlig 
skolealder utviklet han et hat til religion, og særlig til den katolske kirke som moren tilhørte. 
Etter et flakkende liv hvor han oppholdt seg i en rekke land som Polen, Sverige, Tyskland, 
Iran - og til sist i California USA, innhentet AIDS-sykdommen ham som praktiserende 
homoseksuell. 
 Foucault lanserte en fullstendig forkastelse av det moderne verdensbilde. Mennesket 
er ikke autonomt subjekt, og fornuften har ikke en så dominerende plass som modernismen 
har gitt det.  Han er opptatt av forskjellene og annerledeshet, ikke av det universelle, det som 
fører til likhet. Han spør seg om det fins noe som kan kalles «den menneskelige natur», men 
henleder oppmerksomhet på hva et slikt konsept har medført av sosiale virkninger. Våre 
subjektive erfaringer er betinget av sosiale og historiske faktorer som vi ubevisst gjør til vårt 
eget. Vi lever, tenker og taler ut fra noe som er påtvunget oss. 
 Foucault er opptatt av språket. Mens strukturalistene, som han bekjemper intenst, 
hevder at språket tyder og forklarer en bakenforliggende virkelighet, forkaster han en slik 
tanke. Språket er selve virkeligheten. Den blir til idet språket trer i kraft. Det fins ingen enkel 
mening i en tekst, men den gir mulighet for en kompleks uendelighet. Menneskets selv er ikke 
noe som går forut for språk, men konstitueres i og gjennom språk. 
 Historie forstår vi vanligvis som et studium av hvordan menneskets selv har utfoldet 
seg i tiden, men dette er en tenkemåte eller en myte som vi snarest bør legge til sides. Det fins 
ingen linjer i historien. Den er et usammenhengende fenomen, uten mål og mening. 
 Foucault er opptatt av forholdet mellom kunnskap og makt. Vi er vant med å si at 
kunnskap er makt. Dette bestrider han på det sterkeste. For det første fins det ingen universell 
kunnskap eller viten, og heller ingen overgripende sannhet. Derimot fins makten, og en stadig 
maktkamp. Makten gjør seg bruk av og produserer kunnskap. Den gjør det i sin egen tjeneste, 
og da blir makt til vold. Derfor er ikke kunnskap makt, men vold eller misbruk av makt. Det 
er vår skjebne at vi er gjenstand for vold, - ja, utøver den under skinn av kunnskap. 
 
Jacques Derrida er kanskje postmodernismens mest postmoderne filosof. Også han griper 
tilbake til Nietzsche og anvender hans tanker på sin samtid. Derrida har jødiske røtter, født i 
1930 i Algerie. Han flyttet til Frankrike, og ble påvirket av den tyske filosofen Edmund 
Husserl (d. 1938). Derrida ble opptatt av forholdet mellom filosofi og litteratur, og hevdet at 
filosofi er en egen litterær genré. Derridas tanker er vanskelig å tolke, men hans 
hovedanliggende er å viske ut grensen mellom filosofi og f. eks. poesi. Han vil lage en ny 
måte å skrive og lese på. Det bidrar han til ved å stille sammen ulike teksttyper og stilarter. 
Det er språkets natur og vesen han fokuserer, og kritiserer den såkalte realistiske forståelse av 
språk, at våre utsagn kan fortelle hvordan verden er uavhengig av vår aktivitet. Språket har 
ingen klar mening og kan ikke på avgjørende vis avdekke sannheten. Derrida vil vise det 
skrevne ords hermenevtiske (=tydningsmessige) muligheter. Han drar et sterkt skille mellom 
det talte - og det skrevne ord, idet det talte forteller sannhet, mens det skrevne aldri kan lagre 
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sannheten. Vestlig filosofi har vært opptatt av det han kaller logosentrisme, det skrevne ord. 
Man tror at bak det skrevne ord skjuler virkeligheten seg, sannheten. Bak talen om Gud fins 
Gud, f. eks. Det fins ingen mening, sannhet eller virkelighet bak språket. Språket er bare et 
fenomen, noe som selvet presenterer. Den mening ord kan gi, springer fram av deres forhold 
til den umiddelbare kontekst de forekommer i, og ikke i noe bakenforliggende. Mening er 
derfor ikke noe statisk som en via språket kan finne tilbake til. 
 Dette betyr at såkalt historisk kritisk forskning er bortkastet arbeid. En kan aldri få tak 
i noen historisk virkelighet. Det skapes stadig ny virkelighet gjennom det som uttrykkes. 
Noen objektivitet kan ikke fanges inn. Når noe skrives, er det en ny erfaring som framstilles. 
Mens Foucault søkte å påvise at tingenes orden er et produkt av den makt de priviligerte har, 
drar Derrida i tvil om det fins noen tingenes orden, noen fornuftig mening uavhengig av 
språkets lek. Mens Foucault angrep antropologien, forståelsen av mennesket som forvalter av 
sannhet og mening, angriper Derrida språket, redskapet som kan gjøre det mulig å finne noen 
sannhet eller mening. Han bygger ikke bare på fenomenologiens grunnlegger, Husserl, men 
også på eksistensialfilosofen Heidegger. 
 Derrida er ikke opptatt av å skape noe nytt, et slags nytt grunnlag for menneskets 
livsforståelse. Hans mål er negativt eller destruktivt: Nemlig å fjerne språkets metafysiske 
anker. Selv kaller han dette dekonstruksjon. Språkets mening ligger i at det er en lek, et spill. 
Det korresponderer ikke med noen virkelighet. Derfor avvises alle verifikasjonsprosedyrer 
hvor en er opptatt av å gjøre noe troverdig ut fra en tekst. Det er sammenhengen i språket, 
tegn-sammenhengen, som er interessant, ikke om teksten etablerer noen sammenheng med en 
virkelighet den måtte stå i forhold til.  
 Muligheten for å etablere noen ontologi, en lære om hva som er sannhet eller 
virkelighet, er til fånyttes, ja en avsporing, ifølge Derrida. 
 
Richard Rorty, en amerikansk postmodernist, har et noe annet anliggende. Han er 
pragmatiker, og står i tradisjon med John Dewey. Rorty går sterkt i rette med 
Opplysningstidens tanke om at menneskets tenkning er naturens speil. Vi har ikke direkte 
tilgang til verden uavhengig av språket. Han er ikke bare ”non-realist», men også «non-
essentialist», for det fins ingen iboende egenskaper i tingene. Det er relasjoner vi kan uttale 
oss om, ikke tingene i seg selv. Det gjelder objekter som sannhet, kunnskap, moral og språk. 
Hvis vi sier noe er sant, så betyr det at det er sant «for meg» . Hvis jeg mener meg å ha 
kunnskap, er det en kunnskap «for meg». Rorty er «non-representationalist», hvilket betyr at 
en ikke kan presentere kunnskap som er sann eller gyldig uavhengig av subjektet eller den 
som mottar den. 
 I likhet med Derrida avviser han korrespondens-teorien, at en kan verifisere påstander 
ved prøvning mot en gjenstand/sak. Påstander kan bare testes ved koherens, dvs. om de høver 
inn i et system av tanker eller påstander. 
 Pragmatikere forstår sannhet som det som fungerer, ikke som noe som er teoretisk 
korrekt. Pragmatisme er «praksis-vokabular», ifølge Rorty, ikke «teori-vokabular». Det dreier 
seg ikke om hva som er riktig, men hva som er gangbart, nyttig. På dette grunnlaget lanserer 
Rorty en forbedrings-filosofi. I filosofisk sammenheng er pragmatikerne nominalister. Et ord 
har ingen iboende mening, men uttrykker en konvensjon. Språket er derfor bare et lyd-
redskap mennesker bruker for å fremme sine ønsker. Vitenskapelig diskurs gjøres ikke for å 
skape modeller som er i samsvar med virkeligheten, men er bare ett vokabular ved siden av 
mange andre. Det er hensikten som avgjør hvilket vokabular en skal benytte. 
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 For Rorty er etikk og fysikk like (lite) objektive ”størrelser». Sant er det som er sant 
for meg, sett i forhold til nytten. Det fins ikke noe grunnleggende utgangspunkt for en diskurs. 
Vi er bundet inn i en kontekst, og må tolke denne på en tidsbestemt måte. Men det er løfterikt 
at en slik diskurs kan pågå. I motsetning til Derrida er Rorty optimistisk med tanke på 
framtiden. Hans tese er at vi må begynne med det sosiale nettverket vi tilhører. Ved å gjøre 
noe med det, unngår en relativisme. Rorty er en slags utopia-filosof, hvor han regner med 
framgang til det bedre. Det kan oppnås ved en blanding av «utvungen enighet og tolerant 
uenighet». Han ønsker seg en kulturell pluralisme hvor toleranse gjør demokrati mulig. Dette 
forutsetter at offentlige institusjoner forholder seg nøytrale med henblikk på den 
menneskelige eksistens’ mål og hensikt. 
 Som den troende pragmatist han er, ser han tegn på at paradiset allerede er i emning. 
Han ser for seg en framtid hvor enhver form for gudsdyrkelse er overflødig, og hvor 
pluralismen slår ut i full blomst. Når «høyalteret» er borte, vil kulturen utfolde seg i gallerier, 
bokutstillinger, filmframsyning, konserter og muséer. 
 
Vi har ikke tatt med disse postmoderne tenkere for å påvise at postmodernitet er noe vi må ta 
stilling til. Postmodernitet er et sosiologisk fenomen, det er fakta som ikke behøver noen 
filosofisk underbygning i og for seg. En kan rent empirisk påvise både fragmentering av 
samfunnet, og at de store fortellingene ikke har den samme gyldighet lenger. Det trengs ingen 
filosofer til å dokumentere akkurat det. 
 Vi har trukket disse fram fordi de på ulik vis søker å begrunne fragmenteringen, 
legitimere den med krav om at den skal være vår skjebne eller måte å leve på. For disse er 
ikke postmodernitet det viktige, men postmodernisme. Det er «ismen» disse begrunner og 
fastholder med sin tenkning, -ja, endog lovpriser (Rorty). Det utfordrer til stillingtagen. 
 
Postmoderne livsstil 9 
Vi kan iaktta postmoderniteten som fenomen på ulike nivåer og i ulike sammenhenger i 
samfunnet. I popkulturen er den særlig framtredende. At skillet mellom såkalt høyverdig 
kultur og popkultur viskes bort er et postmoderne fenomen.  Det fins ikke noe hierarki i 
kulturen etter postmoderne tenkemåte. 
 Innenfor filmindustrien er det ikke noe mål lenger å framstille én story, men stille 
sammen ulike sådanne, i et hendingsløp som har store skiftninger uten noen sammenheng. Tid 
og rom søkes opphevet til fordel for noe som skjer her-og-nå. Grensene mellom sannhet og 
fiksjon, virkelighet og illusjon viskes ut. Det fiktive og det fantastiske mikses med det 
virkelige og seriøse. 
 TV er stedet hvor den postmoderne kultur boltrer seg. Bare den sak at en kan surfe 
gjennom et utall stasjoner, fram og tilbake, er fragmenterende på sinn og tankeliv. Fordi TV 
kan gjengi levende bilder, tror mange at det er virkeligheten en møter på skjermen. Men det er 
alltid et utvalg, en fokusering på enkeltpersoner og enkeltsaker. Derfor lyver TV alltid, har en 
sagt. 
De raske skiftinger er noe postmodernistisk, fra en seriøs diskusjon til salgsreklame, og fra et 
religiøst program til vulgær underholdning. TV bringer oss en kollasj av bilder som pøses på 
seeren og gjør det umulig å reflektere fornuftsmessig. I løpet av en halvtime kan en ha vært 
innom krigshandlinger på Balkan, en såpeopera, nødhjelpsarbeid i India, suggererende 

                                                 
9 Se Lyon s. 69 ff. hvor han tegner de ulike trekk ved det postmoderne menneskets livsstil. 
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reklame for ny såpe, fotballkamp og gudstjenesteoverføring. Alt side om side, like virkelig - 
eller uvirkelig, like gyldig eller ugyldig. De såkalte MTV-programmer er typisk postmoderne. 
Det er ingen mening i programmene, men de påvirker sterkt, skaper holdninger - men ikke av 
etisk karakter.10 
 Vi befinner oss i en kunstig verden, en tidsalder av simulacrum (=etterligning), for å 
bruke Jean Baudrillards  formulering. Over alt settes det opp simulatorer. På PC-skjermen kan 
en dra på kjappe reiser, foreta drap, drive vill kjøring  med MC eller fly. Internett er blitt vår 
verdens største møteplass, et alternativt landskap - men kunstig, simulerende, men likevel 
med sterke virkninger. Verden blir omgjort til en fantasiens Disney-verden. En får 
underholdning, morer seg, men er det til liv eller til døde? 11 
 
Det har vært påpekt at Ronald Reagan var den første postmoderne politiker. Han hadde avsky 
for grundig saksbehandling og brydde seg lite om landets økonomi. Derimot laget han kjappe 
innspill, korte taler som skulle gjengis på TV. Hans erfaringsbakgrunn var skuespilleren hvor 
det skiftet med roller og hvor image var det viktigste. I dag har en politiker ingen framtid hvis 
han ikke kan by fram et akseptabelt image. En skal kunne bevare sitt image både i 
nasjonalforsamlingen og i revyteateret! Kamera følger den som stiller opp, like inn i den 
private sfære, - ja, inn i intimsfæren. En valgkamp skjer i dag etter et postmoderne mønster. 
Folk vil ha mange slags ansikter, men er mindre interessert i dybde og argumenttyngde. 
 Det har vært påpekt at prinsesse Diana var typisk postmoderne. Hun hadde et utall 
«ansikter». Hun kunne være uvøren og skjelle ut dronningmoren per telefon på kveldstid, og 
samtidig være beskytter for hjelpeløse barn i India, ivareta sine morsplikter samtidig som hun 
hadde en rekke elskere på si. Hun pendlet fra en uberegnelig atferd uten mål og sammenheng 
- til empati og uselvisk humanitært engasjement.12 
 
Pendling hører til den sosiale virkelighet svært mange må innfinne seg med. Pendlingen kan 
skje i forhold til arbeidssted, med opphold på en rekke steder - med de problemer dette 
medfører for familien i form av rotløshet og ensomhetsfølelse. Men en pendler også mellom 
ulike jobber, ulike stillinger - ja, endog ulike yrker. Det er klart at dette kan virke opprivende 
og fragmenterende på hele livsstilen og opplevelsen av tilhørighet. 
 
Postmoderne religion 13 
Det er særlig tre felt i religiøs og teologisk sammenheng som aktualiseres gjennom en 
postmoderne tilnærming. Det er etikk, religionsteologi og hermenevtikk. Vi vil sette søkelyset 
på det siste først. 
 Moderne teologi og konservativ teologi har hatt et felles anliggende i å avklare hva 
som skal være kirkens fundamentale utgangspunkt. En har vært uenige om hvor omfattende 

                                                 
10 Se Middleton/Walsh Truth is stranger, s. 55 hvor MTV karakteriseres som et typisk postmoderne fenomen. På 
side 38, 205 og 216 drøftes fenomenet ”simulacrum”. 
11 Z. Bauman er opptatt av de identitetsproblemer postmoderniteten medfører, se Postmodernity and its 
Discontents s. 123 f.; han drøfter også de problemer det postmoderne mennesket har i møte med døden, se 
Døden och Odødligheten, s. 201 ff. 
12 Se Paul Goodliff’s etterord i Care in a confused Climate, Pastoral Care and Postmodern Culture, s. 241-46. 
13 P. Lakeland drøfter den postmoderne tenkning om religion, spesielt forholdet til kristentroen, se 
Postmodernity, s. 39-86. Bauman analyserer det samme, men ut fra en sosiologisk synsvinkel; se Postmodernity 
and its Discontents, s. 165 f. David Wells foretar en sterkt kritisk analyse av postmodernitetens syn på de 
grunnleggende kristne dogmer, og mener at de postmoderne tenkere er både useriøse og lite selvkritiske; se 
Above… s. 125 ff. 
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fundamentet er, og hvor sikkert og forpliktende det skal være. Men man har vært på linje i 
dette ene: Det fins et fundament, og dette kan avklares og defineres. I tradisjonell teologi har 
en fastholdt Skriftens absolutte autoritet, og arbeidet ut fra prinsippet om at Skriftens 
selvvitnesbyrd avgjør teologiens grunnlag. Selvvitnesbyrdet har en forstått slik at skriftene er 
historisk pålitelige, og gir grunnlag for gyldige teologiske og etiske utsagn. Evangeliet har ”en 
blivende vilje» som skal være bindende for kirken og dens tjenere. Derfor kan en formulere 
dogmer og tegne ut teologiske prinsipper. 
 I den liberale tradisjon har nyere vitenskapstilnærminger gjort seg gjeldende. I ly av 
såkalt historisk kritisk metode har litterærkritikk og formkritikk boltret seg. En har søkt å gå 
bak skriftenes ytterside for å finne «kjernen» eller kerygma. Forfatternes intensjon og 
anliggende har vært et mål, og opphavelige utsagn, f. eks. av Jesus, har vært forskningens 
målsetting. Dette har ført til at en har endt opp med en krympet «bibel», et amputert 
fundament. Ut fra dette har en så trukket konsekvenser for tro og atferd. Denne type teologi 
har hatt modernitetens preg, en tilpasset seg de nye idealer innenfor de ulike vitenskaper. 
 En postmoderne tilnærming river seg ikke bare løs fra en klassisk konservativ 
tilnærming, men også fra den moderne teologis søking etter det minste felles multiplums 
fundament. Fordi det ikke gis noe grunnleggende utgangspunkt, kan det heller ikke gis 
normative utsagn som forteller hva som skal tros og hva som er rett kristen atferd. Tekstene er 
åpne, sies det. De fordrer ikke én bestemt tolkning, men gir oss et utall muligheter. Det er 
subjektet selv, stilt overfor den nye kontekst, som avgjør slutningene. Det skal ikke lages 
noen tolkning som har allmenn gyldighet, men lokale fortellinger, fortellinger som har sin 
funksjon i møte med ulike «kulturer» - det være seg etniske grupper, ulike stammer, ulike 
sosiale grupper, eksempelvis undertrykte minoritetsgrupper eller homofile. En kan ikke på 
forhånd vite hva konklusjonene blir. Men en forutsetning og et bærende element er 
toleransetanken og en avsky-holdning overfor alt som smaker av maktbruk. Erfaringen settes 
over det normative trosgrunnlaget.  
 I dette møtes både politiserende teologi og ekstreme karismatiske grupper. Toronto-
vekkelsen, hvor erfaringen settes over læreinnholdet, er kanskje den mest markerte 
postmoderne framtoning av religion. Den er etter sin natur en subkultur, og har 
stammesamfunnets kjennetegn, en slags ghetto med egen musikkstil, litteratur, underholdning 
og opplæring. At det vokser opp karismatiske utbrytergrupper omkring sterke lokale ledere, er 
et postmoderne fenomen. En kjenner seg ikke bundet av noen tradisjon og kan tale nokså 
hånsk om enhver kirkelig tradisjon i forgangen tid. Det er Åndens ledelse som gjelder, men 
stundom kan en få inntrykk av at tidsånden er kanskje mer toneangivende enn en på dette 
hold har innsett. 
 
Religionsteologien er på flere måter gjort til et redskap for postmoderne teologi. Den 
engelske religionsteologen John Hick har i flere tiår vært toneangivende. Han gir til kjenne et 
radikalt pluralistisk syn, hvor det partikulære aspektet ved frelsen i Kristus nedtones. Hick er 
universalist i den betydning at Guds frelsesvilje ikke bare er en mulighet for mennesket, men 
blir også aktualisert og virkeliggjort uavhengig av noen spesiell åpenbaring og kirkens 
nådemidler. Radikale pluralister tror ikke at kristendommen er den eneste sanne religion eller 
den høyeste som fullender andre religioner. Derimot anser de alle religioner som like gyldige, 
og at ingen har noen overordnet stilling i forhold til de andre. Hick har en omfattende 
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teologisk produksjon, men i essayet «Whatever Path Men Choose Is Mine», kommer hans 
tanker klart fram.14  
 Hick beskriver først den forandrede situasjon vi befinner oss i når det gjelder de 
mange religioner og muligheten for enhet. Dernest påviser han konsekvensene av den 
forandrede situasjonen, kritiserer både den kristosentriske eksklusivisme og inklusivismen (at 
de andre religioner bøyes inn i den kristne), for så å framstille en teosentrisk og pluralistisk 
posisjon. Vi trenger en kopernikansk revolusjon, sier han, og viser til filosofen Immanuel 
Kant. Denne hevder at vi kan ikke vite noe sikkert om den guddommelige realitet og at det 
menneskelige språket er ute av stand til å vise vei.15 Gud har mange navn, og selv om en 
tenker forskjellig om Gud, har hvert navn frelsende virkning og gir kontakt med det 
guddommelige.  
 Dette medfører at den kristne kirkes lære må bygges om. Inkarnasjonen forstått som 
reell hending, må oppgis. Guds frelse er en virksom realitet over alt, og finner vei og 
redskaper i både religionene og ideologiene. Fra kirkens side trengs det en vending fra det 
selvsentrerte til det realitets-sentrerte. «Reality» er målet for alle religioner, og de beveger 
seg dit. En må legge til side alle pretensjoner om å være noe særegent eller overordnet. Det vil 
forsinke prosessen mot det mål da alle religioner smelter sammen. Religiøs pluralisme er ikke 
et problem, men den store muligheten, ifølge Hick. De store hindringer skapes når religionene 
tenker større om sin egen rolle enn om de andres. 
 Det er ikke bare tanken om en virkelig inkarnasjon i historien som oppgis hos Hick, 
men hele Bibel-autoriteten tømmes for saklig innhold. Skriftene i Det gamle og Det nye 
testamente blir fortellinger som er helt tids- og lokal-preget, og kan derfor ikke gjøres 
gjeldende som allmenne og gyldige for ethvert menneske. 
 Også den kanadiske religionshistorikeren Wilfred Cantwell Smith (f. 1916) er opptatt 
av kirken i forhold til den religiøse pluralisme. Smith hevder at vi lever i en overgangstid, 
hvor menneskehetens religiøse historie foretar en avgjørende vending. Tiden for å verve 
proselytter er forbi, og overgang fra en religion til en annen er unødvendig. Kristne kan ikke 
lenger med god samvittighet etablere sine egne posisjoner i uvitenhet overfor andre religiøse 
tradisjoner. I en pluralistisk verden må kristne lære å møte medlemmer av verdens store 
religiøse tradisjoner med ydmykhet, og ikke med arroganse ut fra en antagelse av 
kristendommen som den eneste sanne religion. Det er ikke tid for å opptre som konkurrenter 
eller motstandere, men som partnere som samarbeider. 
 Cantwell Smith mener at verden må ha et minimum av fellesskapsbevissthet. Denne 
bevissthet kan bare oppnås på religiøst grunnlag. Og dette grunnlaget kan bare etableres ved 
at en finner sammen, ikke ved at én vinner spillet. Dette betyr at den kristne tro må 
anerkjenne og inkludere andre religioners «veier» eller innsikt.  
 Ved at kristne foretar en selvbesinnelse, noe alle retninger/ tradisjoner bør gjøre, må 
en erkjenne at en kjenner Gud bare stykkevis, «som i et speil». I andre religioner er han også 
erkjent stykkevis. Men samler en «bitene», vil en få en forståelse av helheten som er 
berikende for alle. En vil se at det fins genuin tilbedelse i alle leirer. Vi frelses ikke ved et 
system, en tradisjon, - men ved Guds nåde og kjærlighet. Denne er ikke avhengig av våre 
gjerninger eller vår kunnskap. Heller ikke ved en bestemt religion. Vi frelses ved Guds 
kjærlighet, og denne fins hos mennesker som stanser og lytter, i hvilken som helst religion, i 

                                                 
14 Artikkelen fines hos R. J. Plantinga i Christianity and Plurality, s. 322-46.  
15 Jfr. Lyotard og Derrida som har same syn på språkets manglende muligheter; se Grenz, s. 112-121 og Jan-
Olav Henriksen, s. 34-35. 
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og utenfor kirken. Veiene til Gud kan være forskjellige alt etter de forutsetninger den lokale 
kontekst tilbyr, men i enhver kontekst etableres det genuint gudsamfunn. Misjonsvirksomhet 
på kristne premisser er derfor bortkastet etter dette vendepunktet.16  
 
Også postmoderne etikk bærer den babelske forvirrings preg. At det moralske liv er 
krisepreget er ikke vanskelig å innse. Men også etikken, begrunnelsen og tenkningen omkring 
rett og god atferd, er kriserammet. Dette henger sammen med det vi flere ganger har 
konstatert, nemlig at postmoderniteten opplever en krise når det gjelder å begrunne at sannhet 
og mening er fundamentale «byggeklosser» i det «hus» vi skal leve i. Det er blitt et slags etisk 
premiss at alt som ikke skader noen, er akseptabelt. En annen variant er: Hvis du føler noe er 
riktig for deg, er det moralsk akseptabelt, såkalt etisk emotivisme. 
 Går vi litt dypere inn i problematikken, synes postmodernismen å hylle en radikal 
relativisme. Det innebærer at en fraskriver seg muligheten for å foreta objektive moralske 
dommer. En kan jo ikke vite noe sikkert om grunnlaget for å foreta slike dommer. I alle fall 
ikke noe ut over det subjektive og individualistiske. Frasen: ”Hva som er sant og rett for meg, 
er ikke uten videre sant og rett for andre”, er blitt et styrende program. «Sannheten er human, 
sosialt produsert, historisk utviklet, mangfoldig og foranderlig».17 
 Etisk relativisme er en tenkemåte som går ut på at rett og galt, sannhet og falskhet 
varierer fra tid til tid og sted til sted, fra person til person. Moralske utsagn er kulturelt 
betinget. Derfor er det ingen universelle etiske prinsipper. Kontekst, setting, tid og sted er 
avgjørende. Derfor må det en dyptgripende toleranse til for å takle forskjellene.  
 Vi kan skjelne mellom meta-etisk relativisme og normativ relativisme. Den første type 
benekter at én moralkode har universell gyldighet framfor en annen, og sier at slike koder er 
kulturelt betinget.  Normativ relativisme betyr at en avstår fra å korrigere en moralkode som 
er forskjellig fra ens egen. Denne form for relativisme er svært omfattende. 
 Etisk relativisme er vanskelig å fastholde, både i praksis og rent logisk. Påstanden at 
alt er relativt er nemlig i seg selv en absolutt påstand, og en slik påstand kan rent logisk ikke 
settes fram av noen som avskriver muligheten for absolutte påstander. Dessuten innebærer 
ikke forskjellige syn at det ikke er noe som er absolutt sant og rett. Det viser seg nemlig at alle 
kulturer har standarder for forholdet mellom barn og foreldre, seksuell atferd, sannhet/løgn, 
livets hellighet osv. At det kan være forskjell i de etiske kravs skarphet forhindrer ikke at alle 
regner med at det fins etisk gyldige utsagn i slike livsfelt. Forskjellene peker hen mot det 
universelle, noe allment. Det synes å være en kjerne av krav og rettigheter i alle kulturer. Hvis 
det ikke var en slik kjerne, ville enhver juridisk og moralsk diskusjon være overflødig. De 
heftige etiske diskusjoner har som forutsetning at noe er rett/ galt innen det område en 
fokuserer.18 
 Teologisk sett har dette sammenheng med at mennesket er skapt i Guds bilde, og er 
seg selv en lov, har samvittighet og moralsk bevissthet og dømmekraft (Rom 2,14-15). 
 Vi befinner oss i en merkelig dobbelhet i vår vestlige kultur. På den ene side har vi 
bidratt til Menneskerettserklæringen, med sterke etiske krav om frihet, likhet og 
menneskeverd - og at dette skal være allment gyldige verdier. På den annen side 
problematiserer vi muligheten for å begrunne slike verdier gjennom postmoderne relativistisk 

                                                 
16 Ibid. s. 309-21. 
17 Se Goodliff s. 73 f. 
18 Postmodernismens etiske relativisme er drøftet av C. Gunton i The One, The Three and The Many, s. 102-07. 
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tenkemåte. Vi har dessuten store problemer med å kunne motivere for virkeliggjørelse av 
disse kravene i og med avskrivningen av muligheten for en mening med livet. 
 Den engelske moralfilosofen Alasdair MacIntyre har satt søkelyset på dette i sin 
berømte bok After Virtue. Selv har han beveget seg fra en ateistisk posisjon til anerkjennelse 
av den thomistisk-katolske tradisjon. Han er fortvilet over etikkens funksjon i den forvirring 
som har oppstått etter Renessansen og Opplysningstiden. Det er tre karakteristiske trekk i 
postmoderne etisk argumentasjon: 
 For det første har argumentene ingen grenser (interminable). Det fins intet felles 
grunnlag for å veie argumenter og komme til en avgjørelse. Typisk er abortdebatten hvor 
forkjemperne krever kvinnens rett til selvbestemmelse, en rettighetsforståelse med 
utgangspunkt i John Lockes tettighets-tenkning, - mens motparten argumenterer ut fra den 
naturlige lov, begrunnet i Skriften og Thomas Aquinos tenkning. To ulike tenkesett møtes, 
uten utsikter til reell dialog. Dernest har de moralske argumenter en upersonlig tone. For det 
tredje gjør det kulturelle mangfold en reell debatt umulig. 
 MacIntyre avviser det relativistiske synet som vår postmoderne kultur tilbyr, at ethvert 
standpunkt er like mye eller lite forpliktende, likeså at enhver får arbeide ut fra sin egen 
tradisjon. 
I stedet må det finnes et felles grunnlag som kan begrunnes fornuftsmessig. Av mulige 
tradisjoner stanser han ved aristotelisk dydsargumentasjon, som han nytolker.19 
 
Dimensjoner i krisen – en oppsummering 
Postmodernismens gjennomslag innebærer noe mer og langt alvorligere enn at arkitektur og 
kunst oppviser et miks av gammelt og nytt. Filosofisk sett er postmodernismen noe som 
berører grunnleggende spørsmålsstillinger. Hvordan kan vi få sikker kunnskap? Og dernest: 
Hva er virkelighet? Også spørsmålet om menneskets identitet blir påtrengende.20 
 Postmodernismen aktualiserer alle slags spørsmål omkring vår mulighet til å få sikker 
kunnskap. Universell og objektiv kunnskap ansees som umulig. Postmoderne teori på dette 
feltet er generelt sett anti-realistisk, dvs. i front mot enhver realisme-teori som tidligere har 
vært lansert. Sannhet ansees å være noe lokalt, konstruert ut fra menneskelige og kulturelle 
behov. Hos Lyotard ser vi dette tydelig. Enhver form for meta-fortellinger er uten allmenn 
gyldighet. Også modernismens tanke om nøytral kunnskapservervelse avvises. 
Postmodernisme sier rett ut at det ligger ideologiske føringer og makt bak all kunnskap 
(Foucault). Konsekvensene av dette blir at den menneskelige fornufts funksjon ikke står i 
sannhetens tjeneste.21  
 Det ligger innebygget et paradoks i de postmoderne filosofers tenkning her: Hvordan 
kan en komme med så sikre påstander om umuligheten for holdbar og sikker kunnskap, når 
det hefter den største skepsis ved muligheten for sikre påstander? 

                                                 
19 After Virtue er oversatt til en rekke språk og diskutert blant etikere og teologer. I den andre utgaven på engelsk 
går MacIntyre inn på en del innvendinger. Interessant er hans imøtegåelse av relativismen, s. 272 f.  Se 
Goodliff’s  hyllest til hovedargumentet i After Virtue, s. 76-83 i Care in a confused Climate. 
20 Middleton/Walsh foretar en kritisk vurdering av den postmoderne måten å tenke virkelighet på – ut fra en 
teistisk virkelighetsforståelse. Virkeligheten er en ”social construction” i postmodernismen, og kulturen er en 
flimrende billedkultur, uten sammenhengende mening; se Truth is stranger, s. 31 f og s. 37. 
21 En dimensjon ved den krise postmoderniteten har skapt er mangel på mening. C. Gunton drøfter dette på side 
101 ff. Bauman drøfter det under ulike synsvinkler i Postmodernity and its Discontents, s. 107-8, 125-26 og 171-
72. 
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 Epistemologi (læren om erkjennelse) er nært knyttet til forståelse av virkelighet, 
ontologi.  
Postmodernismen underminerer den allmenne forståelse av virkelighet som modernismen bar 
til torgs, nemlig at det er mulig å verifisere virkelighet ut fra nærmere regler, og at empirisk 
verifikasjon gir tilgang til etterprøvbar virkelighet. I postmodernismen er språket riktig nok av 
fundamental verdi. Det betyr at postmodernismen har en slags ontologi, men at denne er 
knyttet til språket og måten vi bruker språk på. Vi skaper selv den verden vi omgir oss med 
gjennom vårt språk. Vi produserer virkelighet gjennom språk, kan vi si. Språket er ikke et 
redskap til å nå fram til virkeligheten, men virkelighet er en funksjon av språket. 
Konklusjonen må bli at virkelighet er noe flyktig og og uforutsigbart. Interessen for 
verifikasjon og etterprøvbarhet er sterkt nedtonet. 
 Den postmodernistiske tenkning berører også antropologien, læren om menneskets 
natur og vesen. Den stiller seg tvilende til den optimisme modernismen knytter til den 
fornuftige, autonome forståelse av mennesket. I stedet foreslås en rekke alternative 
tilnærmingsmåter. Rorty foreslår at vi kan forstå «menneskets selv» som et nettverk av 
overbevisninger, ønsker, følelser -uten noe bakenforliggende. En person er et slikt nettverk. 
Foucault tenker seg mennesket som ”et riss” som avtegner seg i de ulike bestanddeler, eller 
som ”en fasong”, bestående av ulike streker som avtegnes ved kunnskapstilegnelse. 
Mennesket er en nyoppfinnelse, en figur som ennå ikke er to århundre gammel, en slags 
«krøll» i vår kunnskap som vil forsvinne så snart vi oppdager en ny. 
 Det er påfallende at en ofte tar utgangspunkt i Freuds antropologi eller bygger på 
denne. Noen nedtoner menneskets subjektive muligheter, mens andre vektlegger menneskets 
evne til selv-kreativitet. 
 At postmodernismen hele tiden kretser om epistemologi, ontologi og antropologi 
indikerer at vi har å gjøre med en krise, eller en nyorientering av fundamental karakter. Vi kan 
neppe tale om et nytt verdensbilde (world-view), for postmodernismen avviser muligheten for 
noe slikt.22 Det fins ikke noe helhetsbilde lenger, hevdes det. Postmodernismens påstand om 
at det knytter seg stor usikkerhet til alt moderniteten har regnet som sikkert, og at vi har større 
begrensninger enn antatt, er synsmåter som er vanskelige å riste av seg. Mens moderniteten 
var en reaksjon på teologisk virkelighetstolkning og oppstilling av en alternativ forståelse, er 
det lite som tyder på at postmodernismen åpner for kristne perspektiver på virkeligheten. Når 
sosiologen David Lyon oppsummerer sin forståelse av vår situasjon, peker han på at tanken 
om «forsynet» kanskje ikke var så avleggs, likevel. Andre analytikere mener at bare den 
kristne teologi kan tegne et alternativ til den postmoderne samtids nihilisme. John Milbank er 
en av dem.23 
 I alle fall gir overgangen til det postmodernistiske åndsklima oss anledning til å 
fremme kristne perspektiver på alle livsforhold, - ja, et skyv til å gå inn i de helt 
grunnleggende spørsmål omkring erkjennelse, virkelighetsforståelse og menneskesyn. I den 
sammenhang tør det være betimelig å anlegge et trinitarisk perspektiv.  
 

                                                 
22 S. Grenz gjør et nummer av dette og hevder at postmodernismen ikke har noe alternativt World-View, å tilby, 
se A Primer, s. 39f. 
23 Se Lakeland, s. 69. Milbank mener at den verdensvide kirke samler alle splittende elementeri den sosialt 
splittede verden til et slags fredssamfunn. 
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Utfordringen til teologi og kirke 
Utfordringen er av apologetisk art. Det betyr at en må gjøre den kristne tro og livstolkning 
troverdig i den spesielle situasjon vi befinner oss i. Vi er jo kalt til å gjøre regnskap for den tro 
som er overgitt oss (1 Pet 3,15  ). Ja, vi må rive ned de tankebygninger som reiser seg mot 
kunnskapen om Gud, ved å ta tanken til fange i lydighet mot Kristus (2 Kor 10,4-5). 
 Men hvordan skal det gjøres? Skal nedrivningen være en aggressiv aksjon? Skal vi 
legge an på konfrontasjoner? Det er vel neppe til å unngå at det kan oppstå harde sammenstøt 
når to så ulike størrelser møtes. Men siktemålet må ikke være konfrontasjon, men dialog. 
Møtet må skje med ydmykhet og i respekt (1 Pet 3,16). Bare da kan vi beholde en ren og god 
samvittighet, og bare da har vi muligheten for å overbevise. I disse tingene har vi mye å lære 
av feiltrinn fra teologihistorien. 
 
En annerledes Gud  
Det er den kristne kirkes oppgave å bedrive teologi, også i et postmoderne klima. Teologi 
betyr tale om Gud. I og for seg fins det mye tale om Gud, også i vår tid. Av og til tales det på 
enkelte hold kanskje altfor mye. Talen går over i prat, stundom intetsigende og tomt prat. 
Intetsigende tale er falsk tale. I virkeligheten er det lett å tale falskt om Gud. Det finnes mange 
eksempler på falsk guds-omtale. Eksempelvis når vi taler om Gud i rammen av konsumisme. 
Gud blir en tilbudsvare, et produkt ved siden av andre produkter - tilbudt på det frie marked. 
Gud blir en størrelse som er der på mine premisser, nyttig «for meg», en som bringer hell og 
lykke, framgang og gode livsvilkår. Det fins utallige forsøk på å gjøre Gud til et attraktiv 
markedsvare. Da har mennesket bemektiget seg Skaperen, tatt Han i sitt grep. Det skjer for 
eksempel i moderne karismatikk. En tar mål av seg til å demonstrere Gud, gjøre han effektiv 
med registrerbare virkninger. Når virkningene består i at folk faller på plattformen ved 
lederens/pastorens lille «skyv» i en suggestiv atmosfære, eller ved at amalgamet i over- og 
under-kjeve blir til gull, da er det lite som minner om de gjerninger Mesteren gjorde under sitt 
jordeliv. Ståhei i Guds navn skaper ikke uten videre troverdighet. Det er snarere en påfallende 
etterligning av postmodernismen. Uten å være seg saken bevisst, bedriver en konkurranse 
med tidsånden for å overby denne. 
 Men den motsatte framtoning har også påfallende likhetstrekk: Når en stiller seg 
tvilende til å kunne fastholde klassiske trosutsagn. Når en har mistet troen på språket som 
formidlingsmedium av frelsende sannhet. Eller når en kjemper for å gi rom for helt ulike 
etiske standpunkter, med tilhørende atferd. At heteroseksuell og homoseksuell atferd skal 
kunne presenteres som like rettmessige i det sekulære samfunn, er vanskelig å verge seg mot. 
Men at en slik holdning vinner rom i kirken, kan bare forklares som ettergivenhet overfor 
postmodernistisk, pluralistisk ideologi. 
 ”Gud er blitt vektløs” i vår samtid, hevder David Wells. Han har ikke den tyngde, den 
verdighet Skriften omtaler han med. Han er ikke lenger Deus tremendum et fascinosum, men 
noe vi behersker og håndterer ut fra egne behov og ønsker. Han blir skapt i vårt bilde. Den 
postmoderne «gud» er blek og uten mulighet til å gjennomføre egne anliggender.24 

Paul Lakeland fokuserer på fortellingen om Job når det gjelder å tale rett om Gud i en 
postmoderne kontekst. I fortellingen om Job avvises to bilder av Gud, nemlig Gud som hevneren som 
ikke bryr seg om Jobs tillit til Den høyeste, og dernest bildet av den moralistiske Gud som belønner 

                                                 
24 Se D. Wells, Wasteland s. 88 ff hvor han beskriver det falske bildet av Gud. Samtidig søker han å tegne bildet 
av Gud som den som er annerledes og hellig, s. 118 ff. Jan-Olav Henriksen hevder at ”Uten en dom blir 
tilværelsen vektløs”, derfor er talen om Gud som dommer helt avgjørende i kristen teologi, s. 102 ff. 



Postmodernitet - den nye «tidsånd» 
 

49 

den gode gjerning og straffer den onde. I et slikt skjema må sykdom og ulykke tolkes som straff for 
moralske feiltrinn. For Jobs venner var hans elendighet bevis på at han hadde spesielle synder på 
samvittigheten. For dem var Gud helt forutsigbar. 
 Men Jobs  historie viser at Gud er annerledes. Han er som hvirvelvinden, kap. 38-40, 
både skremmende, og på samme tid grenseløst god. Det innebærer at ingen mennesker 
behandles helt likt. Noen kan settes på en spesiell prøve, ja endog overgis til Satans 
behandling. Men de overgis aldri helt. Det fins en grense som vi ikke kan se, men den er der, 
og han lar den ikke bli overskredet. 
  I en lidelsessky, selvsentrert tid hvor en vil kjøpe seg velferd og helse, og bruke 
religionen til egen nytte, er det viktig å fremholde Guds suverene, grensesprengende karakter. 
Gud går med sin tjener inn i det vonde, inn i mørket. Han lar endog Job gå i rette med sin 
skaper. Vi skal be som om alt er avhengig av Gud, og arbeide som om alt avhenger av oss. 
Vennenes teologi som i sum er moralisme, går i stykker når det røyner på. Det er ingen Guds-
frykt i den, når det kommer til stykket. Men det sårbare mennesket – og det postmoderne 
menneskets kjennetegn er sårbarhet – kan finne den dype mening i bildet av den Gud som 
selv er sårbar. Gud er alltid annerledes, han er mysterium tremendum et fascinosum. Paul 
Lakeland mener at nettopp et slikt Guds-bilde vil dypest sett være svaret på det postmoderne 
menneskets dype nød.25 
 
Jesus Kristus - Gud i våre kår   
Det er sannheten om den tre-ene Gud som er den kristne teologis fundament og budskap til 
det postmoderne mennesket. Det kristne evangelium er en enhet, og gir derfor sammenheng 
og mening. Fokus er rettet mot Den unike, Guds sendebud, Ordet som er fra evighet, Jesus 
Kristus.26 
 
Vi har nevnt at troverdighetsdimensjonen er rasert i postmoderniteten. Det rører ved det unike 
ved Jesus. Han blir kalt «det trofaste og sannferdige vitne», Åpb 3,14. Dermed representerer 
han et motstykke til det postmoderne, hvor troverdighet er kommet i miskreditt. At han er det 
troverdige vitne, betyr ikke bare at hans gjerninger samsvarer med hans ord. Men hele hans 
virke er en oppfyllelse av det bildet profetene hadde tegnet av den som skulle komme. Han 
var Messias, men samtidig noe mye mer. Samme hvordan vinklingen måtte være på denne 
personen: Han er preget av troverdighet. Røsten ovenfra ved hans dåp bekrefter det unike, og 
disiplene må bekjenne at han er Messias, Den levende Guds Sønn. Men også de som befinner 
seg i periferien, ja, motstanderne gir ham skussmål og attributter som sprenger vanlige 
grenser for ekthet og troverdighet. Han er svaret på vår kulturs bankerott-spørsmål: Fins det 
troverdighet tilbake? 
 Overleveringen er helt entydig i dette: Han er helt igjennom troverdig. Dette kan testes 
på flere måter. Hans tale bærer et troverdig preg. Mens de skriftlærde skapte interesse for sine 
utlegninger, taler Jesus med en spesiell myndighet. Han bærer Guds røst. Det er noe 
kongenialt ved hans tale, noe som svarer til slik de guddommelige ord profetene fikk. Men 
han overgår endog disse, for han sier: Men, jeg sier dere! 

                                                 
25 Lakeland ser fortellingen om Job og hans venner som et paradigme på hvordan vi kan møte postmoderniteten, 
slik at en verken havner i en livsfjern dogmatisme (jfr. Jobs venner), eller i en grotesk dualisme. 
26 C. Gunton er opptatt av dette, se hans bok s. 83-84 og 178-79. D. Wells, i Above all.. s. 177 ff. fremholder 
Kristus som motstykket til meningsløsheten, og holdepunktet i den oppsplintrede erfaring, s. 233 ff.  
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 Det er ikke kunstferdig retorikk som gjør hans tale myndig. Heller ikke lydstyrken 
eller noen forsikring om at han er unik. Vel kan han tale om sitt opphav og sin oppgave, men 
det er tyngden i ordene som gjør at folk lytter. Han ikke bare taler sannhet, slik en profet kan 
gjøre det, men han er selve Sannheten. Mens vi ofte fordreier eller forskusler sannheten, 
utfolder han den, fordi han er det han utfolder. 
 Det er verd å merke seg at sannhet og kommunikasjon hører sammen i Jesus virke. Å 
kommunisere er å meddele, tre i nærkontakt med. Det er nettopp det som skjer gjennom 
inkarnasjonen. Ordet ble kjøtt og tok bolig iblant oss. Gud kommuniserer gjennom Jesus. Han 
trer helt nær. Det er ingen trådløs, ingen digetil kommunikasjon. Den er personlig. Han er 
Ordet i kjøtt og blod. Han er Gud hos oss, Gud iblant oss. Han er virkelighetens virkelighet. 
Det uendelige tar bolig i noe endelig, finitum capax infiniti.  
 Hans gjerninger er også troverdige. Undergjerningene er ikke bizarre eller 
meningsløse. Han er ingen tevmaturg som manipulerer med det formål å vinne beundrere. 
Nei, hans undergjerninger er små glimt av Guds rike, himmelriket på jorden. Han gjør det 
som er knust helt igjen, og bringer livskrefter og vitalitet der ting har gått i stykker og hvor 
mennesket plages av vanhelse. Han lar Guds plan og vilje, slik den skjer i himmelen, også 
skje på jorden. 
 ”Denne spotter Gud!” ropte fariseerne og de skriftlærde da han tilgav den lamme hans 
synder. Og de hadde rett, for hvis han var et vanlig menneske, ville en slik oppførsel være ren 
og skjær blasfemi. Men han var unik, noe mer enn et vanlig menneske. 
 Hvis toleranse betyr at alle tanker eller meninger stiller likt og skal ha samme 
gyldighet, var Jesus helt intolerant. Han setter sine tanker opp mot datidens autoriteter og 
kaller dem «kalkede graver», falske vitner. Men hvis toleranse betyr at han har respekt for 
andre, bøyer seg ned til de svake, avstår fra maktbruk, - da er Jesus en toleransens talsmann. 
Han går nemlig gjennom Samaria, hvor ingen jøde med respekt for seg selv ville legge turen. 
Han taler med de bortstøtte og spiste sammen med tollmenn og syndere. En grenseløs 
solidaritet med de trakasserte og små i samfunnet. Hvis slik atferd er toleranse, da var Jesus 
en foregangsmann. Men hvis toleranse er et stykke relativisme, må han fjernes fra kartoteket i 
toleransens høyborg. 
 Jesus kom til verden for å dø. Selv om korset ikke er det eneste tema i Det nye 
testamente, er det dette som er hovedsaken. Den tyske teologen Jürgen Moltmann sier det 
slik: «Alle kristne utsagn om Gud, om skapelse, om synd og død, har sitt fokus i den 
korsfestede Kristus. Alle kristne utsagn om historien, om kirken, om troen og helliggjørelsen, 
om framtida og håpet springer ut av den korsfestede Kristus».27 
 Korset taler om kjærlighet, forsoning og seier. Alle disse temaene er postmoderne 
temata. Postmodernismen har problematisert maktbegrepet (Foucault), og likeså muligheten 
for forsoning, ja, for virkeliggjørelse av ekte og genuin kjærlighet. Kristi kors gir dybde til 
dette, setter det hele inn i et større perspektiv, en storfortelling. 
 Korset uttrykker Guds selvhengivende kjærlighet til mennesket. Kristus elsket like til 
døden. Han bad for sine bødler. Han er ingen Sokrates som drikker giftbegeret med den 
største sinnsro. Han skjelver i angst innfor det som skal skje langfredag, og roper: Min Gud, 
hvorfor har du forlatt meg? Det er et drama, men noe langt mer enn et spill. Det er realitet. 
Her demonstreres den kjærlighet som er annerledes. 

                                                 
27 Se Wells God in the Wasteland, s. 163 f. 
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 Samtidig er korset soning og forsoning. Det er et oppgjør, hvor byrden av tidenes 
misgjerninger legges på den ene. Dommen rammer den uskyldige - så de skyldige kan gå fri! 
En dør for alle, så enhver skal ha mulighet til den store festen i Guds rike. Soning betyr at 
uskyldig liv gis i stedet for forbrutt liv. Det skjer en utsoning, et vederlag. Allerede i Den 
gamle pakt var det anordnet et soningssted, nemlig over lokket på paktkisten. Der ble blodet 
av lytefrie dyr sprengt som symbol på utsoning av dom og straff. Gjennom korset stilles 
Kristus fram i hans blod som et sonoffer. Dermed gjøres det fyldest for Guds vrede og dom. 
Det skjer et oppgjør. 
 Men det skjer også en forsoning. Gud forsoner verden med seg selv gjennom Kristus. 
Vanlig logikk tilsier at det er den krenkende part som skal ta initiativet til og gjennomføre 
forsoning. Men her går den krenkede part inn og ordner opp i det brutte forholdet. Gud 
forliker og forsoner mennesket med seg selv. Dermed er veien åpen til åpent samfunn med 
Gud. Gjennom en slik forsoning er det gitt et paradigme på radikal forsoning. Denne 
handlingen er grunnleggende, og ut fra dette kan kirken kalle mennesket til å forsone seg med 
Gud ved omvendelse og tro. 
 Korset tydes også i rammen av et kampbilde. Kristus vinner seier over alle makter der. 
Han beseirer motstanderen, Satan, og nedkjemper han prinsipielt, og dermed alle motmakter. 
Alle fordervsmakter, absolutt alle, overvinnes da Mesteren roper fra korset: Det er fullført! 
Korset er oppreisning. Jesu død er ikke bare en død for synder mennesket selv har begått, men 
også for de synder som er begått med mennesket, krenkelsene, trakasseringene, vold og 
voldtekt. Kristus overvinner alle slike makter. 
 
Betydningen og meningen med korsdøden er et mysterium, noe som sprenger de bilder og 
kategorier vi benytter. De bilder vi holder fast ved konvergerer i det mysteriøse, og skal møtes 
med hengivelse og bønn. Dybdene i korsvirkeligheten kan vi aldri lodde.  
 Det postmoderne menneske aner at her er et svar, ja, selve svaret. Det postmoderne 
menneske er et såret menneske. Det har krenket andre og seg selv. Men det er også blitt 
krenket og såret. Derfor er korset balsam, liv og salighet. Og fordi det postmoderne menneske 
opplever alle typer konflikter som ødende og som noe destruktivt, lyder ordene om forsoning 
som noe attraktivt og utfordrende. Endog behovet for soning vibrerer i den mangel på 
identitet vår kultur sliter med. 
 Derfor er det fremdeles gjenklang i strofen: ”Jesus is the answer for the World today”. 
Men ikke slik at fortellingen om Jesus bare bekrefter postmodernistiske tankeelement. Den 
radikaliserer forståelsen av hva som er menneskets dypeste behov, nemlig behovet for 
tilgivelse og oppreisning. Mennesket trenger nåde - og ære. En slik radikalisering innebærer 
at det kristne budskapet går i rette med postmoderne konsepsjoner. Derfor blir korset et anstøt 
og en dårskap, nøyaktig slik det var for jøder og grekere. Følgelig er det duket for motstand 
og harde skjæringer. 
 
Kirken - et annerledes fellesskap 
Vi har valgt en trinitarisk tilnærmingsmåte til den postmoderne livsforståelse. I en slik 
forståelse står troen på den ene Gud som skaper og oppholder sentralt. Gudstroen gir mening i 
møte med en fragmentert livssituasjon. Troen på Jesus Kristus som den helende, som viser 
hva helhet og sammenheng er, er også innebygd i en trinitarisk tilnærming. Kristus har vist 
hva sann menneskelighet er, hva forsoning og gjenreisning betyr. 
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 Til en trinitarisk tilnærming hører også troen på Den Hellige Ånd. Pinsedagens 
åndsutgytelse er motstykket til Babels forvirring. De mange tungemål og den atspredte 
menneskehet har gjort menneskene fremmede overfor hverandre, forvirret og ensomme. På 
pinsedagen forstår alle det som forkynnes. De erkjenner den ene Guds sannhet. Det skapes, - 
ja, fødes en ny enhet, en ny familie, et nytt folk. Menigheten er en virkelighet, et nytt 
fellesskap av ulike tungemål, kulturelle særpreg og andre ulikheter. Ånden skaper en ny 
”nasjon”, så å si.28 
 Hva innebærer dette i et postmoderne klima? Hva har det å si i en situasjon hvor 
individet har blitt forgudet og individualismen har hatt tronsetet? Hva innebærer det når 
individualismen er blitt pragmatisk: Det som er gangbart for meg, er sant? Hva har det kristne 
fellesskap å tilby når relasjonene går i stykker mellom ektefeller, i det sosiale og politiske liv? 
Eller hva innebærer det når troen på menneskets fornuft som sikker veileder er radikalt 
problematisert? 
 For det første må vi som kirke skrifte for vår fokusering på individet. Vi har ikke 
maktet å se sammenhengen mellom individ og fellesskap slik vi burde. Mennesket er nemlig 
ikke et alene-vesen. Vi er skapt til fellesskap. Og ved Ånden er vi forløst til fellesskap. Det 
dreier seg ikke om et fellesskap som er snekret eller limt sammen. Det er ingen konstruert 
størrelse, men noe som er skapt ved nyskaping. 
 Vi ser hva dette innebærer i den første kristentid. De hadde ikke spesielle hus for sin 
gudstjeneste, ikke kirker eller en kirkens organisasjon. Men de holdt fast ved apostlenes lære 
og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og bønnene. De løftet sin røst til bønn og lovprising, 
samdrektig. De var ulike og forskjellige hva angår temperament, legning og psykisk apparat. 
Likevel holdt de sammen og var ett i sjel og ånd. De var ett legeme, men mange lemmer. Hvis 
ett lem led, led hele kroppen. Hvis en fikk ære, fikk alle ære. De var til sammen en organisme, 
en enhet, sterkere enn den som skapes ved blodsbånd. De var seg bevisst at de hadde funnet 
det største, eller rettere: De var funnet av Den høyeste, verdens Herre og Frelser. De var 
bundet sammen av det navnet som er over alle navn, og som enhver skal bøye seg for på den 
store dagen og bekjenne: ”Kristus er Kyrios”, til Guds ære. 
 Dette fellesskapet er grensesprengende. Det bryter grensene mellom kulturer, språk, 
sosial status, kjønn, hudfarge og alder. Det er overetnisk, overkulturelt, tverrspråklig. Slik er 
det i prinsippet, og slik brøt det fram den første tiden. Men det innebærer ikke at alt var idyll. 
For den gamle virkelighet satt dypt i røttene. Selviskhet, herskesyke og allslags destruktive 
elementer gjorde sin entré også i kirken. Stundom tok den endog styringen, ytre sett. Men 
Ordet og nådens midler overvintret, ofte i det skjulte. 
 I møte med postmoderniteten utfordres kirken til å holde sammen individ og kollektiv. 
Individualisme, det at individet får en opphøyet stilling på bekostning av fellesskapet, er en 
avvei som det må settes opp fareskilt for. Mennesket er ikke skapt til å være seg selv nok, 
men til å høre sammen med. Slik er skaperordningen, og slik er det i det nye folket, kirken. 
Selvsagt må det være rom for innovasjon, for kreativitet og visjoner. Det må være rom for 
profetrøster og reformatorer. Slik sett har individet en spesiell rolle og oppgave. Men det må 
skje i samhørighet. Det var menigheten i Jerusalem som vedtok aposteldekretet. Ingen må 
sette seg opp imot fellesskapet som er sannhetens støtte og grunnvoll. Det store fellesskapet 
har en overlevering, en tradisjon i sin midte. Det sømmer seg ikke å avskjære seg fra denne. 

                                                 
28 Paul Lakeland poenterer kirken som “faithful sociality”, s. 101. C. Gunton er opptatt av kirken både som 
”sociality” (s. 219), og som ”sociality in context” (s. 223). Kirken avspeiler den store sammenhengen, hvor 
”relationality” og ”sociality” forenes. Gud selv holder det hele sammen (s. 229-30). 
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 Postmodernitet innebærer anti-intellektualisme. Den menneskelige tanke og fornuft 
settes på indeks, mens erfaring og opplevelse kommer i høysetet. Hvis og hvor dette skjer i 
kirken, havner en i svermeriet. Hvor følelsene blir styrende, er det vanskelig å skjelne mellom 
hva som er menneskelige nykker og hva som er båret av Ånden. Derfor appellerer apostelen 
stadig til den kristnes fornuft og samvittighet, ikke til skiftende følelser. Det betyr ikke at 
følelsene ikke har noen plass. De er viktige og må gis rom. Jubel, latter, tårer, -ja, endog 
kysset har sin plass. Men det må skje i sømmelighet og underlegges åndelig dømmekraft. 
Postmoderne fristilling må balanseres og temmes i menigheten. 
 Den kristne kirke har gjennom tidene slitt med en uheldig dualisme. «Sjelen» og det 
åndelige er gitt forrang fremfor det kroppslige. Vi har talt om sjelefrelse og om å berge sin 
sjel. Ofte har kroppsforakt fått innpass. Postmoderniteten har degradert sjelen og gitt kroppen 
fri bane. Men også her gjelder det å holde sammen to saker, sjel og kropp, ånd og legeme. 
 I det hele tatt er kirken i en slik tidsfase kalt til å holde sammen det som kan skli fra 
hverandre. Både individualistisk, selvbestaltet religiøsitet og blek ettergivenhet og tilpasning 
vil ta ”terrenget” og kan være splittende. I en slik tid er det viktig at Kristi ord får bo rikelig 
blant troens folk. Det er viktig at ekthet, visdom og åndelig innsikt er til stede hos dem som 
skal lede og inneha et særlig ansvar. 
 
Det er nyttig å tenke over at den første kristentid var stilt overfor en pluralistisk verden. Ulike 
syn gjorde krav på sannheten. Den kristne kirke fikk framgang ved sin egentyngde. Midt i en 
splittet og splintret verden hevdet kirken enhet: Én Herre, én tro og én dåp. Men det kostet, og 
vi skal merke oss at apostlene måtte bære svære belastninger. De veiledet ikke ut fra 
konjunkturenes skiftende «vinder», men ut fra en åpenbart sannhet, ut fra Jesus-fortellingen. 
Og den var en storfortelling som omfattet det som skjedde før verdens grunnvoll ble lagt, via 
historiske hendinger som inkarnasjon, død og oppstandelse, til den kommende verden og den 
endelige dom og forløsning. Uten denne storfortellingen ville kirken forlengst havarert. Men 
den tok vare på den i vissheten om at kirkens Herre har selv forpliktet seg til å ta vare på den 
like til målet er nådd (Matt 16). Men vi er kalt til et autentisk liv.29 
 

                                                 
29 D. Wells poengterer at muligihetene for troens folk ligger I at Gud har satt foran oss en åpnet dør. Vi derimot 
er kalt til et autentisk liv i etterfølgelse, se Above all… s. 311-17. 
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FMH. 2007-08 feltprest, Oslo. 

 
1.0. Innledning  
Et kjernepunkt i klassisk luthersk teologi har vært at den som tror på Jesus Kristus, både er 
rettferdig og synder samtidig (lat. simul iustus et peccator). Det vil si: På grunn av Kristi 
forsoningsverk tilgir og erklærer Gud den troende rettferdig, samtidig som han/hun fremdeles 
må erkjenne og bekjenne å være en synder i seg selv. Syndsforlatelsen er i så måte et helt 
avgjørende element i den lutherske læren om frelsen. Ikke bare innledes det nye livet med at 
man får sine fortidige synder forlatt, også i det nye livet har den troende et uavlatelig behov 
for syndenes forlatelse så lenge han/hun lever i denne verden.  

Innenfor nyere Paulus-forskning har imidlertid denne simul-forståelsen (igjen) blitt et 
sentralt emne i den bibelteologiske debatten. For mens man i den såkalte tradisjonelle Paulus-
forståelsen har funnet spor av en simul-tanke hos Paulus,2 har opponentene mot en slik 
Paulus-forståelse nærmest stått i kø de siste 25-30 årene. Startpunktet for debatten kan føres 
tilbake til amerikaneren E. P. Sanders som i 1977 fikk publisert sin monografi Paul and 
Palestinian Judaism.3 I 1983 satte James D. G. Dunn denne monografien på dagsorden for en 
større vitenskapelig offentlighet gjennom sin artikkel ”The New Perspective on Paul”.4 Dette 
markerte et vendepunkt i Paulus-forskningen. En ny retning ble født, og etter navnet på Dunns 
artikkel, fikk den tilnavnet ”The New Perspective” (TNP).  

I sterk kontrast til den tradisjonelle Paulus-forståelsen har representanter for TNP hevdet 
at Paulus ser den troendes tilværelse som rettferdig og frigjort fra synden i betydningen: 
syndfri og derfor hellig eksistens.5 Mot denne bakgrunn innrømmes syndsforlatelsen – 
naturlig nok – bare en svært begrenset rolle i Paulus’ soteriologi. For det første forutsettes det 
at Paulus fortrinnsvis ser syndemakten som menneskets egentlige problem; ikke konkrete 
synder og skyld. Og denne syndemakten må man frigjøres fra; ikke få tilgivelse for. For det 
andre er det klart at så lenge tanken om syndfrihet bestemmes som den primære horisont i 
Paulus’ soteriologi, begrenses syndsforlatelsens relevans til utelukkende å være orientert mot 
eventuelle fortidige synder.  

                                                 
1 Artikkelen er en bearbeiding av enkelte momenter i min masteravhandling, Pedersen (2007): Syndsforlatelsens 
problem i Paulus’ soteriologi. En analyse av Rom 4,7-8 innenfor rammen av Rom 1,16-4,25 i dialog med E. P. 
Sanders (Det teologiske Menighetsfakultet). 
2 Blant de fremste eksponentene for den tradisjonelle Paulus-forståelsen regnes Rudolf Bultmann (1884-1976). 
Se mer nedenfor.  
3 Sanders (1977): Paul and Palestinian Judaism. A Comparison of Patterns of Religion (Minneapolis: Fortress 
Press).  
4 Denne artikkelen ble publisert på ny i Dunn 1990:183-206. 
5 Petersen 2003:222.  
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Tilhørende en teologisk posisjon med dype røtter i luthersk teologi byr TNP åpenbart på 
betydelige utfordringer. Selv om det fra en forskningshistorisk og dogmehistorisk syns-vinkel 
ikke er tale om nye utfordringer,6 møter de oss i dag gjennom nye representanter og nye 
innfallsvinkler som må etterprøves og vurderes. Utfordringene er mange, og de danner 
grunnlag for en rekke bibelteologiske og eksegetiske problemstillinger.  

Mitt anliggende i denne artikkelen er begrenset til å undersøke hvordan vi skal forstå 
forholdet mellom syndsforlatelse og frigjøring fra synd hos Paulus. Hovedsaken er ikke å 
undersøke hvorvidt vi kan finne belegg for den lutherske simul-forståelsen hos Paulus, men 
hvordan vi skal forstå det forhold at Paulus holder frem både syndsforlatelse og frigjøring fra 
synd som to ulike konsepter i sin soteriologi. Er det tale om to konkurrerende soteriologiske 
konsepter som innbyrdes ekskluderer hverandre, eller er det mulig å se dem sammen? 

Det faktum at vi knapt finner eksplisitt tale om syndsforlatelse hos Paulus, tar TNP til 
inntekt for førstnevnte alternativ. De syndsforlatelsestermer som er typiske for øvrige deler av 
Det nye testamentet (NT) – ”forlatelse” og ”forlate” (a ;f e si j/avf i,hm i); dersom Gud er 
(egentlig) subjekt, og synd, skyld eller andre beslektede begreper er objekt – forekommer 
nemlig bare ved tre tilfeller hos Paulus: Rom 4,7; Ef 1,7; Kol 1,14.7 TNPs argument er at når 
Paulus så sjeldent taler om syndsforlatelse, kan det heller ikke ha vært av særlig betydning for 
ham.  

Likevel; de tilfellene som faktisk finnes, kan vanskelig tilsidesettes bare fordi de er få. 
Dette poenget aksentueres ved at vi finner det ene tilfellet i Romerbrevet. Det er nemlig 
forholdsvis bred enighet om at Romerbrevet er atskillig mer informativt i sin natur enn de 
andre paulinske brevene, og at vi i dette brevet får en særlig tilgang til Paulus’ menings-
univers.8 Romerbrevet bør derfor ha en sentral rolle når man skal søke å gi en fremstilling av 
Paulus’ teologi generelt.9 Og herav følger det også at det ikke er uvesentlig at vi nettopp i 
Romerbrevet finner at Paulus taler om syndsforlatelse.  

I tillegg kan vi heller ikke lukke øynene for at Rom 4,7, sammen med Rom 4,8, er et 
skriftsitat – fra Sal 32,1-2. Paulus’ holdning til Skriften (GT) som guddommelig autoritet,10 
Skriftens betydning for hans identitet,11 og måten han tolker både begivenhetene i sin samtid i 
lys av Skriften, og Skriften i lys av sin samtids begivenheter,12 signaliserer at Skriften må 
betraktes som et fundamentalt element i Paulus’ teologi. Det er derfor heller ikke uvesentlig at 

                                                 
6 Det er f.eks. ikke vanskelig å se parallellene mellom TNPs Paulus-forståelse og mer reformert teologi.  
7 I tillegg finner vi at Paulus ved tre tilfeller anvender termen ”ca ri,zo ma i” i samme betydning (Ef 4,32; Kol 2,13; 
3,13). Av ulike årsaker har imidlertid flere forskere avvist Paulus som forfatter til (bl.a.) Efeserbrevet og 
Kolosserbrevet, og derfor også avvist at de tilfeller vi finner av syndsforlatelsesterminologi i disse brevene, er 
relevante når det skal gis en fremstilling av Paulus’ soteriologi (For en innføring i debatten angående Paulus’ 
forfatterskap og for argumenter mot den nevnte oppfatningen, jf. Hvalvik og Stordalen 1999:275-278). 
Representanter for en slik oppfatning, står da bare tilbake med ett enkelt tilfelle hvor Paulus anvender typisk 
syndsforlatelsesterminologi, nemlig Rom 4,7 (jf. bl.a. Sanders 1991:89).  
8 Jf. Dunn 2003:722; Engberg-Pedersen, 2000:15; Sandnes, 1996:50; Vegge 2002:64.   
9 Jf. bl.a. Dunn 2003:25-26; Sandnes 1996:50; Seifrid 1992:5. 
10 I likhet med hans samtidige synes også Paulus å være overbevist om at Skriften var guddommelige 
åpenbaringer og derfor hellig skrift (jf. Hobbel 1984:185). De ulike innledningsformlene (ge,gr a pta i, h `  gr a ph . 
l e,gei)  synes å signalisere dette (jf. Ellis 1981:23; Hays og Green 1995:224). 
11 Paulus blir ved å holde fast på sin jødiske identitet også etter Damaskus-hendelsen (jf. bl.a. Rom 9,3-4; 11,1; 2 
Kor 11,22; Apg 21,39-22,3). Et viktig moment er vissheten om at han fremdeles forholder seg til Abrahams, 
Isaks og Jakobs Gud og tror Guds løfter til dem (jf. bl.a. Apg 24,14; 26,6-7; 28,20; Rom 4). Denne tro 
innbefatter nødvendigvis også et nært forhold til Skriften hvor disse løftene står skrevet (jf. Sandnes, 1996:64). 
12 For en enkel innføring i Paulus’ måte å tolke Skriften på, se Sandnes 1996:64-77. 
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Paulus taler om syndsforlatelse nettopp i form av et skriftsitat.13 Med andre ord: Rom 4,7-8 
byr på en betydelig utfordring for TNP.  

Denne utfordringen aksentueres til sist også ved at 4,7-8 er nært relatert til det avsnittet 
hvor vi kanskje finner den mest utførlige talen om frigjøring fra synd hos Paulus, nemlig Rom 
6. En naturlig innfallsvinkel til å avklare forholdet mellom syndsforlatelse og frigjøring fra 
synd hos Paulus, vil derfor være å se nærmere på forholdet mellom Rom 4,7-8 og Rom 6. 
Hvordan skal vi forstå forholdet mellom Paulus’ tale om syndsforlatelse i Rom 4,7-8 og hans 
tale om frigjøring fra synden i Rom 6?  

Men før vi tar fatt på det tekstanalytiske arbeidet, vil vi først forsøke å skissere den 
forskningshistoriske bakgrunnen for vår problemstilling.  
 
2.0. Forskningshistorisk bakgrunn 
Selv om det i den nyere Paulus-forskningen er TNP som har satt vår problemstilling på 
dagsorden, har den dype røtter i den moderne Paulus-forskningens historie. Bakgrunnen 
finner vi i den dikotomiske tenkningen som ble innført i Paulus-forskningen av Tübingen-
teologen Ferdinand Christian Baur (1792-1860). Baur var en av de første til å bringe Hegels 
filosofi og skjemaet: tese – antitese – syntese, inn i sin bibelforskning. I tradisjonen som 
fulgte, oppstod det en sterk tendens til å støpe problemstillingene i ”enten-eller”-kategorier. 
Denne tendensen tydeliggjøres godt gjennom den problemstillingen som helt frem til i dag, 
har vært grunnleggende for Paulus-forskningen: Er Paulus’ forestillingsverden forankret i, og 
preget av, jødedom eller hellenisme?14 I utgangspunktet berodde denne problemstillingen 
blant annet på at man mente å finne to ulike motivkretser i Paulus’ forestillingsverden: en 
juridisk og en mystisk-sakramental.15 Selv om det ble gjort forsøk på å etablere en 
sammenheng og få disse motivkretser til å gå opp i en høyere enhet, utviklet skjelningen 
mellom de to motivkretsene seg snart til tanken om en religionshistorisk konflikt mellom 
henholdsvis en jødisk og en hellenistisk forestillingsverden i de paulinske brevene.16  

Hermann Lüdemann (1842-1933) er blant de første til å knesette denne religionshistoriske 
motsetningen. Han hevdet at det i de paulinske brevene forekommer to helt forskjellige 
forståelser av ”kjødet”. Den ene tilsvarer en primitiv jødisk språkbruk, hvor ”kjødet” betegner 
det naturlig menneske. Den andre, og bestemt som Paulus’ egentlige forståelse, hører hjemme 
innenfor en hellenistisk-dualistisk ramme, hvor ”kjødet” er uttrykk for syndens og forgjeng-
elighetens nødvendige grunnlag.17 Disse to ulike forståelsene av ”kjødet” har videre sin grunn 
i to forskjellige antropologier: (i) menneskets synd er et resultat av menneskets frie vilje og 
virker skyld (primitiv jødisk); (ii) menneskets synd er en naturnødvendighet (hellenistisk-
dualistisk). Disse to antropologiene motsvarer i siste instans også to ulike soteriologier – en 
jødisk-religiøs frelseslære, og en etisk-dualistisk (hellenistisk) frelseslære.18 Med andre ord 
står Lüdemann tilbake med to ulike lærer om frelsen hos Paulus. Den jødisk-religiøse læren 
beror på en frikjennende dom fra Gud og består i at den troende erklæres rettferdig og 

                                                 
13 E. P. Sanders har imidlertid trukket en motsatt konklusjon. Nettopp fordi Rom 4,7 er et skriftsitat kan det ikke 
tillegges vesentlig betydning til forståelsen av Paulus’ soteriologi (jf. Sanders 1991:89). Det er likevel de 
færreste – om noen – som følger Sanders’ argumentasjon på dette punktet. 
14 Jf. Petersen 2003:224-235.  
15 Denne måten å definere en dikotomi i de paulinske brevene på, stammer i første rekke fra Otto Pfleiderer 
(1839-1908) (jf. Martin 2001:36).  
16 Jf. Petersen 2003:225.  
17 Jf. Petersen 2003:225. 
18 Jf. Martin 2001:35-36; Petersen 2003:226. 
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tilregnes en fremmed rettferdighet (iustitia imputativa). Den etisk-dualistiske læren beror på 
en åndsmeddelelse og består i en opphevelse av menneskets syndighet og kjødelighet. I følge 
Lüdemann er det den etisk-dualistiske som er Paulus’ primære frelseslære.  

Lüdemanns posisjon ble i det vesentligste videreført av den religionshistoriske skole. Som 
en motsetning til den jødiske Jesus, ble Paulus betraktet som kristendommens andre stifter, og 
den som hadde hellenisert og universalisert kristendommen. Samtidig ble motsetningen 
mellom en etisk-dualistisk og en jødisk-religiøs lære om frelsen omformulert til en motsetning 
mellom syndsfrihetsforestillinger og formaninger, mellom indikativ og imperativ. Med 
utgangspunkt i tanken om en etisk-dualistisk lære om frelsen reiste Paul Wernle (1872-1939) 
spørsmålet om hvordan Paulus kan tale om at de rettferdiggjorte er frigjort fra synden – 
forstått som faktisk syndfrihet, – samtidig som han formaner dem til å bekjempe synden. For 
Wernle ble denne problemstillingen stående som uttrykk for en uoppløselig spenning i 
Paulus’ tenkning, og som et problem som var tekstene iboende. Syndfriheten var en realitet 
blant de rettferdiggjorte, mens imperativene måtte betraktes som sekundære elementer til å 
kompensere for mangler hos leserne.19 

Med Albert Schweitzer (1875-1965) kom imidlertid den første bølgen av en naturlig 
motreaksjon mot tradisjonen fra Lüdemann. På ett vis er dette en noe misvisende 
karakteristikk av Schweitzers bidrag i Paulus-forskningen. For heller ikke Schweitzer søkte å 
løse den etablerte dikotomien mellom jødedom og hellenisme. Samtidig holdt han fast på at 
det var den mystisk-sakramentale motivkretsen som rommet Paulus’ egentlige tanke.20 
Likevel; nyorienteringen bestod i at Schweitzer tilbakeførte den mystisk-sakramentale 
motivkretsen til jødedommen og så Paulus som et barn av jødedommen; ikke hellenismen. 
Schweitzers plassering av Paulus i jødedommen, henger sammen med at Schweitzer, i sin 
forståelse av jødedommen, opererte med ulike typer jødedom. De ulike jødedommer hadde 
hvert sitt språk og hvert sitt sett av ideer, i følge Schweitzer. Den jødedommen som Paulus 
hørte hjemme i var en mer åndelig og vital jødedom enn den man finner i GT og i senere 
rabbinsk jødedom. Paulus var en mystiker med røtter i den jødisk-eskatologiske mystisismen. 
Hjerte, eller ”hovedkrateret” (”Hauptkrater”), i Paulus’ teologi var den troendes innlemmelse 
”in the mystical body of Christ”.21 I kraft av denne innlemmelsen har den troende bevegd seg 
inn i en ny eksistens hvor denne verdens krefter – synden og døden – ikke lenger har noen 
egentlig makt over den troende.22  

En virkelig ny posisjon ble først etablert med Rudolf Bultmann (1884-1976). Med 
Bultmann inntraff det nemlig et erkjennelsesmessig nybrudd med berøringspunkter både til 
Karl Barth og den dialektiske teologi, og til Martin Heideggers eksistensialfilosofi.23 Den 
dialektiske teologi la vekt på et diastatisk forhold mellom Gud og verden. Bibelordet ble 
forstått som et guddommelig tiltaleord (kerygma) til verden og det enkelte menneske. Et 

                                                 
19 For en kort innføring i Paul Wernles formulering av, og løsning på, denne problemstillingen, jf. Petersen 
2003:232-235.  
20 De juridiske termene og rettferdiggjørelseslæren er bare noe sekundært for Paulus og defineres som et 
”sidekrater” (”Nebenkrater”) i Paulus’ teologi (Schweitzer 1955:220).  
21 Schweitzer 1955:220. 
22 Jf. Schweitzer 1955:127. 
23 Dette nybruddet ble på en særlig måte introdusert gjennom Bultmanns artikkel ”Das Problem der Ethik bei 
Paulus” fra 1924 (Bultmann (1924): ”Das Problem der Ethik bei Paulus.” Side 123-140 i Zeitschrift für die 
Neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche 23). Denne artikkelen ble publisert på ny som 
”The Problem of Ethics in Paul”. Side 195-216 i Understanding Paul’s Ethics. Twentieth-Century Approaches. 
Redigert av Brian S. Rosner. Oversatt av Christoph W. Stenschke (Grand Rapids, Michigan: Eerdmans 
Publishing, 1995). 
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nøkkelpunkt var at den guddommelige tiltale ble forstått slik at den evnet å etablere en 
relasjon mellom Gud og mennesket, og dermed skape tro. Og dette var viktig for Bultmann. 
For mens tradisjonen fra Lüdemann hadde brukt mystikkens kategorier til å tolke Paulus, 
holdt Bultmann frem troen som den primære kategori i, og premiss for, all teologisk 
forståelse, og derfor også som selve orienteringspunktet for forståelsen av Paulus’ teologi.24  

At troen ble så avgjørende for Bultmann, henger nøye sammen hvordan han anvendte 
Heideggers eksistensialfilosofi i sin teologiske tilnærming. Bultmann etablerte et eksistensial-
teologisk program, hvor alt ble definert innenfor en eksistensialfilosofisk ramme. Troen i 
Paulus’ teologi ble forstått som en lydighetshandling, hvorigjennom mennesket vender seg 
bort fra seg selv og tar avgjørelsen om å overgi og hengi seg selv til Gud alene.25 
Motsetningen til tro er vantro, og det var derfor under kategorien ”vantro”, eller ”Man Prior 
to the Revelation of Faith”, at Bultmann utfoldet Paulus’ tale om synden og menneskets 
problem.26 I samsvar med Heideggers distinksjon mellom egentlig og uegentlig eksistens,27 
forstod Bultmann et liv i vantroen som uttrykk for en uegentlig eksistens, hvor mennesket 
søker sikkerhet og tilfredshet i ”verden”, det vil si i det konkretes sfære, i det forgjengelige og 
i seg selv.28 Menneskets synd består derfor i at det søker å forstå og sikre seg selv ut i fra 
denne ”verden” uten hensyn til Gud. Resultatet er at man faller inn under syndens og dødens 
makt og mister seg selv.29 I seg selv har mennesket ingen mulighet til å oppnå egentlig 
eksistens. Denne mulighet oppstår først i møte med det guddommelige tiltaleord (kerygma).30 
I følge Bultmann, var denne mulighet, hos Paulus, først og sist knyttet til talen om 
rettferdiggjørelsen. For Bultmann var talen om rettferdiggjørelsen og begrepet ”rettferdighet” 
selve kjernen i Paulus’ teologi.31 Han forstod rettferdiggjørelsen å inneha et forensisk 
betydningsinnhold: Den troende erklæres og tilregnes en fremmed rettferdighet (iustitia 
imputativa). Tolket innenfor en eksistensialfilosofisk ramme, innebar dette at den troende 
befris fra sin fortid og den bekymring og skyld som preger mennesket i dets uegentlige 
eksistens. Gjennom troen åpner mennesket seg for en ny fremtid hvor man vinner livet, vinner 
seg selv og oppnår egentlig eksistens.32 Forandringen består ikke i at man tildeles en ny natur 
eller kvalitet og blir faktisk syndfri, men i at man får et nytt forhold til ”verden”.33 I så måte 
avviste Bultmann tradisjonen fra Lüdemann og grep på et vis tilbake til en luthersk simul-
forståelse, men da forstått innenfor en ny eksistensialfilosofisk ramme.  

Av dette fulgte det også et oppgjør med Wernles dikotomi mellom indikativ og imperativ 
hos Paulus. Bultmann gjorde det nemlig klart at livet i troen ikke er en tilstand som kan 
beskrives entydig i indikativ – gjennom talen om rettferdiggjørelsen. Til indikativen trer 
straks imperativen og utfordrer den troende til enhver tid å bekrefte og fullbyrde 
trosavgjørelsen, for ”bare i ekte gjentakelse holder den [troen] seg levende”. 34 På den måten 
forstod Bultmann indikativ og imperativ hos Paulus som uttrykk for ”a genuine antinomy”, 

                                                 
24 Jf. Bultmann 1965:191.  
25 Jf. Bultmann 1968:37. 
26 Jf. Bultmann 165:190-269. 
27 For en grei innføring i Heideggers bruk av disse begrepene, jf. Henriksen 1994:185-193. 
28 Bultmann 1968:34. 
29 Jf. Bultmann 165:232-249. 
30 Her brøt Bultmann med Heidegger som hevdet at mennesket som sådan, er i besittelse av muligheten til å 
velge egentlig eksistens. Se mer om Bultmanns oppgjør med Heidegger på dette punkt, jf. Bultmann 1968:49-50. 
31 Jf. Bultmann 1965:270-271. 
32 Jf. Bultmann 1965:270. 
33 Bultmann 1968:39. 
34 Bultmann 1968:39. 
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det vil si ”contradictory assertion which nevertheless belong together, developing from an 
undivided state of affairs and which therefore essentially belong together”.35 Dikotomien 
mellom indikativ og imperativ løses dermed opp. Avgjørende var påstanden om at 
rettferdigheten ikke betegner faktisk syndfrihet, og at imperativene ikke er myntet på en 
moralsk oppfyllelse, men stadig å utfordre til egentlig eksistens.  

Bultmanns bidrag var skjellsettende og la sterke føringer på den kontinentale Paulus-
forskningen i over et halvt århundre – helt frem til E. P. Sanders og opptakten til TNP. Som vi 
allerede har påpekt, kom det med Sanders en ny dreining tilbake til tradisjonen fra Lüdemann 
og den religionshistoriske skole. For selv om Sanders søker å holde fast på at det i Paulus’ 
egen tanke ikke eksisterte et problem mellom to ulike forestillingsverdener og motivkretser, 
blir også Sanders stående tilbake med en primær og en sekundær motivkrets i Paulus’ teologi 
– henholdsvis ”participation” og ”righteousness”.36 Med den nye termen ”participation” 
forsøker Sanders å erstatte Schweitzers hardt prøvede mystikkbegrep; men i sak synes de å 
være tilnærmet overlappende.37 Saken er at Paulus ser frelsen som en overgang (”transfer”) 
”from death to life, from the lordship of sin to the lordship of Christ”.38 Viktig for Sanders er 
det at denne overgangen innbefatter og medvirker ”a real change” (”transformation”) i men-
nesket,39 med ”moral perfectionism” som resultat.40 Og det er i forlengelsen av denne 
forståelsen av Paulus’ soteriologi at Sanders setter ”participation” og ”righteousness” opp mot 
hverandre. For i motsetning til ”participation”-terminologien, er problemet med 
”righteousness”-terminologien (sammen med syndsforlatelsen) at den ikke makter – i det 
minste i utgangspunktet41 – å fange opp realismen og radikaliteten i Paulus’ soteriologi.  

Av de såkalte andre generasjons TNP-representanter har man bevart tanken om at Paulus 
lærer syndfrihet (”moral perfectionism”) for den troende, men man har samtidig kritisert 
Sanders for ikke å ha kommet til rette med forholdet mellom indikativ og imperativ hos 
Paulus og dermed gjeninnført Wernles dikotomi mellom disse to kategorier i sin forståelse av 
Paulus. Blant disse kritikerne finner vi danskene Troels Engberg-Pedersen og Anders 
Klostergaard Petersen. De har derfor forsøkt å nå frem til en ny innfallsvinkel til problemet. 
Felles for dem er at de begge tar utgangspunkt i det kognitive aspektet i de paulinske brevene, 
og den vekt Paulus legger på de troendes selvforståelse.42 Den mest radikale er Engberg-
Pedersen som forutsetter at imperativene ikke på noen måte legger begrensninger på indika-
tivene. Imperativenes funksjon er å styrke de troendes Kristus-identitet, det vil si ”bring them 
to understand what the change that they have already undergone […] actually amounts to”.43 
For dersom de forstår dette, ”then (on Paul’s theory) they will act in accordance with it and so 
always and everywhere do the proper acts”.44 Nøkkelen er altså å forstå og se seg selv som 

                                                 
35 Bultmann 1995:196. 
36 Jf. Sanders 1977:502-508; Sanders 1983:4-10; Sanders 1991:87-90. 
37 Sanders 1977:434-442. 
38 Sanders 1977:500. 
39 Jf. Sanders, Paul, 86.  
40 Sanders 1991:118: ”Guided by Luther, many scholars overlook Paul’s perfectionism, but this partial list of 
passages [1 Tess 3,13; 4,3-7; Fil 2,15; 2 Kor 12,21; Rom 6,19; 16,19] shows that it was an appreciable aspect of 
his preaching.”  
41 Dette er en viktig presisering. For selv om Sanders erkjenner at den aktive formen av verbet ”rettferdiggjøre” 
(dika io,w), kan forstås forensisk, mener han at verbet i sin passive form tidvis tvinges til å innebefatte et effektivt 
og etisk aspekt hos Paulus (jf. Sanders 1991:86, 90).  
42 Petersen 2003:242-243.  
43 Engberg-Pedersen 2000:168.  
44 Engberg-Pedersen 2000:168. 
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Kristus-troende. Og det er innenfor denne rammen imperativene har sin rettmessige plass, 
uten å stå i noen motsetning til indikativene. Samtidig er det klart at det innenfor denne ram-
men også blir meningsløst å tale om syndsforlatelse som et viktig soteriologisk konsept. I 
likhet med Sanders og den øvrige tradisjonen fra Lüdemann, fører forståelsen av Paulus’ tale 
om frigjøring fra synd til at syndsforlatelsen forsvinner ut i periferien og – i beste fall – bare 
innrømmes en viss relevans i forhold til eventuelle fortidige synder. 

Mot denne bakgrunn kan vi nå endelig vende oss til det tekstanalytiske arbeidet. Første 
hovedutfordring består i å få klarhet i Paulus’ forståelse av syndsforlatelse som soteriologisk 
konsept. Utgangspunktet er Rom 4,7-8, og rammen, eller konteksten, er Rom 1,16-4,25.45 
Dernest vil jeg konsentrere meg om Paulus’ tale om frigjøring fra synd i Rom 6, før jeg 
avslutningsvis holder sammen resultatene fra våre analyser, med sikte på å si noe om 
forholdet mellom syndsforlatelse og frigjøring fra synd hos Paulus.  

 

3.0 Paulus’ tale om syndsforlatelse i Rom 4,7-8 i rammen av Rom 
1,16-4,25 
 

3.1. Rom 4,7-8 som en enhet 
Første trinn på veien er å stanse ved 4,7-8 mer isolert: ”Salig er de som har fått sine 
overtredelser forlatt og sine synder skjult. Salig er den mann som Herren ikke tilregner synd.” 
Et første viktig moment å merke seg er at disse to versene åpenbart utgjør en enhet for Paulus. 
For det første står de sammen som et sitat fra Sal 32,1-2 og således en enhet i Paulus’ 
argumentasjon. Denne enheten tydeliggjøres også internt mellom versene i kraft av 
parallelliteten mellom dem. Først knyttes de sammen gjennom det innledende utropet ”salig” 
(m a ka,ri o j), og dernest ved at de tre termene ”overtredelser”, ”synder” og ”synd” i MT ([vp, 
hajx og !w[) er brukt ”within the poetic structure of synonymous parallelism”.46 For det tredje 
markerer Paulus selv denne enheten ved å omtale saligprisningene i entall: ”denne 
saligprisning” (4,9). I sum fungerer 4,7-8 som en saligprisning av den/de som har fått 
syndenes forlatelse. Dette sier oss noe viktig om Paulus’ forståelse av syndsforlatelsen. For 
syndsforlatelse handler ikke bare om en tilbakelagt begivenhet med orientering utelukkende 
mot fortidige synder og skyld, slik fortidsformene (aorist-formene) i 4,7 kunne antyde 
(a vf e,qhsa n og e vp e ka l u,f qhsa n). Nåtidsformen (presens-formen) av verbet ”tilregne” 
(l o gi,z o m ai) i 4,8 sprenger rammene for en slik tolkning. Samtidig angir saligprisningene at 
det her dreier seg om en vedvarende tilstand eller priviligert status47 uten noen avgrensing 
med hensyn til fremtiden. Å hevde at Paulus bare er orientert mot eventuelle fortidige synder i 
sin tale om syndsforlatelse, synes derfor å være lite saksvarende.  

Et annet viktig moment er at de begrepene Paulus bruker i forbindelse med sin tale om 
syndsforlatelse, i det minste ”forlate” og ”ikke tilregne”, er såkalte legale termer som hører 
hjemme innenfor en juridisk frelses-språk-kateogri.48 Horisonten synes å være tanken om en 
forestående dom. Poenget med syndsforlatelsen synes å være at når synd forlates og ikke 
tilregnes, faller grunnlaget for skyld i denne dommen bort. 

                                                 
45 Begrunnelse for avgrensningen av konteksten, jf. Pedersen 2007:10-12. 
46 Craigie 1983:266.  
47 Til begrepet ”ma ka,rioj”, jf. Bauer 2000:610-611.   
48 Jf. Sandnes 1996:139. Det greske ordet for ”skjule” (evp ika l u,p tw) er imidlertid en oversettelse av det hebraiske 
ordet ”hsk” som nok i denne sammenheng må sies å høre hjemme i en kultisk kontekst. Likevel må det presiseres 
at det ikke alltid gir like god mening å trekke opp en grenselinje mellom en kultisk og en legal kontekst (jf. 
Domeris 1997:675). 
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Men før vi trekker endelige slutninger, må vi først løfte blikket å se nærmere på hvordan 
syndsforlatelsen fungerer som soteriologisk konsept i Paulus’ argumentasjon i nær- og 
fjernkonteksten, og således avklare den ramme Paulus plasserer sin tale om syndsforlatelse 
innenfor.  
 
3.2. Syndsforlatelse og rettferdiggjørelse i Rom 4,1-8 
I rammen av Rom 4,1-8 fungerer våre vers som en stadfestelse på den argumentasjonsrekken 
Paulus har anført fra 4,1 av. Paulus’ anliggende er her å bekrefte sin påstand i 3,27-28 om at 
”vår ros” er utelukket fordi mennesket rettferdiggjøres ved tro uten lovgjerninger. Til dette 
formål holder Paulus frem Abraham som eksempel og viser at heller ikke han hadde noe å 
rose seg av for Gud (4,2). Årsak: Også Abraham ble rettferdiggjort ved tro (4,3). Denne 
begrunnelsen hviler på forutsetningen om at det eksisterer et eksklusivt forhold mellom ros og 
tro. Ros og tro går med andre ord ikke sammen. I 4,4-5 utfolder Paulus dette forhold ved å 
fremstille to typer i diametral motsetning til hverandre: ”den som har gjerninger” (4,4) og 
”den som ikke har gjerninger” (4,5). Hver for seg inngår disse typene i to paradigmer med 
parallell struktur, men i diametral motsetning til hverandre: gjerninger � tilregne � lønn etter 
fortjeneste (4,4); uten gjerninger � tro � tilregne � rettferdighet (4,5). For Paulus er det klart 
at rosen hører hjemme i det første paradigmet, hvor man får som fortjent. I det andre para-
digmet får man derimot det motsatte av hva man har fortjent – man får av nåde. I sum inne-
bærer dette at det til å bli rettferdiggjort ved tro, er knyttet et betydelig nådeaspekt. Dette 
tydeliggjøres også i Abrahams rettferdiggjørelse. For poenget med Abraham var ikke bare at 
han ble rettferdiggjort ved tro og ikke ved gjerninger, men at han var en person som ikke 
hadde gjerninger i det hele – han var ”uten gjerninger” (4,6), han var ”den ugudelige” (4,5). 
Og dette nådeaspektet i rettferdiggjørelsen bidrar nødvendigvis til å utelukke Abrahams ros.  

Det er inn i denne sammenheng Paulus griper an til syndsforlatelsen og siterer Sal 32,1-2. 
Sitatet introduseres med adverbfrasen ”slik også” (ka qa ,p e r ka i.) i 4,6. Denne frasen49 signal-
iserer at Paulus har til hensikt å bringe inn et vitne (David) som bekreftelse på sine påstander i 
4,5. I sak anskueliggjøres dette ved at Paulus i 4,6 gjentar sitt anliggende i 4,5 gjennom 
relativsetningen: ”som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger i 4,6.50 Det er den som er 
”uten gjerninger” som rettferdiggjøres. Og dette poenget – rettferdiggjørelsens nådige 
karakter – er det Paulus’ tale om syndsforlatelse i 4,7-8 tjener til å bekrefte. For i 4,7-8 
beskrives den tilstand det er å være ”uten gjerninger” og ”ugudelig” gjennom de tre termene 
”overtredelser”, ”synder” og ”synd”. Dermed knyttes syndsforlatelsen og rettferdiggjørelsen 
sammen både ved at det er tale om to soteriologiske konsepter som er orientert mot et felles 
problem, og ved at Paulus i sin argumentasjon bruker syndsforlatelsen til å bekrefte rettferdig-
gjørelsens nådige karakter. Det kan derfor ikke være noen tvil om at Paulus ser et element av 
syndsforlatelse å være til stedet i sin tale om rettferdiggjørelsen.51  

Denne forbindelsen mellom syndsforlatelse og rettferdiggjørelse er avgjørende for for-
ståelsen av syndsforlatelsens rolle i Paulus’ soteriologi. For det første er det klart at dersom 
Paulus ser en overlapping mellom syndsforlatelsen og rettferdiggjørelsen som soteriologiske 
konsepter, blir det lite sakssvarende å avvise syndsforlatelsens sentrale rolle i Paulus’ soterio-

                                                 
49 Vi bruker begrepet ”frase” i denne artikkelen nøytralt og i samsvar med det engelske begrepet ”phrase”. 
50 Denne relativsetningen står som adjektivisk attributt til ”det mennesket” (ò a ;n q rw p oj) i 4,6a.  
51 For en mer utførlig klargjøring av Paulus’ tankerekke i 4,1-8, jf. Pedersen 2007:71-77. 
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logi med den begrunnelse at vi knapt finner tale om syndsforlatelse i de paulinske brevene.52 
For det andre tydeliggjør dette forholdet at det nettopp er Paulus’ tale om rettferdiggjørelsen 
som gir oss den rette ramme til å forstå Paulus’ tale om syndsforlatelse i lys av, og i forhold 
til. Det vil derfor være nødvendig å se nærmere på hvordan Paulus forstår rettferdiggjørelsen. 
Det gir seg også av at det nettopp er rettferdiggjørelsen som utgjør temaet i den argument-
asjonen Paulus anfører i fjernkonteksten til 4,7-8, nemlig 1,16-4,25.  

 
3.3. Rettferdiggjørelsen i Rom 1,16-4,25  
Forholder vi oss til de lange linjene, kan argumentasjonen i 1,16-4,25 deles inn i tre deler: I 
1,16-17 introduseres og foregripes det Paulus utfolder i 3,21-4,25 i en kortfattet sammen-
fatning. I 1,18-3,20 er Paulus orientert mot menneskets problem, mens han i 3,21-4,25 
utfolder hvordan rettferdiggjørelsen fungerer som løsning på det problemet som er beskrevet i 
1,18-3,20.  
 

3.3.1. Menneskets problem 
Dersom vi begynner med Paulus’ tale om menneskets problem i 1,18-3,20, har vi ovenfor 
allerede sett litt av hva dette problemet består i. For når Paulus i 4,5 omtaler ”problemet” 
gjennom statustermen ”ugudelig” (4,5), tydeliggjør han gjennom den leksikalske affiniteten 
mellom adjektivet ”ugudelig” i 4,5 og substantivet ”ugudelighet” i 1,18 at han trekker på hele 
innholdet fra sin anklage mot menneskeheten i 1,18-3,20. I denne anklagen gir Paulus en 
beskrivelse av menneskets synd. Likevel; Paulus beskriver ikke bare menneskets synd i og for 
seg. Det overordnede anliggende er å forklare bakgrunnen for sin tale om rettferdiggjørelsen i 
1,16-17 og 3,21-4,25. Til dette formål anfører Paulus tre overgripende perspektiver på sin tale 
om menneskets synd.  

For det første anvender han helt fra 1,18 av et universelt perspektiv, i den forstand at han 
helt fra 1,18 av er orientert mot menneskeheten per se i sine anklager.53 For det andre 
anvender Paulus et juridisk perspektiv. Paulus taler altså ikke om menneskets synd uten at han 
også taler om Guds vrede og straff over den. I 1,18-32 beskrives denne straffen på en tofoldig 
måte. På den ene siden beskrives straffen innenfor rammen av det jordiske livet (et såkalt 
immanent straffaspekt), der menneskene er utlevert til å erfare følgene av sine synder. Gud 
overgir (jf. 1,24-28) mennesket slik at det lemmes inn, og holdes fast, i en ond sirkel hvor dets 
synd griper om seg på en lavineaktig måte. Så selv om Paulus i og for seg taler om konkrete 
synder, antyder dette immanente straffaspektet at Paulus betrakter synden som en makt men-
nesket ikke kan befri seg fra (jf. 3,9. 20b). Resultatet er ikke bare at ”de gjør slikt som ikke 

                                                 
52 Slik f.eks. Krister Stendahl og E. P. Sanders har gjort, jf. Stendahl 1977:36; Sanders 1991:89. Dessuten tjener 
denne forbindelsen også som argument for det antropologiske tilknytningspunktet og det soteriologiske 
siktemålet Paulus har i sin tale om rettferdiggjørelsen. Dette er viktig å understreke, ettersom det har vært en 
kongstanke innenfor TNP at rettferdiggjørelsen hos Paulus hovedsakelig må forstås i lys av et konkret historisk 
og etnisk forankret problem mellom jøder og hedningekristne  i den første kristne menighet. For en kort 
innføring i denne forståelsen, jf. Sandnes 1996:154-157. 
53 Jeg følger med andre ord ikke den tradisjonelle tolkningen som hevder at Paulus først fra og med 3,4 eller 3,9 
er orientert mot hele menneskeheten, mens han i 1,18-32 taler om hedningene og i kap. 2 taler om jødene (jf. 
bl.a. Sandnes 1996:140-141; Schreiner 1998:81-82). At Paulus er orientert mot jødene i kap. 2 er klart, men 
Paulus’ fokus på jødene i dette avsnittet tjener bare til å tydeliggjøre for jødene at de ikke kan unndra seg de 
anklager som er anført i 1,18-32. For en mer utfyllende begrunnelse, jf. Pedersen 2007:33, n. 173.  
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sømmer seg” (1,28), men at ”de er fulle av all slags urett, umoral …” (1,29ff.).54 Dermed 
synes Paulus å knytte forståelsen av menneskets problem som konkrete synder, sammen med 
tanken om synden som makt, på en slik måte at de gjensidig bevirker hverandre: konkrete 
synder � synd som makt � konkrete synder. 

Men selv om det immanente aspektet spiller en betydelig rolle i Paulus’ tale om Guds 
straff, er det et annet aspekt som synes å være selve hovedsaken for Paulus i 1,18-3,20, 
nemlig det såkalte transcendente straffaspektet.55 Det vil si: Når det jordiske livet er slutt, skal 
det en dag komme en dommens dag da Gud i sin rettferdige dom (1,32; 2,5; 3,4-8) ”skal gi 
enhver igjen etter hans gjerninger” (2,6). I den dommen skal straffen for ”de som har gjort 
slikt [som beskrevet i 1,21-1,31]” være døden (1,32). Og enten Paulus beskriver menneskets 
synd ved å liste opp konkrete synder, eller ved å peke på hvordan mennesket er underlagt 
synden som en makt, stilles mennesket til ansvar i denne dommen: ”derfor er du uten 
unnskyldning” (2,1; 1,20).  

Denne dommen er, som nevnt, en forestående dom (jf. Rom 2,5-12).56 Og i så måte 
anfører Paulus, som det tredje og siste, også et eskatologisk perspektiv på sin tale om 
menneskets synd. Disse tre perspektivene sammenfattes også i konklusjonen på dette avsnittet 
i 3,19-20 hvor Paulus slår fast at ”hver munn skal bli lukket og hele verden bli skyldig for 
Gud” (3,19). Poenget for Paulus er med andre ord å understreke at på grunn av sin synd, er 
mennesket skyldig til døden i møte med Guds rettferdige dom.  

 
3.3.2. Rettferdiggjørelsen – en overgang fra dødsdom til liv 

Som løsning på dette problemet, holder Paulus frem evangeliet som en ”Guds kraft til frelse 
for hver den som tror” (1,16). At evangeliet har en slik kraft, begrunner Paulus med at i 
evangeliet ”åpenbares Guds rettferdighet, av tro til tro. Som det står skrevet: Den rettferdige 
av tro skal leve” (1,17). Kort sagt: Paulus begrunner og definerer evangeliets soteriologiske 
funksjon gjennom sin tale om rettferdiggjørelsen. For i og med denne tale formidles det et 
løfte om liv – et løfte som bare gjøres gjeldende for ”den rettferdige”. I så måte handler rett-
ferdiggjørelsen om hvordan dette løftet om liv gjøres gjeldende for det enkelte menneske. 

For Paulus er ”livet” – løftets innhold – en eskatologisk størrelse. Det tydeliggjøres først 
gjennom futurum-formen ”z h,se t ai” (1,17a), og dernest ved at rettferdiggjørelsen som sådan, 
omtales som en rettferdiggjørelse ”for Gud” (jf. 3,20; 4,2), det vil si: rettferdiggjørelsens tid 
og sted er Guds rettferdige dom.57 Mot denne bakgrunn blir det soteriologiske potensialet i 
evangeliet tydelig. I evangeliet, i kraft av talen om rettferdiggjørelsen, åpenbares og formidles 
en mulighet til å gå fra døden til livet i Guds rettferdige dom.58 Det vil si: Den som har gjort 
seg skyldig og fortjent til døden, kan frifinnes, dømmes rettferdig og få del i et løfte om liv. 
Paulus’ tale om rettferdiggjørelsen innehar således en soteriologisk ”fra-til”-struktur, hvor 

                                                 
54 Laato 1995:90: ”The expressions ‘filled (pepl h rw m e,n ouj) with every kind of wickedness, evil, greed and 
depravity’ and ‘full of (m est ou. j) envy, murder, strife, deceit and malice’ (1,29) include sinful acts as well as 
sinful states of mind.”  
55 Det immanente aspektet ved forståelsen av Guds vrede og straff i 1,18-32 har til tider blitt tillagt en altfor sterk 
vekt (jf bl.a. Dodd 1960:48-50; Wilckens 1978:127-131). I mot denne tendensen har bl.a. Gathercole og Seifrid, 
med rette, betont det transcendente aspektets betydning for Paulus. Se mer hos Gathercole 2004:169-175; Seifrid 
2004:111. 
56 Merk futurum-formene i 2,5-12. 
57 Dette markeres også gjennom den gammeltestamentlige og jødiske bakgrunnen (hebr. ~yhla ynpl). For ”the 
Jewish view was that the verdict of ‘justification’ would be pronounced only at the judgement” (Moo 1996:87). 
58 For en mer inngående drøfting av frasen ”i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro” i 1,17, jf. Pedersen 
2007:49-52.  
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”frelse-fra”-kategorien bestemmes som dødsdom, og ”frelse-til”-kategorien er løfte om liv. 
Eneste vilkår for å få del i denne overgangen er tro (p i ,st i j), noe Paulus viser tydelig gjennom 
Abraham-eksemplet i Rom 4.  

Dette er imidlertid en – mildt sagt – påfallende tanke. I GT fordømmes den som rettferdig-
gjør den ugudelige og urettferdige (Jes 5,23; Ord 17,15). Og om Gud slås det fast at ”jeg 
[Gud] dømmer ikke en skyldig å være uskyldig” (2 Mos 23,7). At GTs fordømmelser skulle 
ramme Gud, er utenkelig; Gud er ikke urettferdig, men rettferdig når han rettferdiggjør den 
ugudelige (jf. Rom 3,26). Dette paradokset løses først når vi ser den betydning Paulus tilleg-
ger Jesu død. For i Jesu død finner Paulus grunnlaget for sin tale om rettferdiggjørelsen.59  

Paulus taler imidlertid lite om Jesu død i vår tekstperikope. Vi finner bare to vers hvor 
Paulus klart og tydelig henspiller på Jesu død: 3,25 og 4,25a. Men selv om det bare dreier seg 
om to korte vers, er begge mettet på innhold. Derfor er det kanskje heller ikke så over-
raskende at disse versene har dannet grunnlag for flere vidtrekkende debatter i Paulus-
forskningen. I særdeleshet gjelder dette 3,25. Et avgjørende spørsmål har vært hvorvidt 
Paulus i Jesu død ser et element av straff fra Gud og et oppgjør med Guds vrede. Min klare 
oppfatning er at vi må svare et ubetinget ja på dette spørsmålet. Dette mener jeg er tydelig 
både i lys av 3,25 og 4,25a.60 For enkelthets skyld velger jeg likevel her å bare rette 
oppmerksomheten mot 4,25a.  
 

3.3.3. Jesu død – rettferdiggjørelsens grunnlag 

I 4,25a omtaler Paulus Jesu død som en overgivelse for våre overtredelser: ”Han som ble gitt 
for våre overtredelser”. Dette er et tydelig ekko av Septuagintas (LXX) utgave av Jes 53,12: 
”d i a. t a .j  a m̀ a rt i,a j  a uvt w/n  p a red o,qh” (Egen oversettelse: på grunn av våre synder ble han 
gitt).61 Denne koplingen tydeliggjør at Paulus tolker Jesu død i lys av den beskrivelsen av 
Herrens lidende tjener og hans død, som vi finner i Jes 53. Dette er viktig å merke seg, 
ettersom det i Jes 53 understrekes at det er Gud som har overgitt sin tjener til døden. Samtidig 
markerer Jes 53 en nær kopling mellom død og straff. Nært forbundet med forestillingen om 
at den lidende tjener ble gitt ”for våre synder”, finner vi nemlig erklæringen om at ”straffen lå 
på ham” (Jes 53,5). At Paulus viderefører denne forbindelsen i sin forståelse av Jesu død, 
tydeliggjøres i 4,25a ved at Jesu død bestemmes som en død ”for våre overtredelser” (d i a . t a. 
p a rap t w,m a ta  h̀m w/n), eller som preposisjonen ”d i a.” antyder: ”på grunn av våre over-
tredelser”.62 Paulus ser med andre ord ”våre overtredelser” som er årsaken til Jesu død. Det 
strukturelle forholdet mellom overtredelser og død som her kommer til uttrykk, svarer til 
måten Paulus i 1,32 bestemmer døden som Guds straff over menneskets synd (1,32).63 
Forskjellen mellom 1,32 og 4,25a er at det i 4,25a bringes inn en ny aktør og en ny størrelse. 
Den nye aktøren er Jesus Kristus, mens den nye størrelsen er ”våre overtredelser”. Med 
uttrykket ”våre overtredelser” tenker Paulus åpenbart på hele menneskehetens synd og 

                                                 
59 Dette forhold tydeliggjøres på en særlig måte i 3,25-26, hvor Paulus i 3,26 skyter frem rettferdiggjørelsen som 
det definitive siktemålet for sin tale om Jesu død i 3,25. I 3,26b beskrives nemlig den endelige virkning av Jesu 
død som: ”så han [Gud] kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus” (3,26b).  
60 For en grundigere innføring i problemstillingen og min egen oppfatning, jf. Pedersen 2007:55-63. 
61 Denne koplingen mellom 4,25 og Jes 53,12 er det bred enighet om blant forskerne, jf. bl.a. Dunn 1988:240-
241; Gathercole 2004:181-183; Moo 1996:288-289.  
62 Den kausale betydningen av preposisjonen ”dia .” som vi her anfører, signaliseres ved at preposisjonen i dette 
tilfelle styrer akkusativ. 
63 Jf. Gathercole 2004:179: ”Death is by definition a penalty.” 
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overskuer den i sin helhet gjennom et kompleksivt perspektiv.64 Det er i 4,25a altså ikke 
lenger tale om at hver og en svarer for seg selv i møte med Guds rettferdige dom. Jesus har 
svart for hele menneskehetens synd og tatt straffen for den, slik at Guds rettferdige dom er 
foregrepet (proleptisk eskatologi) i og med Jesu død. Og er straffen fullbyrdet, er også Guds 
vrede stillet. Gjennom sin tale om Jesu død opprettes det i så måte et ”allerede”-perspektiv på 
Guds rettferdige dom.  

Det er først mot denne bakgrunnen at Paulus’ utsagn om at Gud kan være rettferdig enda 
når han rettferdiggjør ”den ugudelige”, lar seg forstå. For Paulus hadde Jesu død åpenbart en 
veldig virkning og betydning: Guds rettferdige dom er foregrepet, straffen for ”våre 
overtredelser” er fullbyrdet, Guds vrede er stillet og muligheten for at synderen (”den 
ugudelige”) kan gå fra dødsdom til liv er åpnet. Vilkåret er tro på ”den Gud […] som gjør de 
døde levende” (4,17). Samtidig; ved troen, og i kraft av at Guds rettferdige dom er foregrepet, 
er ikke rettferdiggjørelsen bare noe som hører enden til. Rettferdiggjørelsen er mulig for 
mennesket her og nå i historien. Med andre ord: På grunn av det ”allerede”-perspektivet som 
anføres i talen om Jesu død, åpnes det også for et ”allerede”-perspektiv på rettferdiggjørelsen 
og overgangen fra dødsdom til liv. Dette markeres gjennom det presentiske perspektivet 
Paulus’ anvender i sin argumentasjon i 3,21-4,25. Allerede Abraham opplevde å få sin tro 
tilregnet som rettferdighet (4,3), mens Gud selv viste sin rettferdighet ”i den tid som nå er for 
at han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus” (3,26).  

Med disse innsikter om konteksten til 4,7-8, kan vi nå endelig vende tilbake til vårt 
utgangspunkt og trekke en konklusjon om syndsforlatelse som soteriologisk konsept hos 
Paulus. 

 
3.4. Paulus’ tale om syndsforlatelse i Rom 4,7-8 i rammen av 1,16-4,25 
For det første har vi påpekt at den nære forbindelsen Paulus oppretter mellom syndsforlatelse 
og rettferdiggjørelse, tjener til å markere syndsforlatelsens sentrale rolle i Paulus’ soteriologi.  
For det andre er det klart at Paulus’ tale om syndsforlatelse i 4,7-8 må forstås i lys av det 
juridisk-eskatologiske perspektivet Paulus anfører både på sin tale om menneskets problem, 
rettferdiggjørelsen og Jesu død, idet han gjennom hele sin argumentasjon i 1,16-4,25 er 
orientert mot Guds rettferdige dom. Som vi så ovenfor, impliserer da også syndsforlatelses-
terminologien som sådan, nettopp en slik ramme. For det tredje har vi sett at kjernen i Paulus’ 
argumentasjon i 1,16-4,25, består i at det er åpnet en mulighet for ”den ugudelige” til å gå fra 
dødsdom til liv i denne dommen. For syndsforlatelsen i 4,7-8 innebærer dette at den hører 
hjemme i en kontekst hvor den soteriologiske ”fra-til”-strukturen er innholdsbestemt som en 
frelse fra dødsdom, til et løfte om liv. For det fjerde: Overgangen fra dødsdom til liv har sin 
grunn og forankring i at Guds rettferdige dom er foregrepet i og med Jesu død. Jesus har med 
andre ord svart og tatt straffen for ”våre overtredelser” – hele menneskehetens synd – og 
stillet Guds vrede. Av dette følger det et par momenter som er viktige for forståelsen av 
Paulus’ tale om syndsforlatelse. For det første etableres det gjennom Jesu foregripelse av 
dommen et grunnlag for et ”allerede”-perspektiv på overgangen fra dødsdom til løfte om liv, 
tydeliggjort gjennom et ”allerede”-perspektiv, ikke bare på rettferdiggjørelsen, men også på 
syndsforlatelsen. Synden er tatt bort og Gud kan tilsi syndenes forlatelse. Syndsforlatelsen 

                                                 
64 Pronomenet ”våre” (h m̀w /n) er ikke her bare avgrenset til Paulus og hans meningsfeller, men står i det 
universelle perspektivets tjeneste. Dette ser vi av måten Paulus bruker 1. person flertall på i 4,24, hvor ”for vår 
skyld” (diV  h m̀a /j) står som en motsetning til Abraham alene, og refererer til alle dem som ”tror på ham som 
oppvakte Jesus, vår Herre, fra de døde” og som ”skal få rettferdigheten tilregnet” (4,24). 
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griper i så måte inn og påvirker utfallet av dommen på avgjørende måte, idet den virker et 
bortfall av grunnlaget for skyldtilstanden i dommen. For det andre legitimerer det komplek-
sive perspektivet på ”våre overtredelser”, sammen med det nevnte ”allerede”-perspektivet, 
syndsforlatelsens presentiske og futuriske orientering i 4,8. For er straffen for hele menneske-
hetens synd fullbyrdet og Guds vrede stillet i og med Jesu død, er også grunnlaget lagt for å 
tale om syndsforlatelse som en presentisk ikke-tilregning av synd (jf. 4,8); ”all sins – future as 
well as past – are accounted for”.65 Paulus’ egen tale om syndsforlatelse gir derfor ikke 
grunnlag for å begrense det soteriologiske potensialet i syndsforlatelsen til bare å gjelde 
fortidige synder, snarere tvert imot.  

Men; mot denne bakgrunn blir det presserende spørsmålet åpenbart da: Hvilken mening 
gir det å tale om syndsforlatelse som forlatelse av nåtidige og fremtidige synder i møte med 
Paulus’ tale om frigjøring fra synd i Rom 6? For å kunne gi et svar på dette spørsmålet, må vi 
først få klarhet i hvordan vi skal forstå Paulus’ tale om frigjøring fra synd i Rom 6.  
 
4.0. Paulus’ tale om frigjøring fra synd i Rom 6 
 

4.1. Bakgrunnen for Paulus’ argumentasjon i Rom 6 
Bakgrunnen for argumentasjonen i kap. 6 finner vi i 5,12-21, hvor Paulus trekker opp de 
lange linjene i frelseshistorien: fra Adam til ”evig liv ved Jesus Kristus” (5,21b).66 Gjennom 
dette ”fugleperspektivet” på frelseshistorien skisserer Paulus to herredømmer: (i) syndens og 
dødens herredømme, grunnlagt av Adam; (ii) rettferdighetens og livets herredømme, 
grunnlagt av Jesus Kristus. I samsvar med det frelseshistoriske perspektivet markeres det 
samtidig også et temporalt forhold mellom Adam og Kristus, slik at vi kan tale om henholds-
vis ”an old age” og ”a new age”.67 Det logiske forholdet mellom dem anskueliggjøres gjen-
nom den sammenligning Paulus foretar av Adam og Kristus.68 Avgjørende er det imidlertid at 
denne sammenligningen er av negativ karakter69 og med sterk vekt på den kvalitative forskjel-
len mellom Adam og Kristus.70 De to står mot hverandre som henholdsvis ”problem” og 
”løsning”, hvor ”løsningen” langt overskrider ”problemet”: ”der synden ble stor ble nåden 
enda større” (5,20b). Det soteriologiske sikte i argumentasjonen uttrykkes ved at Paulus 
holder frem muligheten for å gå fra Adams herredømme til Kristi herredømme, fra ”an old 
age” og til ”a new age”. Paulus’ argumentasjon i 5,12-21 preges i så måte både av en ”fra-
til”-struktur – fra Adam til Kristus – og en ”før-nå”-struktur – ”an old age” versus ”a new 
age”.71 Og det er mot denne bakgrunnen, og forutsatt en overgang fra Adam til Kristus, 

                                                 
65 Moo 1996:87. 
66 Når Paulus her bruker termen ”evig liv” (jf. også 6,22-23) – ikke bare ”liv” – tydeliggjør han at det er frelsen i 
den endelige dommen og fullendelsen som er siktemålet (jf. Schreiner 1998:297).  
67 Jf. Moo 1996:352. Merk også vekslingen mellom fortid og nåtid/fremtid, da særlig i 5,18-19:  ”én manns 
[Adam] overtredelse ble til fordømmelse” – ”blir én manns rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse”; ”de 
mange kom til å stå som syndere” – ”skal de mange stå som rettferdige”. 
68 Paulus innleder sin argumentasjon i 5,12 med den komparative konjunksjonen ”likesom” (w [sper). Denne 
konjunksjonen introduserer vanligvis protasis-leddet i en komparativ setning. Her i teksten mangler imidlertid 
det påfølgende apodosis-leddet. De fleste eksegeter konkluderer derfor med at den sammenligningen Paulus her 
legger opp til først fullføres (grammatisk) i 5,18-19 (jf. bl.a. Dunn 1988:272; Moo 1996:318-319).  
69 Jf. 5,15-16: ”Men med nådegaven er det ikke som med fallet […] og med gaven er det ikke som da den ene 
syndet.” 
70 Paulus bruker her den jødisk-rabbinske eksegeseteknikken qal wa-homer (rmxw lq), hvor han slutter fra det 
mindre til det større – ”hvor meget mer” (5,17, jf. også 5,15).  
71 Selv om det ikke uttrykkes eksplisitt, er det klart at troen også med hensyn til denne overgangen, utgjør 
vilkåret. For selv om Paulus – parallelt med syndens og dødens herredømme – taler om ”alle” (pa /s) og ”de 
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Paulus reiser det spørsmål som danner ansats for hele argumentasjonen i kap. 6: ”Hva skal vi 
da (o u=n) si? Skal vi bli ved i synden for at nåden kan bli dess større?” (6,1). I sitt svar på dette 
spørsmålet, utfolder Paulus i Rom 6 forholdet mellom Adams og Kristi herredømme. Paulus 
er derfor gjennom hele sin argumentasjon i Rom 6 orientert mot forståelsen av dette forholdet 
og av hva en overgang fra Adam til Kristus innebærer. For oss er det avgjørende å komme på 
sporet av hvordan Paulus tenker om dette, ettersom han nettopp ser overgangen fra Adam til 
Kristus som uttrykk for å bli frigjort fra synden (jf 6,18. 22).  
 
4.2. Overgangen fra Adam til Kristus 
Til spørsmålet i 6,1 gir Paulus et umiddelbart og kategorisk avvisende svar: ”Langt derifra!” 
(6,2). I resten av kapitlet angir og utfolder Paulus en tofoldig begrunnelse for sin avvisning. 
For det første er den troende frigjort fra synden (6,2-14), og, for det andre, er den troende, 
gjennom sin frihet fra synden, satt til å tjene og lyde Gud (6,16-23). Negativt er det forutsatt 
at man umulig kan leve i begge herredømmene og tjene begge herrene: ”Vi som er døde fra 
synden, hvordan skulle vi ennå leve i den?” (6,2), og ”Dere blir enten tjenere under synden til 
død, eller under lydigheten til rettferdighet” (6,16). Positivt er det forutsatt at i og med selve 
overgangen fra Adam til Kristus, følger det en mulighet til å ”vandre i et nytt liv” (6.4). Av 
denne begrunnelsen følger det at Paulus ser de to herrene/herredømmene som to alternativer 
som innbyrdes ekskluderer hverandre. I så måte får overgangen fra Adam til Kristus karakter 
av å være total og absolutt. Denne absolutte karakteren aksentueres også gjennom de døds- og 
livs-, begravelses- og oppstandelsesmetaforer som Paulus bruker til å beskrive denne over-
gangen. Og dette er et viktig poeng for TNPs representanter. De finner at de absolutte 
kategorier Paulus bruker til å beskrive overgangen fra Adam til Kristus, vanskelig kan 
harmonere med en luthersk simul-tanke, og/eller tanken om et stadig behov for syndenes 
forlatelse. Med utgangspunkt i Rom 6 sier Engberg-Pedersen det slik: ”[…] in baptism the 
‘old man’ has been crucified with Christ in order to make the body of sin inoperative so that 
the baptized person will no longer slave to sin (6:6). […] Paul’s claim is that baptized Christ-
believers are sinless.”72   

Problemet er imidlertid at bildet av en absolutt og total overgang forstyrres av en markant 
bruk av imperativ i 6,11-13. 19: ”Still heller ikke deres lemmer til rådighet for synden, som 
våpen for urettferdighet. Men fremstill dere selv for Gud som de som av døde er blitt levende, 
og by deres lemmer frem som rettferdighetens våpen for Gud.” (6,13). Hva er poenget med 
slike formaninger dersom overgangen fra Adam til Kristus skal forstås absolutt, og Paulus 
lærer syndfrihet for de troende?  
 

                                                                                                                                                         
mange” (oì  pol l oi,) i forbindelse med rettferdighetens og livets herredømme (jf. 5,15. 18. 19), må vi ikke 
henledes til å tenke universelt om rettferdighetens og livets herredømme. I 5,17 gjør Paulus det klart at de som 
skal ”leve og herske ved den ene Jesus Kristus” er begrenset til ”de som mottar nåden og rettferdighetsgavens 
overstrømmende rikdom”. Av Paulus’ egen argumentasjon i 1,16-4,25, er det åpenbart at dette dreier seg om de 
som tror på Kristus (jf. også Moo 1996:344).  
72 Engberg-Pedersen 2000:231-232. Se også Sanders 1991:58: ”Luther saw the Christian life as summed up in 
Romans 7:21, ‘I find it to be a law that when I want to do right, evil lies close at hand’, whereas Paul thought 
that this was the plight from which people were freed through Christ (Rom. 7:24; 8:1-8). ‘You’, he wrote, ‘are 
not in the Flesh, you are in the Spirit’; and those in the Spirit, he thought, did not do the sinful deeds ‘of the 
Flesh’ (Rom. 8:9-17; Gal. 5:16-24).  
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4.3. Forholdet mellom indikativ og imperativ 
I den moderne Paulus-forskningen har dette spørsmålet gitt seg utslag i debatten omkring 
forholdet mellom indikativ og imperativ hos Paulus.73  Med ”indikativ” menes her Paulus’ 
utsagn om hva Gud har gjort i Kristus, mens vi med ”imperativ” tenker på Paulus’ 
formaninger til å avvise synden og leve et liv til ære og behag for Gud. I vårt overblikk over 
forskningshistorien har vi sett at det i all hovedsak har vært anført to tilnærmingsmåter i et 
forsøk på svar: (i) man har latt spørsmålet stå som uttrykk for en dikotomi og et uløselig 
problem som er tekstene iboende; (ii) man har gitt de indikativiske utsagnene material-
teologisk betydning, mens imperativene er blitt tildelt en formal-funksjonell rolle (f.eks. 
imperativene kompenserer for mangler hos leserne (Wernle), – fungerer som stadige 
utfordringer til egentlig eksistens (Bultmann), – tjener til å styrke de troendes Kristus-identitet 
(Engberg-Pedersen)).  

Ingen av disse svarene er imidlertid tilfredsstillende. For det første signaliserer måten 
Paulus beveger seg fra indikativ til imperativ – og motsatt, – uten antydninger om at en slik 
veksling er problematisk, meget sterkt at indikativ og imperativ henger nøye sammen for 
Paulus. For det andre, og selv om Paulus betoner de indikativiske utsagnene ved å behandle 
dem mest utførlig, er det ingenting som tyder på at han derigjennom utelukker imperativenes 
material-teologiske betydning. De synes snarere å stå i gjensidig tjeneste for hverandre, i det 
de hver for seg fremstår som viktige elementer til forståelsen av det andre. Min påstand er at 
indikativene ikke kan forstås rett uten at imperativene bringes inn i bilde, og motsatt; 
imperativene kan ikke forstås rett uten at indikativene gjøres gjeldende. For å få hele bildet 
må vi med andre ord ta begge elementene på alvor.  

Nøkkelen ligger i de overgripende perspektiver og den konteksten Paulus utfolder 
argumentasjon i kap. 6 i rammen av. Ovenfor har vi sett hvordan Paulus i 1,16-4,25 anfører et 
”allerede”-perspektiv på sin tale om rettferdiggjørelsen og syndsforlatelsen. Dette perspek-
tivet både forutsettes og videreutvikles i kap. 6, men nå innenfor en ny kontekst. Også i kap. 6 
er det Guds rettferdige dom som utgjør horisonten for  argumentasjonen (6,21-23), men kon-
teksten er endret ved at argumentasjonen har fått en ny bakgrunn, et nytt fokus og utfoldes i 
lys av et nytt perspektiv.  

Den nye bakgrunnen introduseres allerede i 5,1 hvor Paulus forutsetter rettferdiggjørelsen, 
og overgangen fra dødsdom til liv, hos sine tilhørere: ”Da vi nå er rettferdiggjort ved tro” 
(5,1). Paulus er altså ikke lenger orientert mot ”mennesket”, men mot ”de troende”. Paulus’ 
fokus er derfor ikke på overgangen fra dødsdom til liv, men på den troende og rettferdiggjorte 
sitt forhold til synden i det nye livet som allerede er innledet her og nå i historien. ”Livet” 
fremstilles med andre ord i et ”allerede”-perspektiv i kap. 6 – som en foregrepet og allerede 
innledet størrelse (jf. 6,4). Paradokset er imidlertid at Paulus på samme tid – i kap. 6 – også 
anfører ytterligere et perspektiv, idet han fremdeles holder fast på tanken om livet som en 
futurisk-eskatologisk størrelse (jf. 6,22-23).74 Med andre ord: Det eksisterer en spenning 
mellom et ”allerede”- og et ”ennå ikke”-perspektiv i Paulus’ argumentasjon i kap. 6. Sammen 
modifiserer disse perspektivene den ”før-nå”-strukturen som ble introdusert i kap. 5. På den 
ene siden markerer ”allerede”-perspektivet at ”a new age” er innledet allerede her og nå i 
historien i og med Jesu komme til jord, mens ”ennå ikke”-perspektivet signaliserer at ”new 

                                                 
73 For en grundigere forskningshistorisk innføring i denne debatten, jf. Parson 1995:217-247.  
74 Uten å avvise ”allerede”-perspektivet, synes det å være forholdsvis bred enighet om at futurum-formene i 6,5. 
8. må tas på alvor, slik at det også i disse versene eksisterer en orientering mot det futurisk-eskatologiske (jf. 
bl.a. Moo 1996:370-371, 377; Schreiner 1998:311-313, 320).  
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age” ennå ikke har nådd sin endelige fullendelse; ”old age” gjør seg fremdeles gjeldende. I 
sum innbærer dette at Paulus ser en overlapping mellom ”old age” og ”new age” i den tid som 
nå er.  

Dette forhold er av avgjørende betydning for forståelsen av indikativ og imperativ hos 
Paulus. Det er nemlig i rammen av dette forhold Paulus’ bruk av indikativ og imperativ får 
den rette mening.75 Indikativene angir at det allerede har funnet sted noe fundamentalt nytt, 
mens imperativene signaliserer at dette nye samtidig må forstås som begynnelsen på noe som 
ennå ikke er fullendt. Så mens indikativene får sin gyldighet gjennom ”allerede”-perspektivet, 
får imperativene sin gyldighet og rettmessige plass i Paulus’ soteriologi i kraft av ”ennå 
ikke”-perspektivet. Av den nære forbindelsen mellom ”ennå ikke”-perspektivet og imperativ-
ene følger det derfor at en marginalisering eller avvisning av imperativenes material-
teologiske betydning for Paulus, i stor grad medfører/forutsetter en marginalisering eller 
avvisning av ”ennå ikke”-perspektivet hos Paulus. Og i så måte er det ikke overraskende at 
det eskatologiske perspektivet hos Paulus spiller en lite fremtredende rolle for Sanders76 og 
Engberg-Pedersen,77 mens det hos Bultmann er fullstendig bortdefinert som uttrykk for 
mytologiske forestillinger.78 Slike tilnærminger bærer imidlertid preg av en grov perspektiv-
reduksjonisme som vanskelig kan forsvares i møte med Paulus’ egen argumentasjon. Som vi 
har sett ovenfor, er Paulus både i 1,16-4,25 og kap. 6 først og sist orientert mot Guds rett-
ferdige dom og det evige liv som eskatologiske størrelser, i sin argumentasjon. Og uten at 
dette tas på alvor, skal vi nå se at heller ikke Paulus’ tale om frigjøring fra synd kan forstås 
rett. 

 
4.4. Frigjøring fra synden i Rom 6 
Når Paulus taler om at den troende er død og frigjort fra synden (jf. 6,2. 18) er dette 
indikativiske utsagn som angir at det (allerede) har funnet sted noe fundamentalt nytt. Synden 
har mistet sin makt over den som er ”døpt til Kristus Jesus” og ”hans død” (6,2), og ”begravet 
med ham ved dåpen til døden” (6,4). Ved dåpen er altså den troende innlemmet i Jesu død og 
begravelse. Jesu død var en død ”én gang (e vf a ,p ax) for synden (t h/| a m̀ a rti ,a |)” (6,10). Det var 
med andre ord en død – én gang for alle79 – til skade for synden, det vil si: bort fra syndens 
herredømme.80 Når den troende da er døpt til Jesu død, er også han/hun dødd bort fra syndens 
herredømme og frigjort fra syndens makt.  

På den ene siden innbærer dette for Paulus, at den troende umulig kan bli ved å tjene og 
leve i synden. Det man er dødd bort fra, kan man nødvendigvis ikke fortsatt leve i. Likevel; 
Paulus lærer ikke med dette syndfrihet for den troende. Det er nemlig ikke synden som er 
død,81 men den troende som er ”død fra synden” (6,2). Dette poenget tydeliggjøres for det 
første ved Paulus’ egen uttrykksmåte angående dette forhold. For når Paulus avviser at ”vi 
ennå kan leve (z a ,w) i den [synden]” (6,1), peker den durative handlingskarakteren ved verbet 
”leve” (z a ,w) nettopp i retning av kontinuitet, varighet og habituell praksis, uten nødvendigvis 
                                                 
75 Jf. Schreiner 2001:254: ”If eschatological tension did not characterize Christian existence, no imperative 
would be needed.” 
76 I sin fremstilling av Paulus’ teologi (”Paul’s pattern of religion”) er Sanders begrenset til kategoriene ”getting 
in” og ”staying in” (jf. Sanders 1977:17), mens en eskatologisk kategori er utelatt. 
77 Eksempelvis ser vi av Engberg-Pedersen forståelse av Rom 1,18-3,20 at han utelukkende fremstiller 
menneskets problem innenfor en immanent ramme (jf. Engberg-Pedersen 2000:200-216).  
78 Jf. Bultmann 1968:80-91 
79 Merk termen ”evfa ,pa x” som nettopp poengterer begivenhetens ”en gang for alle”-karakter (jf. Bauer 2000:417). 
80 Bruken av dativ forstås her – som i 6,2 (jf. Moo 1996:357, n. 25) – best som en dativus incommodi.  
81 ”Old age” gjør seg fremdeles gjeldende med alt hva den innebærer. 
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å utelukke muligheten for å begå konkrete synder som mer punktuelle hendelser.82 Paulus 
kommer altså ikke med en antropologisk og ontologisk erklæring om at den troende ikke 
lenger er i stand til å begå synd.83 For det andre utformer Paulus sine formaninger 
(imperativer) i 6,12-13a nettopp ut i fra det forhold at synden fremdeles gjør seg gjeldende, 
idet han gir dem en negativ form: ”La derfor ikke” (6,12); ”Still heller ikke” (6,13a). Poenget 
for Paulus når han understreker den umulighet det er for en troende å leve i synden, er derfor 
ikke å lære syndfrihet. Paulus er snarere orientert mot relasjonen mellom den troende og 
Kristus, og han betrakter denne relasjonen ut ifra to forhold: (i) det eksklusive forholdet 
mellom syndens herredømme og Kristi herredømme; (ii) ”ennå ikke”-perspektivet. Paulus’ 
tanke synes å være som følger: Dersom man skal nå frem til ”evig liv” må man ha Kristus 
som herre og ”helliggjørelse som frukt” (6,22). Et liv i tjeneste for synden vil med 
nødvendighet ødelegge relasjonen til Kristus, og resultatet i den endelige dommen vil ikke bli 
”evig liv i Kristus Jesus”, men svare til prinsippet ”syndens lønn er døden”(6,23).84 For 
Paulus er synden en fiende av Kristus og en trussel mot den troendes nye liv. Å leve sitt liv i 
tjeneste for synden er derfor en umulighet for den troende.  

På den andre siden er det klart at Paulus’ tale om frigjøring fra synd også har et positivt 
innhold. For det å være frigjort fra synden betyr ikke for Paulus bare at den troende umulig 
kan leve i synden, uten at det også betyr en mulighet til et nytt liv i Guds og rettferdighetens 
tjeneste. Hans tale om frigjøring fra synd er med andre ord ikke bare bestemt ut ifra et ”ennå 
ikke”-perspektiv, men også et ”allerede”-perspektiv. Dette signaliserer Paulus på to måter. 
For det første knytter Paulus flere løfter til sin tale om frigjøring fra synd: ”For synden skal 
ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden” (6,14. jf. også 6,6. 
22). Synden har ikke lenger noen rett eller makt over den som har Kristus til herre. Samtidig 
er det for Paulus klart at et liv frigjort fra synden og tilhørende Kristi herredømme, med 
nødvendighet også er et liv i Guds og rettferdighetens tjeneste. I 6,22 ser nemlig Paulus det å 
være frigjort fra synden og det å være tjener for Gud som to sider av samme sak: ”Men nå, når 
dere er frigjort (e vl e uqe r wqe ,n t e j) fra synden og (d e .) er blitt tjenere (d o ul wqe ,n t e j) for Gud” 
(6,22a). Partisippene ”e vl e uqe rwqe ,n t e j” og ”d o ulwqe ,n t e j” koples sammen gjennom konjunk-
sjonen ”d e .” som her åpenbart har en kopulativ betydning, og derfor tjener til å markere sam-
hørigheten mellom dem.85 Frukten av et liv i frihet fra synden og tjeneste for Gud er hellig-
gjørelse, ”og til slutt evig liv” (6,22b). Denne frukten ser Paulus som et resultat og nødvendig 
konsekvens av det å være frigjort fra synden og tjener for Gud. Dette tydeliggjøres ved at 
partisippene fungerer som adverbielle bestemmelser til verbalet ”har” (e ; ce t e) i 6,22b. I så 
måte er det klart at Paulus ikke bare ser et nytt liv i tjeneste for Gud som en potensiell 
mulighet for den som er frigjort fra synden, men som et resultat og nødvendig konsekvens.  

For det andre finner vi imperativer i kap. 6 i positiv form; ikke bare i negativ form. I 6,13b 
og 6,19b formaner Paulus de troende positivt til å by sine ”lemmer fram til tjeneste for 
rettferdigheten” (6,19b). Disse formaningene (imperativene) forutsetter og forankres i den 

                                                 
82 Dette gjelder åpenbart også for parallelle verbene som ”bli ved” (evpim e,n w) i 6,1. 18 og ”tjene/være slave” 
(doul e u,w) i 6,6. Når Paulus samtidig i 6,16-20 gjør substantivet ”tjener” (dou/l oj) til et nøkkelbegrep, synes dette 
også å peke i samme retning. 
83 Heller ikke utsagnet om at ”vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at syndelegemet skulle bli 
tilintetgjort (ka ta rge,w)” i 6,6a kan tolkes i en slik retning. Tanken om synden som en slavedriver i 6,6b antyder 
snarere at termen ”ka ta rg e,w” må forstås i betydningen ”være maktesløs” (jf. Moo 1996:375, n. 116).  
84 At ”døden” i 6,23 må forstås som en futurisk eskatologisk størrelse, mener vi er klart ut i fra den 
kontrasterende parallellen: ”evig liv” (jf. Schreiner 1998:340). 
85 Bauer 2000:213. Se også 6,18.  
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virkelighet som etableres gjennom friheten fra synden (indikativene). For uten at det faktisk 
forelå en mulighet for et liv i tjeneste for rettferdigheten, ville slike formaninger være 
meningsløse.  

I sum innebærer dette at Paulus’ tale om frigjøring fra synd må forstås i lys av spenningen 
mellom det ”allerede”- og det ”ennå ikke”-perspektivet som preger hans argumentasjon i Rom 
6. Først da blir vi i stand til å holde fast på den radikaliteten og det alvoret som preger både de 
indikativiske og imperativiske utsagnene i Rom 6. Samtidig er det, som vi nå avslutningsvis 
skal se, også først mot denne bakgrunn at forholdet mellom syndsforlatelse og frigjøring fra 
synd lar seg forstå.  
 
5.0. Konklusjon: Hvordan skal vi forstå forholdet mellom 
syndsforlatelse og frigjøring fra synd hos Paulus? 
Dersom jeg nå, på bakgrunn av de tekstanalyser som ovenfor er gjort, skal forsøke å trekke 
noen slutninger om forholdet mellom syndsforlatelse og frigjøring fra synd hos Paulus, er det 
først nødvendig å understreke at det i lys av Rom 1,16-4,25 og Rom 6 ikke er grunnlag for å 
forstå syndsforlatelsen som et uvesentlig soteriologisk konsept hos Paulus, slik representanter 
for TNP gjør. Paulus forankrer den i sin tale om Jesu død og ser den sammen med 
rettferdiggjørelsen som uttrykk for hvordan et menneske kan gå fra dødsdom til liv i møte 
med Guds rettferdige dom. Dernest er det svært problematisk å tolke Rom 6 dit hen at den 
troendes frihet fra synden betyr at Paulus ser den troende som syndfri og uten behov for 
syndsforlatelse. Når Paulus ser det som en umulighet for den troende å ”bli ved i synden” 
(6,2), er ikke dette et utrykk for at den troende ikke lenger er i stand til å synde, men at den 
troende ikke lenger kan leve i synden som i sitt rette element dersom han/hun vil nå ”evig liv i 
Kristus Jesus, vår Herre” (6,23). Å avvise Paulus’ egen tale om syndsforlatelsens nåtids- og 
fremtidsorientering i Rom 4,7-8 ut ifra Rom 6, innebærer både en feiltolkning av de 
indikativiske utsagnene i Rom 6, og en neglisjering av imperativenes og ”ennå ikke”-
perspektivets material-teologiske betydning for Paulus. 

I stedet for å opprettholde en dikotomi mellom syndsforlatelse og frigjøring fra synd hos 
Paulus, synes det atskillig mer plausibelt å se dem sammen som to deler av et større bilde. 
Nøkkelen er å la kontinuiteten og progresjonen i argumentasjonen i 1,16-6,23 få sette 
premissene for vår forståelse. For mens kontinuiteten markeres gjennom en felles orientering 
mot ”livet” og Guds rettferdige dom både i 1,16-4,25 og kap. 6, tydeliggjøres progresjonen i 
argumentasjonen ved at kap. 6 forutsetter og bygger videre på 1,16-4,25 innenfor en ny 
kontekst. Det vil si: Det ”allerede”-perspektivet som Paulus bruker 1,16-4,25 til å etablere, 
ved å vise hvordan den ugudelige og dødsdømte ved troen kan få sine synder forlatt og 
allerede her og nå i historien gå fra dødsdom til løfte om liv, forutsettes i kap. 6 (jf. 6,4). 
Paulus er derfor ikke orientert mot den dødsdømte i kap. 6, men mot den troende som allerede 
er gått fra døden til livet. I så måte står ikke kap. 6 i et motsetningsforhold, men i et avhengig-
hetsforhold til 1,16-4,25. Derfor er heller ikke spørsmålet i 6,1 hvordan mennesket skal 
frikjennes i den endelige dommen, men hvorvidt ”vi” (underforstått: ”de troende”) ”skal bli 
ved i synden?” (6,1). Og det er i sitt svar på dette spørsmålet at Paulus griper an til sin tale om 
frigjøring fra synd. Og over har vi sett hvordan innholdet og det ”ennå ikke”-perspektivet som 
Paulus anfører i denne tale, på ingen måte utelukker syndsforlatelsens rolle i Paulus’ 
soteriologi, snarere tvert imot.  

I sum innebærer dette at det i stedet for å eksistere noen inkonsistens eller motsetning 
mellom argumentasjonen i kap. 6 og 1,16-4,25, mener jeg det foreligger en nær forbindelse 
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mellom dem. De forskjeller som finnes har sin naturlige grunn i at argumentasjonen drives 
fremover og konteksten endres. Og det er mot denne bakgrunn forholdet mellom 
syndsforlatelse og frigjøring fra synd hos Paulus må forstås. Ulike kontekster og siktemål 
krever ulike språk og motivkretser, men innholdsmessig står de ikke i konflikt med hverandre.  
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Førsteamanuensis ved FMH. 

 

Enhver teologisk helhetsoppfatning bygger på visse tankemessige forutsetninger som er 
avgjørende både for utforming og forståelse av den aktuelle teologiske posisjon.1 Man taler i 
den forbindelse om teologiske prinsipper. I den lutherske teologi har man formulert det 
såkalte formale og materiale prinsipp som grunnleggende for den teologiske tenkning. Dette 
innebærer at luthersk teologi bygger på at Skriften er eneste kilde for troen, og at læren om 
rettferdiggjørelsen er det sentrale punkt i den teologiske helhetsforståelse. I luthersk kontekst 
har andre teologiske prinsipper, tradisjonelt sett, vært utledet og vurdert med utgangspunkt i 
disse helt grunnleggende prinsipper.2 

Det tema som er oppgitt for min prøveforelesning innbyr til å drøfte hvorvidt 
theologia regenitorum (de gjenfødtes teologi) kan betraktes som et teologisk prinsipp i denne 
betydning. Dette skal ikke bare analyseres, men også vurderes, både dogmatisk og 
hermeneutisk. Til dette trenges først en kort og generell forklaring av hva man mener med 
theologia regenitorum. Noe omtrentlig kan det sies at læren om theologia regenitorum dreier 
seg om at det trenges bestemte subjektive forutsetninger som bare det gjenfødte menneske er i 
besittelse av, for å kunne tilegne seg en rett forståelse av Skriftens budskap. Som vi skal se 
tenker man noe forskjellig, både om hvordan man får disse forutsetningene, og om hva de 
består i. Blant de retninger som anses for å være representative for en form for theologia 
regenitorum er bildet langt fra entydig. Dette skal jeg komme tilbake til. 

Først må det imidlertid nevnes at de noe forskjellige oppfatninger om theologia 
regenitorum har berøringspunkter med den problematikk som faller innenfor interesseområdet 
for den hermeneutiske tenkning. Dette fordi hermeneutikken, i vid betydning, nettopp handler 
om hvordan forståelsesprosesser rent subjektivt skjer, og om hvordan interpretasjon og 
meddelelse av teksters budskap i praksis kan gjennomføres. Den hermeneutiske vurdering 
som oppgitt prøveforelesning innbyr til, vil jeg derfor gjennomføre ved ganske bredt å ta 
utgangspunkt i den såkalte hermeneutiske sirkel, og analysere hvordan man tenker om 
forståelsesprosessens subjektive og objektive sider innen enkelte teologiske posisjoner som 
hevder theologia regenitorum. Avslutningsvis vil jeg drøfte hvorvidt læren om theologia 
regenitorum har et aktuelt anliggende også i vår tid. For å komme til rette med dette, vil jeg 

                                                 
1 Artikkelen er en bearbeidet utgave av min prøveforelesning over oppgitt emne til den teologiske doktorgrad, 
ved Det teologiske menighetsfakultet, 30. 11. 2006.  
2 Robert D. Preus: The Theology of Post-Reformation Lutheranism I, St. Louis/London 1970, 73 – 82. (Preus 1970). 
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først presentere en teologihistorisk skisse, der jeg fortløpende foretar en hermeneutisk og 
dogmatisk vurdering av noen teologiske retninger der læren om theologia regenitorum har 
vært et anliggende. 
 
1. Glimt fra den hermeneutiske tenkning frem til reformasjonen 
Augustins tenkning fremstår som banebrytende, også når det gjelder hermeneutikken. Dette 
fordi han utarbeidet en allmenn teori om språk og forståelse som han også lot komme til 
anvendelse i teologien. Samtidig hevdet han at det trenges spesielle forutsetninger for den 
rette tolkning av Skriften, som bare det troende menneske er i besittelse av, nemlig den 
kjærlighet til Gud som blir gitt i og med omvendelsen. Augustin hevdet med andre ord en 
form for theologia regenitorum.3  

Den spesifikt teologiske side ved Augustins tenkning om skrifttolkningen, foregriper 
den hermeneutikk som ble utviklet under middelalderen, og senere under reformasjonen. 
Samtidig er det klart at særlig reformasjonen brakte inn nye forutsetninger for tenkningen om 
hvordan Skriften kan forståes. Her ble særlig to forhold avgjørende, nemlig læren om 
Skriftens klarhet, og læren om syndefallets konsekvenser for menneskets evne til å forstå 
Skriftens budskap.4   

Selv om det er udiskutabelt at Luther hevdet Skriftens språklige klarhet og tydelighet, 
er forskerne uenige om han også mente at mennesket er i stand til å forstå Skriftens budskap 
ut fra sine naturlige forutsetninger.5 Friedrich Beisser hevder at Luther ikke trekker en slik 
konsekvens av sin lære om Skriftens klarhet, at Luther derimot mente at mennesket ikke kan 
forstå dens budskap, selv om Skriften er klar.6 Armin Buchholz mener derimot at Luthers lære 
om Skriftens klarhet også innebærer at alle mennesker, både troende og ikke troende, kan 
tilegne seg en korrekt forståelse av dens lære. Sistnevnte posisjon forutsetter at det å forstå er 
ensbetydende med å tilegne seg en sakssvarende kognitiv kunnskap om Skriftens læremessige 
innhold. Et avgjørende spørsmål i møte med denne posisjon er om den representerer en 
oppfatning av hva det vil si å forstå Skriften som fanger inn alle aspekter ved den 
reformatoriske tenkning om dette problemet.7  

Til dette må vi svare at man vanskelig kan komme bort fra at den reformatoriske 
tenkning om skriftforståelsen også rommet et vesentlig erfaringsmessig og eksistensielt aspekt. 
Her kan det vises til den prosess som Luther selv gikk gjennom i og med sitt reformatoriske 
gjennombrudd. Luthers tårnopplevelse innbefattet både en personlig og eksistensiell opplevelse 
av forholdet til Gud, og en oppdagelse av Skriftens mening som var av intellektuell karakter. 

                                                 
3 Werner Jeanrond: Theological Hermeneutics. Development and significance, London 1994, 23. (Jeanrond 
1994). Se også, Jan Ove Ulstein: ”Frå allegori til quadrigaen: hermeneutikk i mellomalderen” i Jan-Olav 
Henriksen (red): Tegn, tekst og tolk. Teologisk hermeneutikk  i fortid og nåtid. Oslo 1994, 75 – 76. (Ulstein 
1994). 
4 Bengt Hägglund har påpekt at Luthers forståelse av Skriftens klarhet bygger på at Skriften er såkalt språklig 
evident, og at den mening som kan utledes av Skriftens språk derfor kan omfattes med aksiomatisk visshet. 
Bengt Hägglund: ”Om ’Skriftens klarhet’ – reformationens bortglömda grundprincip”, SvTk 65/1989, 162 – 
168., 163 – 164. (Hägglund 1989). Se også Bängt Hägglund: ”Martin Luther über die Sprache”, NZSTh 26/1984, 
2 – 4. (Hägglund 1984). 
5 Torbjörn Johansson påpeker at man innen forskningen finner to tolkninger av Luther. Torbjörn Johansson: 
Reformationens huvudfrågor och arvet från Augustinius. En studie i Martin Chemnitz’ Augustiniusreception, 
Göteborg 1999, 48 ff. (Johansson 1999). 
6 F. Beisser: Claritas scripturae bei Martin Luther, Forschungen zur Kirchen und Dogmengeschichte, vol 8, 
Göttingen 1966, 86. (Beisser 1966). 
7 A. Buchholz: Schrift Gottes im Lehrstreit. Luthers Schriftverständnis und Schriftauslegung in seinen drei 
groβen Lehrstreitigheiten der Jahre 1521 – 28, Frankfurt am Main, 1993, 74 ff. (Bucholz 1993). 
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Han fikk et nytt lys over betydningen av begrepet Guds rettferdighet, som gav ham en nøkkel til 
å forstå Skriftens indre sammenheng og mening. Denne intellektuelle oppdagelse førte samtidig 
til en ny personlig og eksistensiell opplevelse av selve forholdet til Gud.8  

En lignende måte å tenke på kommer til uttrykk i flere av Luthers skrifter, blant annet 
i De servo arbitrio (Om den trellbundne vilje). Her skriver han at mennesker som ikke er 
gjenfødt, bare kan tilegne seg en begrenset forståelse av Skriften. De kan bare forstå den i 
”naturens lys”, det vil si, ut fra sine naturgitte forutsetninger. Den som er gjenfødt forstår den 
imidlertid ”i nådens lys”, hvilket er nødvendig for å tilegne seg den rette forståelse.9 At 
skriftforståelsen rommer, både en eksistensiell og en kognitiv side, inngår ellers som forutsetning 
også i andre reformatoriske skrifter. Et tydelig eksempel her, er den Augsburgske bekjennelse, 
som vektlegger at den rette teologiske forståelse forutsetter kampen i den ”engstede 
samvittighet” (CA XX).10 I det følgende skal vi se nærmere på om, og i tilfelle hvordan, de to 
aspekter ved skriftforståelsen som vi her har påpekt, videreutvikles i ortodoksien og 
pietismen.  
 
2. Theologia regenitorum i ortodoksien og pietismen 
Ortodoksien og pietismens tenking om theologia regenitorum beveget seg innen rammen av 
de forutsetninger som ble skapt for hermeneutisk tenkning og bibelforståelse under 
reformasjonen. Læren om Skriftens klarhet og menneskets subjektive mulighet til å forstå 
Skriften etter syndefallet, ble derfor grunnleggende også her. Hva theologia regenitorum 
egentlig innebærer ble imidlertid noe forskjellig forstått av ortodoksien og pietismens 
representanter.  

Vanligvis har man gjerne betraktet pietismen som eksponent for en spesifikk lære om 
theologia regenitorum, og ortodoksien som representant for ikke gjenfødt teologi, såkalt 
”theologia irregenitorum”. Flere forskere, blant annet Rune Söderlund, har imidlertid påpekt 
at bildet her er atskillig mer sammensatt. Min fremstilling i det følgende, bygger i stor grad på 
Söderlunds forskning, og sikter på å gi en skisse der jeg drøfter hvordan enkelte teologer 
innen ortodoksien og pietismen definerte theologia regenitorum, og skjelnet den fra den ikke 
gjenfødte teologi.11  

En grunnleggende forutsetning for en rett forståelse av læren om theologia 
regenitorum innen ortodoksi og pietisme er, i følge Söderlund, at man er klar over hvordan 
selve begrepet teologi ble definert. Innen begge retninger skjelnet man mellom begrepene 
dogma og theologia. Dogma ble brukt som betegnelse på det dogmatiske system, det vil si, 
den systematiske og teoretiske fremstilling, som er nedfelt i den dogmatiske bok. Begrepet 
teologi ble derimot brukt som betegnelse på den subjektive kjennskap til 
åpenbaringssannhetene som det enkelte menneske kan ha. Benevnelsen theologia regenitorum 
betegnet således den subjektive og personlige kjennskap til åpenbaringen, som bare gjenfødte 

                                                 
8 Til dette, se Bernhard Lose: Martin Luther’s theology. It’s Historical and Systematic Development, 51 – 52, 90 
– 91. Minneapolis 1999. (Lose 1999).  
9 De servo arbitrio, Luther's Works Vol 33, side 24-28. Se også Arne Redse: By grace alone" in contexts of 
"self-cultivation" : an attempt at contextualizing the Lutheran doctrine of justification to Chinese contexts as 
influenced by new Confucianism, Avhandling (ph.d.) - Misjonshøgskolen, Stavanger, 2006, 168-173. (Redse 
2006). 
10 Die Bekenntnisschriften der Evangelisch Lutherischen Kirche, 8 auflage Göttingen 1979, 78.  
11 Rune Söderlund: ”Theologia regenitorum. En omfördelning av dogmhistoriska roller”, Svensk teologisk 
kvartalskrift, 1976, 104 – 116. (Söderlund 1976). 
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mennesker kan være i besittelse av. Dette er, vel å merke, en oppfatning som gjøres 
gjeldende, både i ortodoksien og pietismen. 12   

Denne avklaring viser at både ortodoksien og pietismen videreførte reformasjonens 
skjelning mellom teologiens kognitive side, og dens personlige eksistensielle side. Det 
innebærer videre at ingen av retningene anså det som utelukket at også det ikke gjenfødte 
menneske kunne tilegne seg rett dogmatisk kunnskap. En slik konsekvens trakk ikke en gang 
pietisten Spener. Man tenkte likevel noe forskjellig om hvilke muligheter det ikke gjenfødte 
menneske har for å kunne tilegne seg en dogmatisk korrekt teologisk kunnskap, og det er 
særlig på dette punkt at forholdet mellom ortodoksien og pietismen viser seg å være noe 
overraskende.  

Hovedtendensen blant de ortodokse teologer var at syndefallet har rammet både 
menneskets intellekt og dets vilje, og at mennesket ikke er i stand til å tilegne seg noen form 
for sakssvarende og rett kunnskap om åpenbaringssannhetene, ut fra sine naturlige 
forutsetninger. Dette begrunnet man eksegetisk, særlig ved å vise til 1. Kor 2,14, og andre 
skriftsteder som taler om menneskets åndelige blindhet, og om at den rette innsikt må gies av 
Gud (Matt 13,11).13 Det bemerkelsesverdige er at de ortodokse teologer likevel ikke 
konkluderte med at det er umulig for ikke gjenfødte mennesker å tilegne seg dogmatisk 
korrekt kunnskap. Man hevdet derimot at Den Hellige Ånd gir den rette og sanne kunnskap, 
ikke bare til troende, men også til ikke troende. All dogmatisk erkjennelse, både hos vantro og 
troende, er betinget av Åndens opplysning, hevdet de ortodokse teologer.14 

Med tanke på vår problemstilling, må det her bemerkes at det ikke ble utviklet noen form 
for teologisk materialt kriterium med tanke på å identifisere den gjenfødte teologi, til forskjell fra 
teologi som kan utøves av ikke gjenfødte. Den rådende oppfatning synes å ha vært, at både 
gjenfødte og ikke gjenfødte kan tilegne seg den rette dogmatiske forståelse. Sett ut fra en 
dogmatisk synsvinkel, reduseres dermed theologia regenitorum til et formalt prinsipp, som i 
realiteten ikke tillegges vesentlig betydning, verken for utformingen, eller forståelsen av material 
teologi. Formalt knyttes den likevel til troen, og betegner den teologiske forståelse som kun de 
gjenfødte har.15  

I sen-ortodoksien utviklet det seg likevel to noe divergerende hovedsynspunkter på 
theologia regenitorum. I tilspisset form kom spørsmålet etter hvert til å dreie seg om hvorvidt 
det ikke gjenfødte menneske kan tilegne seg en intellektuell forståelse av Skriften, uavhengig 
av Åndens opplysning. Johannes Musaeus fra Jena, avvek på dette punkt fra den oppfatning 
som ellers var bærende i ortodoksien, og mente at mennesket med sin naturlige fornuft kan 
forstå Skriftens mening, uten Åndens opplysning. Abraham Calovius fra Wittenberg, fastholdt 
derimot at selv om Skriften har en ytre klarhet, så er menneskene likevel ikke i stand til å 
forstå den ut fra sin egen fornuft. Forståelse kan bare bli mennesket til del, ved Åndens 
opplysning.16  

Denne divergens mellom Wittenberg- og Jena-ortodoksien, foregrep de forskjellige 
synspunkter på theologia regenitorum som senere kom til uttrykk mellom pietistiske og 
ortodokse teologer.17 I pietismen er det egentlig Johannes Musaeus og Jenaortodoksiens 

                                                 
12 Söderlund 1976, 104. 
13 Söderlund 1976, 110. 
14 Söderlund 1976,  105 -106. 
15 Bengt Hägglund: Die Heilige Schrift und ihre Deutung in der Theologie Johann Gerhards. Eine Untersuchung 
über das altlutherische Schriftverständnis, Lund 1951, 73 – 75, 91. (Hägglund 1951). 
16 Söderlund 1976, 110 -111. 
17 Söderlund 1976, 106. 
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standpunkter som føres videre. Når det gjelder spørsmålet om det ikke gjenfødte menneskets 
subjektive forutsetninger for å tilegne seg en rett teoretisk forståelse av dogmatikken, fører 
pietismen samtidig inn andre, og nye forutsetninger for sin tenkning, enn de som ble gjort 
gjeldende blant de ortodokse teologer. Disse nye forutsetninger gjelder først og fremst 
antropologien. Spener mente at syndefallet bare hadde rammet menneskets vilje, ikke dets 
intellekt eller evne til å forstå. I motsetning til de ortodokse teologer hevdet han derfor at det 
ikke gjenfødte menneske kan tilegne seg en rett teoretisk forståelse av Skriften, uten Åndens 
opplysning. Han mente derfor også at ikke gjenfødte teologer kan drive teoretisk teologisk 
vitenskap, og begrunnet dette med en noe annen forståelse av 1. Kor 2. 14, enn den som var 
vanlig blant de ortodokse teologer.18  

Mens de ortodokse på grunnlag av dette verset hevdet at de ikke gjenfødte ikke er i 
stand til å begripe ordet uten Åndens opplysning, skjelnet Spener mellom det å begripe og det 
å ta imot Skriftens lære. Ikke gjenfødte mennesker har ikke problem med å begripe Ordets 
mening, mente han. Deres problem er at de ikke er i stand til å ta imot Ordet. Dette begrunnet 
Spener med å vise til at menneskets vilje er fordervet som følge av syndefallet. Dermed 
forfektet Spener et mer begrenset syn på syndefallets følger enn ortodoksien. Det er ikke 
menneskets intellekt som er rammet, men dets vilje.19  

Likevel forfektet også Spener en lære om theologia regenitorum. Denne er, blant annet 
etter Hägglunds mening, preget av opplysningstidens tenkning. Mens de ortodokse mente at 
omvendelsen starter som en opplysing av menneskets formørkede intellekt, hevdet Spener at 
omvendelsen skjer ved at viljen omdannes. Han innførte dermed et skarpere skille mellom 
den teoretiske forståelse av Skriften og selve omvendelsen. En teologisk rett erkjennelse er 
fullt mulig uten at mennesket er gjenfødt, selve omvendelsen er imidlertid betinget av at Gud 
omskaper menneskets fordervede vilje, mente han. Hos Spener utvikles dermed kriteriet for 
hva som kan betraktes som gjenfødt teologi av selve omvendelsesforståelsen. Han mente at 
den dogmatiske kunnskapen kan være teoretisk riktig. Skal denne kunnskapen kalles teologi i 
ordets rette betydning, det vil si gjenfødt teologi, må den imidlertid suppleres med det 
gjenfødte menneskes omskapte vilje. Bare det menneske som er omvendt, kan sies å være i 
besittelse av en gjenfødt teologi.  

I tillegg føres også et annet moment inn. Pietismen ble preget av en ny kunnskapsteori, 
som harmonerte med samtidens nye vitenskapelige tenkning. Dette førte til at Spener 
betraktet erfaringen som grunnleggende for all erkjennelsesmessig visshet, både på naturen og 
åpenbaringens plan. Den frommes personlige erfaring av Gud, ble dermed også betraktet som 
den teologiske kunnskaps visshetsgrunn. Selv om Spener mente at den rette forståelse av 
troens innhold kan tilegnes av mennesker som ikke er født på ny, mente han samtidig at denne 
kunnskap bare kunne bli virkelig tilegnet ved den personlige erfaring. Dermed definerer også 
Spener theologia regenitorum slik at den ikke lar seg identifisere, rent materialt. Erfaringen 
gir kun en supplerende visshet om teologiens sannhet, og tillegges ikke prinsipiell betydning 
for utforming og forståelse av den materiale teologi.20  

Her må det nevnes at ikke bare Spener, men også de ortodokse teologer, utviklet visse 
tanker om de subjektive forutsetninger for å kunne bli en rett teolog. Disse tanker var av 
metodisk og spirituell karakter, og kom til uttrykk, blant annet hos den ortodokse teologen 

                                                 
18 Söderlund 1976, 109.  
19 Bengt Hägglund: Teologins historia. En dogmhistorisk översikt, Lund 1956,  4. oppl. Lund 1969, 204 -305. 
(Hägglund 1956). 
20 Hägglund 1956, 304, Söderlund 1976, 106, 108. Johansson 1999, 51. 
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Abraham Calovius. I likhet med Johan Gerhard utviklet han en lære om hvordan oratio, 
meditatio og tentatio, altså bønnen, refleksjonen over Skriften, og prøvelsene, var nødvendige 
forutsetninger for den rette teologiske forståelse.  

Her står man i realiteten overfor en form for hermeneutisk refleksjon, som omfatter 
mer enn de objektive metodiske grep for bibeltolkning som ortodoksien utviklet. Vi ser en 
tenkning der man reflekterer over hvordan forholdet mellom Skriftens tekst og leseren må 
være, for at den rette tolking og anvendelse av Skriften skal kunne skje. Det eksistensielle 
forhold til Gud, som teologen forutsettes å ha i kraft av troen, blir trukket inn som en 
nødvendig forutsetning.  
 
3. Theologia regenitorum i Erlangenteologien 
Den såkalte Erlangenteologien har i stor grad formet den oppfatning av begrepet theologia 
regenitorum som ble gjenstand for debatt i Norge og på kontinentet i mellomkrigstiden, og 
den skal derfor presenteres noe grundigere i det følgende.21 Historisk må denne retningen 
forståes på bakgrunn av den liberale teologis vektlegging på det religiøse apriori’s betydning 
for den teologiske erkjennelse. Til forskjell fra de liberale teologer, mente erlangenteologene 
at mennesket først ved gjenfødelsen får de nødvendige subjektive forutsetninger for den 
teologiske erkjennelse. Franz H.R. Frank mente i så måte at den kristne tro kan utledes av det 
gjenfødte menneskes bevissthet. Erfaringen, eller den kristne bevissthet, ble dermed betraktet 
som det overordnede erkjennelsesprinsipp for hele den teologiske tenkning.22  

Ludwig Ihmels og Ole Hallesby representerte en senere utgave av erfaringsteologien. 
Ihmels så det som sin oppgave å korrigere den subjektivisme han mente å finne hos Frank, og 
gi teologien en mer objektiv orientering. For å lykkes med dette, ville han gjøre erfaringen av 
Guds person gjennom Ordet til det grunnleggende prinsipp for sin teologi. På dette grunnlag 
utviklet han også sin lære om theologia regenitorum. Ihmels fikk på dette punkt helhjertet 
tilslutning fra sin norske elev, Ole Hallesby. I sin Principlære fra 1925 tilrettelegger Hallesby 
forholdet mellom den kristne erfaring og den teologiske refleksjon innen rammen av det jeg vil 
kalle en kantiansk erkjennelsesteoretisk skjematikk som samtidig bygger på læren om 
gjenfødelsen.23 

I følge Hallesby får mennesket ved gjenfødelsen ”troens sans”.24 Dette innebærer at 
det skjer en ”potensering” og ”utvidelse” av erkjennelsen, som setter mennesket i stand til å 
erkjenne Gud i den ”oversanselige verden”, hevder Hallesby.25 Ved ”troens sans” mottar det 
gjenfødte mennesket erfaringsinntrykk fra Gud. Disse formidles gjennom Ordet, og etablerer det 
subjektive grunnlaget for den teologiske refleksjon. Den teologiske refleksjons gjenstand er, i 
følge Hallesby, de ”erfaringsinntrykk” som mennesket får, i møte med Gud i åpenbaringen.  

Den tanke at mennesket ved gjenfødelsen utstyres med en ”troens sans”, fører til en 
vurdering av gjenfødelsens prinsipielle betydning for den teologiske erkjennelse som går 
betydelig utover den ortodokse og den moderat pietistiske oppfatning. Gjenfødelsen får nå 
status som nødvendig forutsetning, både for en rett teoretisk erkjennelse, og for den praktiske 
forståelse av teologien. Denne posisjon må sies å være problematisk å begrunne, både 

                                                 
21 Harald Hegstad: Transcendens og inkarnasjon. Troserkjennelsens problem i Leiv Aalens teologi, Oslo 1993, 
39 ff. (Hegstad 1993). 
22 Franz H. R. Frank: System der christlichen  Wahrheit, I – II, (1878 – 80), Erlangen u. Leipzig, 3. oppl. 1894, § 
7. (Frank 1880). 
23 Ole Hallesby: Den kristelige troslære, I. Principlæren, 2. oppl. Oslo 1925, 157 – 159. (Hallesby 1925). 
24 Ole Hallesby 1925, 98, 227 – 228. 
25 Ole Hallesby: Den kristelige troslære, I. Principlæren, Kristiania 1920, 96 – 97. (Hallesby 1920). 
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dogmatisk og eksegetisk, fordi den i realiteten bygger på en form for kristianisert idealistisk 
erkjennelsesteori. Å påvise at Skriften taler om ”troens sans” i samme betydning som 
Hallesby mener, er neppe mulig. 

Den betydning som Hallesby tillegger gjenfødelsen for den teologiske forståelse 
kommer også i en viss konflikt med hans egen omvendelseslære. 26  I samsvar med pietismen 
forutsetter Hallesby at mennesket tilegner seg en vesentlig kunnskap om Guds dom og frelse 
allerede før omvendelsen. Han mener også at denne erkjennelse er ledsaget av en personlig 
erfaring av Gud, som gir visshet om lærens sannhet. Denne kunnskap og overbevisning er for 
Hallesby selve forutsetningen for at mennesket kan ta troens valg. Selv om Hallesby skriver at 
denne forutgående kunnskap blir omskapt til en virkelig sann åndelig erkjennelse først når troens 
valg er tatt, er det grunnlag for å hevde at han med dette syn kommer i en viss motsetning med 
sin egen teologiske erkjennelsesteori, slik jeg skisserte denne ovenfor, og dermed også i konflikt 
med sin lære om theologia regenitorum.27 
 
4. Theologia regenitorum og senere teologisk og hermeneutisk 
tenkning 
Den som i norsk kontekst har tatt kardinaloppgjøret med den form for theologia regenitorum 
som man finner hos Hallesby, er Leiv Aalen. Med utgangspunkt i læren om Skriftens ytre 
klarhet, avviser han at det trenges spesifikke kristne erfaringer, eller subjektive forutsetninger, 
for å kunne tolke og forstå Skriftens gudsåpenbaring rett.28 

Det er likevel klart at Aalen selv var seg bevisst at det trengtes en egen teologisk 
hermeneutikk. Teologien må velge en bestemt forutforståelse som er kongenial med Skriftens 
eget budskap, for å kunne drive saksvarende, vitenskapelig bibelforskning, hevdet Aalen, 
nemlig den lutherske bekjennelse. Selv om Aalen avviser theologia regenitorum, mener han 
altså likevel at en rett forståelse av Skriften må bygge på visse subjektive forutsetninger, 
nemlig det forpliktende troskapsforhold til kirkens bekjennelse. Tolkningen av Skriften blir 
likevel et rent kognitivt arbeid, som primært innebærer at skriftordets grammatikalske mening 
utlegges.29  

Spørsmålet er likevel om Aalen gir tilstrekkelig rom for at teologiens innhold angår og 
engasjerer utover det rent kognitive. I den forbindelse passer det nå å gripe fatt i det spørsmål 
som ble reist innledningsvis, nemlig om de intensjoner som kommer til uttrykk i læren om 
theologia regenitorum har et aktuelt teologisk anliggende, som svarer til et anliggende i den 
nyere hermeneutiske tenkning. For å sette spørsmålet på spissen: Trenges det bestemte og 
særegne subjektive forutsetninger, som blir til i og med selve møtet med Skriften og dens 
budskap, for å forstå Skriften?  

På dette punkt er det nærliggende for meg å vise til min egen undersøkelse av Olav 
Valen-Sendstads teologi.30 Valen-Sendstad behandler forholdet mellom allmenn 
hermeneutikk og forståelse av Skriftens budskap i sitt forfatterskap etter krigen, og hevder at 
en rett forståelse av Skriftens budskap krever et brudd med den forutforståelse som er etablert 
i og med menneskets historiske kultur og kontekst. Videre hevder han at møtet med Skriftens 
lov og evangelium skaper helt særegne subjektive forutsetninger for forståelse av Skriftens 
                                                 
26 Steinar Moe: Det avgjørende frelsesvalg. Vilje- og omvendelsesforståelsen hos Ole Hallesby, Tønsberg 1988., 
226-227. (Moe 1988). 
27 Ole Hallesby 1925, 95 – 98. 
28 Leiv Aalen: Testimonium Spiritus Sancti som teologisk ”prinsipp”, Oslo 1938, 39. (Aalen 1938). 
29 Leiv Aalen: Ord og Sakrament. Bidrag til dogmatikken, Oslo/Bergen/Tromsø 1966, 113. (Aalen 1966). 
30 Gudserkjennelsens problem i Olav Valen-Sendstads teologi, Oslo 2006, 150ff. (Teigen 2006). 
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budskap. Jeg mener at Valen-Sendstad her har et anliggende som må tales alvorlig, og jeg vil 
kort prøve å belyse hvordan dette kan forsvares med utgangspunkt i par representanter for 
senere hermeneutiske tenkning. 31 

Jeg tenker her på H.G. Gadamers hermeneutiske tenkning, og anvendelse av sentrale 
hermeneutiske elementer i Martin Heideggers filosofi.32 Gadamer hevder at forståelse er en 
såkalt ”værensbestemmelse”, og at det å forstå derfor ikke bare innbefatter intellektuell 
begripelse, men også erkjennelse av mening og konsekvens for egen eksistens. Dermed 
tangerer Gadamer en oppfatning av hva det vil si å forstå, som tross forskjeller, likevel må 
sies å være et anliggende også i forskjellige utforminger av theologia regenitorum. Å tilegne 
seg en teoretisk forståelse av læren, er i seg selv utilstrekkelig, dersom det ikke også 
innbefatter en forståelse av forholdet til Gud og nesten, under evighetens synsvinkel.  

Gadamer forutsetter imidlertid, at all individuell forståelse er kollektivt bestemt av den 
kultur eller kontekst som det enkelte menneske er en del av.33 I sin tenkning gir han derfor 
mindre rom for forståelsesprosessens individuelle og personlige forutsetninger. Dermed blir 
det også mindre rom for å tale om spesifikke forutsetninger for forståelse, som blir til i og 
med det forhold som kan oppstå mellom Skriften og dens leser. Her må det neves at Gerhard 
Ebeling, parallelt med Gadamer, har utviklet en hermeneutisk tenkning som, i tillegg til at den 
i stor grad bygger på premisser som man finner hos Gadamer, i større grad også er opptatt av 
den enkelte tolkers individuelle forutsetninger for forståelsen. Ebeling hadde i så måte 
ambisjoner om å utvikle en egen teologisk hermeneutikk. Her har Ebeling et anliggende som 
ikke bør legges dødt, ikke bare med tanke på å analysere og forstå det som kan karakteriseres 
som særegent ved hvordan kristen teologiske tenkning og erkjennelse skjer, men også med 
tanke på å vurdere og å forstå hvordan møtet med Skriften i seg selv gir mennesket en ny 
selvinnsikt, og en bestemt forståelse av forholdet til Gud, som igjen er avgjørende for dets 
forståelse av Skriften.34  
 
5. Avslutning 
Som følge av sin omgang med Skriften, disponeres mennesker for å søke svar og innsikt på 
bestemte spørsmål, som Skriften selv så å si legger ned i menneskets bevissthet. Det er 
spørsmål som dreier seg om hva det er å være menneske og forholde seg til Gud i tid og 
evighet. Den avgjørende forutsetning for å være i samsvar med hva som er Skriftens egentlige 

                                                 
31 Olav Valen-Sendstad: Seks forelesninger om forholdet mellom teologi og erkjennelsesteori. Samlede Verker bd 
V, 188- 189. (Valen-Sendstad 1950). 
32 Hans-Georg Gadamer: Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, Tübingen 1960, 
245 – 56. (Gadamer 1960). Se til dette også J. Wetlesen: ”Samtaler med tekster i lys av Gadamers hermeneutikk”, 
NFT 18, 1983, 219 – 44. (Wetlesen 1983). Kritikere har ellers hevdet at Gadamers hermeneutikk i realiteten ikke 
går utover det å analysere betingelsene for forståelse, at han i liten grad bidrar med å si noe om hva det vil si å 
utlegge en tekst. Mats Furberg: Verstehen och förstå. Funderingar kring ett tema hos Dilthey, Heidegger och 
Gadamer, Karlshamn 1981. 122 – 123. (Furberg 1981). 
33 Tore Wigen: ”Betingetheten. En kritisk innføring i den radikalhermenevtiske teori om all forståelses 
fundamentale historiske betingethet og språklige konstituerthet, særlig med referanse til Hans-Georg Gadamer”, 
”Betingetheten. En kritisk innføring i den radikalhermenevtiske teori om all forståelses fundamentale historiske 
betingethet og språklige konstituerthet, særlig med referanse til Hans-Georg Gadamer”, i: Torleiv Austad og 
Tore Wigen (utg): Tro og norm. Festskrift til professor, dr. philos. & theol. John Nome på 70-årsdagen 2. 
oktober 1974, Oslo 1974, 158 – 163. (Wigen 1974). 
34 Gerhard Ebeling: “Die Bedeutung der historisch-kritischen Methode für die protestantische Theologie und 
Kirche” (1950): Wort und Glaube, I, Tübingen 1960, 1 – 49. (Ebeling 1960). Se også samme forfatter: Die 
Geschichtlichkeit der Kirche und ihrer Verkündigung als theologisches Problem. Drei Vorlesungen von Gerhard 
Ebeling, Tübingen 1954. (Ebeling 1954) 
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mening og intensjon, er derfor at man lar seg lede og drive inn i troen på Skriftens budskap 
om Jesus Kristus. At man tar denne hermeneutiske prosess alvorlig, er selvsagt ikke 
tilstrekkelig med tanke på å sikre teologien som læresystem. Det som sies her, sikter heller 
ikke på dette problem, men på å legitimere at den eksistensielle dimensjon ved det å forstå 
Skriften, trekkes inn i den teologiske tenkning.  

At det kan tales om en bestemt hermeneutisk dynamikk, som oppstår i menneskets 
møte med Skriften, kan etter min mening ikke bortforklares. Det er tale om en forståelsens 
dynamikk som kjennetegnes ved at mennesket, i møte med Guds lovs krav, først føres til 
erkjennelse av skyld overfor Gud og dermed til resignasjon. Denne resignasjon avløses ved at 
det resignerte og skyldige menneske oppdager Skriftens tale om den altomfattende nåde, og 
kommer til tro på nådens budskap. I seg selv gir dette de nødvendige forutsetninger for en 
forståelse av Skriften, som ikke bare er kognitivt, men også eksistensiell og personlig.  
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Kallet 
Vinteren 1920-21 var Asbjørn Aavik eller Asbjørn Ulrichsen som han skreiv seg for då, elev 
ved Sørlandets kristelige ungdomsskole på Birkeland. Skuleåret vart ei rik vokster- og 
mogningstid for Asbjørn på det menneskelege, faglege og åndeleg/kristelege plan. Aavik 
fortel i boka om han som Arne Prøis har ført i pennen, at ”det gikk også en dyptgripende 
kristelig vekkelse gjennom kullet. Den grep meg. Jeg kom Jesus så nær, og min menneskelige 
og kristelige vekkelse løp så forunderlig og vidunderlig parallelt. Dette harmoniske 
utviklingsforløp har jeg siden vurdert høyt. Sunn menneskelig kristelig vekst var i balansert 
harmoni.” 
 På ungdomsskulen underviste lærar Berg mellom anna i geografi. Han var etter Aaviks 
utsegn ein dyktig føredragshaldar. Ein dag hadde han hengt opp eit stort kart over Asia. Og 
Berg fortalte om Kina. Mot slutten av timen sa han nokre ord om Kinas naud og om millionar 
som ventar på evangeliet. Til Prøis fortel Asbjørn fylgjande om den sterke verknaden 
geografitimen hadde: 
 ”Det seg en forunderlig åndens stillhet ned over det store ungdomskullet. Samlet var vi 
120. Å, hvilken åndsmakt over slutten av en geografitime. Geografi stod og står just ikke på 
fagenes gullpall. Og nå, i denne åndeløse knappenålsstillhet, fulgte noen av mitt livs 
forunderligste minutter. En dør gikk opp – eller gjorde den det? Det hele ble som en uvirkelig 
virkelighet. Så noen skritt over golvet, for det var vel skritt? De stanset ved min pult, og en 
hånd ble lagt på min skulder, og en stemme sa: - Du skal reise til Kina for meg. Da ringte 
klokka, timen var over.” 
 Du skal reise til Kina for meg. Det var ordren han fekk. Men korleis skulle kallet 
realiserast? Ein dag fekk han auge på Kineseren på romet hos ein kamerat. Der stod ei 
kunngjering med store bokstavar: NYTT KULL TAS OPP PÅ FJELLHAUG TIL HØSTEN – 
1921. Asbjørn var visstnok litt for ung til å begynne på misjonsskulen, men han søkte likevel. 
Då han fortalte familien om misjonskallet, fekk han vite at mor hans hadde bedt om det frå 
han vart fødd.  Og mora hadde særleg tenkt på Kina. Ho hadde samla nokre nabokoner og 
starta ei lita foreining for Kinamisjonsforbundet. Truleg var det Laurits Nilsen som hadde 
vekt denne interessen i henne. Laurits Nilsen var ein kjent kristenleiar på Sørlandet for om lag 
hundre år sidan. Han ivra i skrift og tale for at kinesarane måtte får høyra evangeliet om Jesus. 
 
 

                                                 
1 Brandtzægforelesning ved Fjellhaug Misjonshøgskole, 17. januar 2007. 
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 ”Vi gir deg en sjanse” 
Asbjørn fekk kome til Fjellhaug på opptaksprøve tidleg på hausten 1921. I brevet frå Fjellhug stod det: 
”Du er jo litt for ung, men vi gir deg en sjanse.” Asbjørn fortel at for skuld denne sjansen heldt han 
fram på Birkeland på eit sommarkurs saman med dei som ville inn på lærarskulen. 
 Ein tidleg haustmorgon kom han til Oslo med kystruta. Til Fjellhaug måtte han ta 
drosje. For Asbjørn var det å ta drosje noko heilt uvand, det var som å køyre i ei kongevogn. 
Og han fortel at han aldri har ”talt opp noen kroner med større uvilje enn jeg gjorde til denne 
drosjemannen. For jeg husket alle de gangene jeg hadde kjørt mila fra Vigeland til Mandal 
med Blakken, karjol og en person for en krone og femogtyve øre.” 
 Så var opptaksprøve på misjonsskulen over og Asbjørn gjekk og venta på om han var 
tatt som elev – om han hadde greidd prøva eller ikkje. Og så let me Aavik sjølv skildre kva 
som føregjekk då han var kalla inn på kontoret til Johannes Brandtzæg, 
Kinamisjonsforbundets formann og sekretær: 
 ”En formiddag kom Brandtzæg gjennom korridoren, så meg og vinket meg hen: 

- Kom inn på kontoret litt. 
- Nå, tenkte jeg, nå skjer det sikkert. 
Nå sier vår leder til meg at jeg er for ung. Og hjertet hamret. 
- Sett deg. 
Så satt jeg der rett over pulten til denne mann jeg aldri noensinne vil glemme. Han  

bladde i noen papirer der på pulten. Jeg forstod det var mine eksamensbesvarelser.  
 Ser så på meg over den merkelige lorgnett han brukte. Den var slik nedhulet så 
mannen kunne se gjennom eller over den slik det passet. Og jeg hadde undret meg over dette. 
Og når han skulle se over, kom haken hans helt ned i snippen: 

- Ja, du er jo litt for ung. 
- Nå, tenker jeg, nå skjer det. 
Så legger Brandtzæg mappen sammen, og ser enda en gang på meg tvers over sin pult: 
- Men vi gir deg en sjanse…… 
Så foldet denne store leder, som hadde så mye å streve med, tenk han foldet sine  

hender over den mappen med eksamensbesvarelser og ba en bønn for unggutten. Og mitt 
hjerte ble rolig ved denne bønn. Tårene strømmet nedover mine kinn. Maktet simpelthen ikke 
å holde dem tilbake”(Sitat frå Fjellhaug 50 år). 
 Før misjonskallet kom, hadde Asbjørn eigentleg tenkt seg inn på landbruksskulen i 
Søgne. Året før hadde han søkt seg dit, men han hadde då fått vite at han var for ung. Så 
hadde de ført han opp på kurset neste år. Nå skreiv han til landbruksskulen og sa frå om at dei 
berre måtte stryke han frå ventelista. Planane om å bli bonde blei lagt bort for alltid. Og så la 
han til: ”Jeg hadde fått en sjanse på en større åker. En sjanse som enda varer ved.” 

I 1926 var Asbjørn ferdig på misjonsskulen. Den gongen var lærarskuleeksamen ein 
del av misjonsskulen, så han var nå også utdanna lærar. Etter det han sjølv fortel, fekk han 
størst utbytte av undervisninga til Johannes Brandtzæg. Brandtzæg hadde stor innverknad på 
studentane gjennom si heilage livsferd, si gudsfrykt og si undervisning. Dr. theol Sigurd 
Odland underviste også på Fjellhaug på denne tida. Han var kjent for sin store lærdom, men 
Aavik seier sjølv at han var for ung til å få det store utbytte av undervisninga til professoren. 
 Eigentleg skulle han blitt vigsla til misjonær og utsendt i 1927, men forholda i Kina 
var så turbulente nett då at vigsling og utsending vart utsett eit år. Det året reiste han stort sett 
som forkynnar i Skien krins. I Lågendalen blei han ståande i vekking. Men så i 1928 gjekk 
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ferda til Kina etter at han saman med nokre andre vart vigsla til misjonær i Calmeyergatens 
Misjonshus som var heilt fullt ved det høve. 
 Så bar det i veg med Den transsibirske jernbane til Kina. Åtte døger tok turen frå 
Moskva til Beijing. Aavik fortel til Arne Prøis at Kinamisjonsforbundets forretningsførar, 
Andreas Solem, ”hadde uten å forelegge det i plenum til flertallsavgjørelse, bestemt for oss 
alle valget mellom bløte eller harde seter. Ingen bør tro at det valget voldte ham vånde. Prisen 
– og bare prisen – bestemte. I tilgift hadde Solem skaffet seg ”inside” informasjon om prisene 
på spisevognen. De lå i den prisklassen at vi forstod at selv gjesteopptredener der var uønsket. 
Det ble meget billigere å arrangere seg med en art ”nistebom”.” 
  
 
Misjonsarbeidet i Kina tek til 
Før eg seier noko meir om Asbjørn Aavik og arbeidet hans i Kina, er det naturleg å flette inn 
nokre ord om starten på protestantisk misjonsarbeid i Midtens rike.  
 Sjølv om keisarstyret i Kina var arrogant i si haldning til andre land og folk, 
rettferdiggjer det på ingen måte det djupt tragiske som hende då europeiske stormakter tvang 
Kina til å opne fleire hamner og noko seinare heile landet. Den såkalte opiumskrigen var 
særleg brutal. Så tidleg som omkring 1790 hadde britane begynte å handle opium med Kina. 
Mange kinesarar blei avhengige av opium. Ein freistnad frå styret i Kina på å stanse 
opiumshandelen, resulterte i at England i 1839 gjekk til åtak på Kina. Kina leid nederlag. Og 
landet måtte betale ei stor erstatning for opium som var blitt destruert, avstå Hongkong til 
England og akseptere at fleire hamner vart opna for handel. Utlendingane tiltvinga seg etter 
kvart mange rettighetar som kinesarane sjølvsagt måtte kjenne djupt urettvise. Og når ein 
tenkjer på den forbanninga som opium har vore for kinesarane og andre folk, så må me i 
Vesten tenkje med skam på dei metodar som vart brukte for å opne Midtens rike. 
 Det var sjølvsagt uheldig for kristen misjon at den kom inn i Kina som ei fylgje av den 
såkalte Nanjing-avtalen frå 1842, avtalar med Frankrike i 1844 og endeleg avtalar med dei to 
landa 1858-1860. Desse avtalane slo fast at kristen misjon skulle ha rett til å virke over heile 
Kina. Det var djupt tragisk at Kina vart opna under tvang og at misjonærane fekk særfordelar. 
Men her må leggjast til at sjølv om misjonærar og misjonsorganisasjonar var altfor svake i 
kritikken av og til dels også godtok den urettferda som Kina blei utsett for, så hadde den 
misjonsverksemda som kom til å bli driven frå Noreg, ingen ting å gjere med dei overgrepa 
som England og andre europeiske land gjorde mot Kina.  
 Misjonær Robert Morrison kom til Kina i 1807. Han møtte ei stengt dør. Fram til han 
døydde i 1834 oppheldt han seg mykje av tida dels i Macau og dels i Canton. I Macau hadde 
portugisarane hatt eit fast bruhovude heilt sidan 1550-talet og i 1815 etablerte det engelsk-
ostindiske handelskompaniet seg i Canton. Her skjedde kjøp og sal av varer. Utlendingane 
som kom til Canton, var kringsett av sterke restriksjonar, og dei fekk berre opphalde seg der 
nokre månader av året. Sjølv om dei fleste handelsmennene hata Robert Morrison, vart han 
tilsett i det ostindiske handelskompaniet. Sidan han var så dyktig i kinesisk språk, hadde dei 
bruk for han som translatør i handelen med kinesarane. 
 Det var eigentleg forbod for utlendingar å lære kinesisk. Likevel lærte Morrison dette 
vanskelege språket. Målet hans var å gje Kina Bibelen! Difor sette han i gang å utarbeide 
kinesisk ordbok og grammatikk. Til omsetjinga av Bibelen fekk han hjelp av misjonær 
William Milne, han som elles er kjent for å ha etablert Den anglo-kinesiske høgskolen i 
Malakka ikkje langt frå Singapore. Denne kristne høgskulen var for kinesarar. Den gong som 
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i dag budde mange kinasarar utanfor Kinas grenser. I 1823 kom heile Bibelen på kinesisk i 
seks band. Same året utgav Morrison også ordboka i seks band med om lag 40 000 ord. Det 
var ikkje mindre ein bragd Morrison hadde gjort med desse verka! Det sømer seg derfor at me 
minnest han i år, 200 år etter at han kom til Kina. 
 I 1865 stifta James Hudson Taylor China Inland Mission. Denne organisasjonen var 
ikkje knytta til noko bestemt kyrkjesamfunn. Misjonærane blei rekrutterte frå ulike 
protestantiske kyrkjesamfunn. Organisasjonen utgav bladet China´s Millions. Dette bladet 
blei spreidd rundt i Europa og Amerika. Noko av innhaldet i dette bladet blei også omsett til 
norsk og publisert i norske blad. Slik blei til dels interessa for å drive misjon i Kina vekt i 
Noreg.  
 Kallet frå Kina, kallet til å drive misjon i Kina, var knytta saman med sterke 
vekkingsbylgjer som nett i desse åra gjekk over delar av Noreg og som førte til at 
lekmannsrørsla vart mykje sterkare enn ho tidlegare hadde vore. Vekking, lekmannsrørsle og 
kallet til å drive misjon mellom dei som ikkje hadde høyrt den kristne bodskapen, vart berre 
endå sterkare knytta saman på denne tida. Dei to første misjonærane frå Noreg til Kina var 
Sofie Reuter og Anna Jakobsen som reiste frå Kristiansand i 1884. To år seinare var dei i 
Kina. Omkring 1890 reiste fleire misjonærar frå lille Noreg til Kina, dei fleste blei kanaliserte 
ut gjennom China Inland Mission. I 1891 blei så Det norske lutherske Kinamisjonsforbund 
skipa i Bergen, og alt same året kom dei tre første misjonærane frå denne organisasjonen til 
Kina. Det var for denne organisasjonen Asbjørn Aavik drog til Kina i 1928. Då hadde 
Kinamisjonsforbundet eit omfattande arbeid i Sentralkina, i provinsane Hubei og Henan. 
Arbeidet i Mandsjuria begynte i 1932. 
    
 
”Engler på murene” 
I Kina måtte Asbjørn først i gang med språkstudiet. Det lærer ein ikkje på ein, to, tre. Aavik  
fortel til Arne Prøis at han ”hadde Stormen (namnet på den kinesiske læraren) som lærer i 
cirka ett år, men han arrangerte ingen eksamen. Det gjorde derimot Olaf Lie som var meget 
flink i kinesisk. Det var et stritt, men uhyre interessant år. Og jeg skal si jeg gjorde mitt 
ytterste. Kinesisk er ikke bare vanskelig, men meget vanskelig. Det gis i sannhet ikke noe 
”ved dørene”. En må bruke alt en har av ”de små grå”, ha ørene på stilk og la munnen gli på 
lette hengsler i fire tonehøyder.” Etter eit halvt år forstod Asbjørn litt av ei preike på kinesisk. 
Etter halvanna år tala han sundag føremiddag på kinesisk. Det galdt å take det med godt 
humør når ein dumma seg ut og blei ledd av. 
 I 1931 vart Asbjørn Aavik gift med Ragna Torgersen fra Øvre Eiker. Ho var komen til 
Kina i 1929. Bryllaupet stod i Junzhou i provinsen Hubei der Kinamisjonsforbundet hadde ein 
misjonsstasjon. Asbjørn gav ofte uttrykk for kor mykje Ragna hadde å seie for han og for 
heimen. Og det gjer eit sterkt inntrykk når han seier:  

”Tenk, langt bortimot halvdelen av vårt liv var vi fra hverandre. Ragna var hjemme 
med barna. Ja, hele vårt samliv var hun både livet og hjemmet. Alltid var hun hjemme. 
Uansett hvor jeg var, var hun det faste punkt hvorom alt dreide seg. 
 Da hun gikk fra oss i 1984, visste jeg i sorgen og takken ingen bedre måte å uttrykke 
det på enn med å skrive: ”Jesus lukket henne inn i sitt evige, skjønne hjem ved kveld.””  
 Ragna og Asbjørn vart plasserte på Yunyang stasjon lengst mot nordvest på 
Kinamisjonsforbundets felt i provinsen Hubei. Det var uro og vanskelege tider. Ei natt under 
eit kommunistisk åtak på Yunyang vart det brått stille. Alle undra seg over at våpna tagna. Då 
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dei raude drog seg attende, møtte dei nokre kristne og spurte: Er det to murar rundt byen. På 
den ytterste muren hadde dei sett at det stod høge lyse skapnader tett i tett langs brystvernet. 
Dei hadde veldige sverd og eit stort ljos låg over det heile. Den kommunistiske hæren var då 
like innpå byen og klar til stormåtaket, men brått vart hæren som lamma og våpna blytunge i 
hendene. Alt dette hende medan misjonærane knelte i bøn til Gud. Aavik var overtydd om at 
Gud reiste ein ekstra mur kring dei. Misjonærane såg ingen mur. Han var berre synleg for 
hæren som gjekk til åtak.  Mange hugsar stykket ”Engler på murene” av Asbjørn Aavik der 
han med fin innleving skildrar denne hendinga.  
 Avgjerande betydning for Asbjørn i hans fyrste periode som misjonær vart møte med 
misjonær Marie Monsen. Heilt sidan 1927-28 hadde ho stått som leiar for ei vekkingsbylgje som gjekk 
over delar av Kina. Ho reiste i 1927 til Nord-Kina og var der i nokre år. I 1931 kom ho tilbake til 
Kinamisjonsforbundet sitt felt i Sentral-Kina. 2. november 1931 starta ho opp i Nanyang. Også her 
vart det vekking med åndeleg fornying av forsamlinga.  

Aavik hadde inderlig lyst til å vere med under ein av Marie Monsen sine møteseriar. 
Han tok med seg heile evangelistteamet sitt frå Yunyang. Og denne vekkinga, som var prega 
av bøn og bot, fekk så mykje å seie for Aavik, at han seinare sa: ”Intet i mitt liv overgår 
vekkelsen ved Marie Monsen.” Og han sa også: ”- Mitt livs uten sammenligning største 
opplevelse med uanede langtidsvirkninger er mitt møte og delvis samarbeid med Marie 
Monsen i Kina og en mer perifer kontakt med henne i Norge. Et møte med henne var et møte 
med det unike, med et menneske av ånd.” 

I fleire av sine bøker kjem Aavik inn på Marie Monsen, vekkinga ho stod i i Kina og 
innhaldet i hennar forkynning. Frå henne mottok Aavik sterke impulsar. Dei var merkbare i 
forkynninga hans og i bøkene hans. Det kan me seie sjølv om Aavik i skrift og tale var 
sjølvstendig og original både i form og innhald. 
* 
Eg trur ikkje eg gjer Aavik urett når eg hevdar at han i si forkynning i skrift og tale la sterkare 
vekt på bot, helging, Andens gjerning i oss, nådegåvene og etterfylgjing av Kristus enn det 
som har vore vanleg mellom mange av Misjonssambandet sine forkynnarar. Varemerke på 
mykje av forkynninga i Misjonssambandet har vore Kristi verk for oss, rettferdiggjeringa ved 
trua, frigjeringa i Kristus, og frelsesvissa. Også hos Aavik er Kristi frelsesverk det sentrale, 
ingen tvil om det. Men den sterke vektlegginga på å skjelne rett mellom lov og evangelium 
som har prega mykje av den luthersk – rosenianske oppbyggingslitteraturen, er ei 
problemstilling som ikkje dominerer så sterkt i Aaviks forfatterskap.    
 

 

”De venter” 
I 1935 var fyrste perioden over, og familien Aavik som nå hadde auka til fire, reiste heim med 
båt frå Shanghai til Hamburg. Så blei det reiseverksemd i Noreg til ny utreise var fastsett for 
heile familien. Dei skulle då reise saman med Ludvig Hope som skulle til Mandsjuria. Men så 
kom det eit telegram frå Kinafeltet der det berre stod: VENT. Sjølv om bagasjen var send i 
førevegen til Shanghai, måtte dei vente. Etter ei tid kom det eit langt brev frå hovudstyret med 
spursmål om Asbjørn kunne tenke seg å reise ut, førebels aleine. Det var ikkje lett å svare på 
det spursmålet. Men svaret vart ja. Og i 1938 drog han til Kina aleine, utan familien. Tanken 
var at dei skulle kome etter så snart forholda vart rolegare i Kina.  

Men så braut verdskrigen ut, og då var det rådlaust for Ragna og borna å reise til Kina. 
Også sambandet mellom Noreg og Kina vart broten etter ei tid.  
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 Det var etter at han kom ut til Kina for andre gong at Asbjørn Aavik for alvor tok til 
som forfattar i tillegg til sine mange gjeremål som misjonær. Hos Aavik går forresten 
misjonærgjerninga og forfattarskapet over i kvarandre. Som forfattar står misjonærgjerninga i 
sentrum og som misjonær og forkynnar merkar ein tydeleg at han var forfattar. I ein artikkel i 
tidsskriftet Fast Grunn om Misjonens plass i forkynnelsen skriv han mellom anna: ”Misjonen 
får så stor plass i min forkynnelse som evangeliet har fått i mitt hjerte. For evangeliet er 
verdensomspennende. Bare for å nevne oppsangen til evangeliene: ”Se der Guds Lam som 
bærer verdens synd…skulle gi oss misjonstonen klar og tydelig. En som bærer verdens synd… 
Det er misjonsbefalingen, for det er evangeliet. Det er dette som må bli vår preken, og da blir 
all vår preken misjonspreken.”  
 Den fyrste boka frå Aaviks hand er De venter. Ho er skriven i Noreg før han for andre 
gong reiste til Kina, føreordet er skriven i Yünyang i 1939. Boka blei utgitt i Noreg i 1940. 
Han dediserte boka Til mitt hjemlands ungdom. Også eg las dette skriftet i tidlege ungdomsår. 
Eg kan ennå hugse kor sterkt bodskapen i boka greip meg. I føreordet skriv han: ”Det er bedt 
mye over disse blader. Ikke om at han som skrev dem, måtte bli rost, men at alle som leser 
dem, må møte sitt ansvar – ansvaret for hedningenes frelse.” 
 De venter kom ut i Norge i 1940. Boka var ikkje stor, og heller ikkje noko flott 
trykksak, bare eit enkelt hefte på 74 sider som kosta kr. 1, 68. Men for ein verknad denne 
vesle boka har hatt! Misjonær Jorunn Hamre frå Kvinesdal, som fyrste gongen reiste til 
Etiopia i 1958, fortel at De venter fekk mykje å seie for misjonærkallet hennar. ”Boka slo meg 
totalt ut,” seier ho. Berre fyrste året kom ho i fire opplag, og etter det eg veit, er meir enn 
hundre tusen eksemplar av boka funne veg inn i norske heimar. Det er begynnelsen på Aaviks 
store forfattarskap. Han skreiv om lag 40 bøker, og dei er trykte i over 400 000 eksemplar. 
 Asbjørn Aavik var ein kunstnar både i skrift og tale. Han hadde sin eigen stil som slett 
ikkje alltid var i tråd med gammatikalske reglar, men den forma han brukte, meisla ut 
bodskapen i skarpe konturar. Det same var tilfelle når han var på talarstolen. Kven kan 
gløyme når Aavik fortalde frå Kina? Eg sat mange gonger som fjetra under talarstolen hans. 
Ord og setningar kom stille. Den mjuke sørlandsdialekten og det sermerkte tonefallet hans 
gav orda ein dynamikk som gjorde at ein seint gløymde det han hadde på hjarta. 
 

 
Krigsår med mange problem 
I 1932 vart Mandsjuria gjort til eit japansk lydrike. Ved den japanske okkupasjonen av 
Mandsjuria ”var forutsetningen for storkrig i Østen gitt” (Tiltnes). I 1937 tok oppgjeret 
mellom Kina og Japan til. Nasjonalistane (Chiang Kai-shek sine tilhengarar) og 
kommunistane var i 1936 komne til ei slags semje og no danna dei ein felles front mot Japan. 
Men denne alliansen makta ikkje å stanse den japanske framgangen, og før året var omme, var 
hovudstaden Nanjing fallen. Alt i 1938 sette japanarane inn ei marionettregjering i Nanjing. 
Dei kinesiske styrkane vart drivne ut frå dei austlege og mest verdifulle delar av landet. 
Chiang Kai-shek flytta basen sin til byen Chongqing som låg i ulendt terreng i sørvest-Kina. 
 Misjonær Arne Tiltnes skriv at når det gjeld provinsane Hubei og Henan som 
Kinamisjonsforbundet arbeidde i, kan me dele krigstida i fire periodar: 
  
 ”Første periode: 1937-39, to rolige år før stormen. 

Andre periode: 1939-41, to år med utstrakt bombing og flere ganger truende, nære 
fronter. 
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Tredje periode: 1941-44, tre forholdsvis rolige år. 
Fjerde periode: 1944-45, et siste år med okkupasjon av store deler av feltet og ny 
bombing.” 

 
Misjonsfeltet til Kinamisjonsforbundet leid ikkje større skade dei første krigsåra. Men andre 
stader i Kina vart kyrkjene og misjonsstasjonane utsette for store øydeleggjingar. Fram til 
1940 fekk misjonærane reise ut av Kina og heim til Noreg på forskjellige måtar. Men då 
Noreg kom med i krigen 9. april 1940, var dette så å seie slutt. Johan Gil og Anders Hoaas var 
dei siste misjonærane som kom til Noreg våren 1941 før alle ”reisekanalar” blei stengde. 
Tilbake på feltet i Kina var 64 misjonærar. Det var ein styrke som Kinamisjonsforbundet 
hadde hatt i Kina dei siste 20 - 30 åra. Fleire av misjonærane hadde sine aller næraste i Noreg, 
og nokre var utan kontakt med dei i tre fire år. Det må ha vore ei stor påkjenning, ingen tvil 
om det.  
 I Kina steig prisane til skyhøge prisar. Den kinesiske dollaren sokk i verdi og ein 
galopperande inflasjon var gang. Og då kursen på utanlandsk valuta ikkje fylgde med i denne 
utviklinga, vart resultatet for misjonens vedkomande at ein stor del av pengeverdien gjekk 
tapt i vekslinga. Så måtte ein spare på alle bauar og kantar. Eit par eigedomar, klær og andre 
ting vart selde. Fleire kinesiske medarbeidarar vart oppsagde. Såleis karra misjonærane seg 
gjennom ei vanskeleg tid.  
 I boka Kasteskovlen (1946) skriv Aavik om den sterke inflasjonen i krigsåra. Han tek 
fram nokre døme på kva ein ting kosta då krigen braut ut og då han var over: 
 
 ”Da kostet en skjeppe ris 3 dollars, nå 4000 dollars. 
 Da kostet en skjeppe kveite 2 dollars, nå 2000 dollars. 
 Da kostet et kg kjøtt 0,20 dollars, nå 400 dollars. 
 Da kostet en fot lerret 0,20 dollars, nå 1000 dollars. 
 Da betalte man en tjener pr. mnd 10 dollars, nå 6000 dollars. 
 Da kostet en babybleie 0,05 dollars, 600 dollars. 

Ja dette med bleiene henger slik sammen: Det var på siste stormøtet vårt. Jeg 
delte rom med en av våre yngre misjonærer. Etter at vi hadde slokket lyset om 
kvelden, ble jeg liggende og tenke på den talen jeg skulle holde morgenen etter. Jeg 
merket at min yngre medarbeider borte ved den andre veggen heller ikke sov, og 
spurte hva tankene hans strevde med. Jo, hans hustru hadde sagt at han måtte kjøpe 
med seg hjem seks nye bleier til den lille de ventet til verden. Han hadde vært på gata 
og spurt på prisen, men de ville jo bli flere tusen dollars for seks bleier, og hvor skulle 
han ta de fra? 

Der har du i et lite glimt inn i misjonærens kriseverden. Hver har hatt sine 
byrder disse årene, mødrene sine, fedrene sine, og de som hadde sine kjære hjemme i 
Norge, kjente ofte en sviende smerte ved å måtte være borte fra dem som også strevde 
seg gjennom krigens krise.” 

  
Den første perioden Aavik var i Kina (1928-35), var han og familien som tidlegare nemnd, 
stasjonerte i Yunyang. Også i andre perioden (1938-46) var Aavik stasjonert i Yunyang. Men 
nå oppheldt han seg også mykje på dei nye stasjonane Baihe og Yunxi der arbeidet blei starta 
tidleg på 1940-talet. Det var i desse områda Aavik arbeidde i krigsåra. Med utgangspunkt i 
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Yunyang sådde han saman med andre misjonærar og kinesiske medarbeidarar livsens ord 
både i Yunxi og Baihe og distriktet som sokna til desse byane.  
 I 1946, åtte år etter at Aavik reiste til Kina, kom han heim til sine kjære. Då Ragna om 
kvelden heime på Sinsen stod og skulle lage kveldsmat, kom Turid på åtte år ut i kjøkkenet og 
sa: ”- Du mamma, sa hun – skal ikke denne mannen snart reise igjen? Da svarte mitt hjerte – 
med min vilje: - Aldri. Men i Misjonssambandet og med en mann med kall, skal en aldri si 
aldri….” 
 
 
Til Taiwan 
Etter at kommunistane hadde teke over styret i Kina i 1949, forlet etter kvart misjonærane 
landet. Men Aavik var dermed ikkje ferdig med sitt arbeid mellom kinesarane. I 1952 kom 
han til Taiwan og begynte oppbygging av misjonsarbeid der saman med andre misjonærar. 
Med eit par korte opphald i Noreg var han på Taiwan fram til 1970. Der dreiv han 
forsamlingsarbeid og undervisning ved en bibelskole i Kaohsiung og ved Taiwan Lutheran 
Theological Seminary i Taipei og Taichung. Han var dessutan den første rektor ved China 
Lutheran Seminary i Hsinchu som starta undervisning i 1966. 
  
* 
Etter at Aavik vart pensjonist, var han fleire turar tilbake til Taiwan. Og her heime var han 
svært aktiv som talar og forfattar. Han skreiv mange bøker i desse åra.    

Dei siste åra av livet sitt budde Asbjørn Aavik på Fjellhaug. Eg trur Aavik sette pris på 
å bu der då livsdagen halla og det vart kveld i livet hans. Og for Fjellhaug var det eit stort 
aktivum å ha han i miljøet. Han gjekk stille omkring og samtalte med studentane, og ikkje 
sjeldan tok lærarar han med inn i klasseromet der dei fekk han til å fortelje frå det rike og 
spennande livet han hadde hatt.  
 Lensmann Odd Syvert Åsland frå Evje har fortalt meg at ikkje lenge før Aavik 
døydde, talte han med han på Fjellhaug. Då sa Aavik mellom anna: 
 ”Nå har Gud løst meg fra alle oppgaver, unntatt en, det er å be. Og så har Gud gitt meg så 
god medvind det siste stykket.” 
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Førstelektor ved FMH. 

 
1. Innledning 
I misjonsstrategien er vi opptatt av samvirket mellom Åndens ledelse og menneskene sin 
planlegging. I Bibelen ser vi hvordan Gud leder folk på forskjellig vis. Det skjer ved 
drømmer, visjoner og direkte ledelse. Det skjer også gjennom planlegging, drøfting og 
rådslagning. Noen ganger blir mennesker ledet gjennom faste og bønn. Det skjer også en 
fordeling av oppgavene etter nådegaver og utrustning. Noen ganger ser vi nye planer og 
strategi fordi det har oppstått en krise (Apg 6 og 15,36 ff). 
 I Bibelen ser vi at undervisning og opplæring ofte er rettet mot kristne og disipler. I 
møte med ikke-kristne mennesker ser vi ofte at samtale og dialog brukes. Det er også mange 
som nås ved omsorgsarbeid (diakoni). Da Jesus fikk møte mange mennesker i Samaria med 
evangeliet startet det hele med en samtale. Paulus møtte jødene og proselyttene i synagogen 
og samtidig gikk han også omkring på torget og samtalte og diskuterte med folk (Apg 
17,16ff).  
 Vi ser at Paulus taler forskjellig til jøder og proselytter (de andre som frykter Gud) og 
hedninger som ikke kjenner jødedommen. I Apg 13 starter Paulus slik: ”Israelitter og de andre 
som frykter Gud…”. I Areopagos-talen vender han seg til ”Atenske menn” som er svært 
religiøse. Han ordlegger seg da ganske forskjellig. Men kallet til omvendelse gjelder dem alle. 
 

2. Hvem skal vi møte? 
 

2.1 Målgruppe 
Paulus gikk først til jødene i synagogen, men hovedmålgruppen hans var hedningene (Apg 
13,46-48; 14,27; 3,25-26: 18,6; Ef 3,6). Peter fikk sitt hovedvirke blant jødene, mens Paulus 
og flere med ham gikk til hedningene. 1 
 I dag har vi gjerne en generell målsetting om å nå ut med evangeliet til ”de unådde”, 
”de som ikke har hørt evangeliet”. Blant disse kan igjen fokus være på nød og fattigdom. Det 
diakonale aspektet ved misjonen er også viktig. Den senere tiden har også fokus vært ikke så 
mye på land som på folkegrupper. Det er blitt kartlagt hvilke folkegrupper som ennå ikke er 
nådd med evangeliet. Dette kan også være med å forandre misjonsstrategien fordi 
folkegruppene noen ganger finnes i flere land. Arbeid blant fulanere eller malenkeere i Afrika 
kan således gjelde flere land. Slik er fokus i ferd med å skifte fra geografisk til etnisk. En slik 

                                                 
1 Hesselgrave 1980: særlig kap 5, men hele boken går gjennom tekstene i Apg. 
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tilhørighet kan ofte være viktigere enn landet og nasjonalfølelsen. Det har med at en har 
samme språk og kultur å gjøre. 2 
 Dersom en er vag i bestemmelsen av målgruppe kan det bli tilfeldig hvem en når. 
Noen vil si at det er greitt, så lenge mennesker tar imot evangeliet. Men det kan føre til at vi 
ikke når de vi egentlig hadde tenkt å nå. Det går an å drive arbeid blant somaliere i Nord-
Kenya uten å nå somaliere. I byene når en mennesker som bor i nærheten av kirken og som 
kommer fra andre folkeslag. I Elfenbenskysten kan en virke i områder der mahou-folket bor, 
men ikke nå dem. Grunnen kan være at en arbeider i byene og bruker fransk som 
gudstjenestespråk (eventuelt med oversettelse). Poenget her blir at dersom en vil nå en 
bestemt folkegruppe er det ikke nok å arbeide i et bestemt geografisk område. En må være 
bevisst på språk og arbeidsmetoder for å nå de en vil. Det går godt an å drive misjonsarbeid i 
Indonesia uten å nå muslimer. I mange muslimske land kan det være motstand blant kristne 
mot å nå ut til muslimene fordi det kan føre til forfølgelse. 
 Hvem er det som skal bestemme hvilken målgruppe vi skal satse på. Noen ganger kan 
initiativet komme fra ledelsen i misjonen. Det kan være viktig noen ganger å løfte blikket opp 
fra det arbeidet vi driver. En kan spørre seg hvor behovet er størst. En kan se på hva andre 
misjoner gjør og hva som blir vektlagt. Det er også viktig at misjonærene på alle felt og i alle 
regioner tenker bevisst om dette. Det kan være at en vil sette et klarere fokus på hvem en vil 
nå. Vi kan spørre oss om vi når muslimer med evangeliet i Indonesia. Vil vi det eller skal vi 
bruke krefter på å bygge opp kirken og drive vekkende og oppbyggende arbeid. I Etiopia er 
det ennå unådde grupper. Skal vi fokusere særlig på en av dem, f. eks. somalierne. Da krever 
det kanskje en spesiell strategi. Det kan også være at en vil løfte blikket fordi kirken er blitt 
moden og selvstyrt og det kan være godt om misjonen etter hvert blir mindre involvert. 
 Noen steder vil andre enn målgruppen søke frelse. Hvordan takler vi det? Hva vil skje 
med målgruppen dersom menigheten preges av andre folkegrupper. Hva gjør vi for fortsatt å 
holde fokus på den folkegruppen vi tror vi har kall til å nå med evangeliet? 
 Skal vi satse på de mest unådde folkegruppene, de fattigste, de mottagelige, eller… 
Paulus sier i 2 Kor 16,9: Her har det åpnet seg en stor dør for en rik virksomhet, og det er 
mange motstandere. En stor dør og en rik virksomhet – til trass for mange motstandere. I dag 
taler en sjelden om land som er stengt for misjon. En taler mer om hva slags måter en skal 
drive misjon på. En taler om kreativitet for å kunne dele evangeliet med alle folkeslag. Noen 
av disse er vanskelige å nå pga kommunisme, islam og andre hindringer/motstandere.  
 

2.2 Verdensanskuelse og religion 
Når vi har valgt eller blitt ledet til å drive misjonsarbeid blant en folkegruppe blir neste skritt 
å lære denne gruppen å kjenne. Vi kan være frimodige fordi Guds ord er levende og kraftig. 
Guds ord er ment for alle mennesker og har et budskap til alle folkeslag. Det er også den 
Hellige Ånd som skal overbevise menneskene.  
 Likevel er det viktig å kjenne religion og tankegang hos dem vi skal forkynne 
evangeliet for. Det er få som tenker at vi hvor som helst kan forkynne på norsk og så vil de 
forstå og ta imot. Men vi er ikke ferdige med formidlingen når Bibelen er oversatt og vi 
bruker den sammen med det lokale språket. Alle begreper blir forstått i den lokale konteksten. 
Ord som Gud, synd, nåde og frelse blir forstått ut fra deres verdensanskuelse. Det går an å 
omvende seg til kristendommen ytre sett og fortsatt leve i gammel tro og tankegang. Dette har 
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vi sett altfor ofte. Dersom misjonæren skal være til hjelp må han kunne leve seg inn i deres 
tankegang og hjelpe dem til å forstå Bibelen ut fra deres forutsetninger. Veien til omvendelse 
og tro blir en prosess som ofte kan ta lang tid. Den unge kirken trenger støtte og hjelp til å 
forstå Guds ord og forstå hvordan Guds ord kan forandre deres liv og tankegang. Hva vil det 
si at alle mennesker har like stor verdi når en lever i et land med kastesystem? Hva kan en ta 
vare på av det gamle og hva må en bryte med? Den kristne menigheten blir en smeltedigel der 
Guds ord er autoriteten og misjonæren og de nye kristne er aktører i samtale og dialog.  
 Utfordringen i Efesus var ikke den samme som i Korint.  Paulus vektla andre ting når 
han skriver til menigheten i Rom. Han skrev, talte og samtalte. Han brukte mye tid sammen 
med dem. Han kunne bruke ett språk, men reaksjonene der han kom var svært forskjellige. 
Noen ville tilbe han som en gud, andre ville steine han, mens andre igjen ville kjøpe evnen til 
å helbrede. 
 Jo mer vi kjenner til folks forestillinger om gud, dess lettere er det å gå inn i problemet 
og vise veien til en bibelsk forståelse. Noen har forestillinger om Gud (Allah) som ligner på 
en kristen forståelse. Da må en vite noe om dette og hvor forskjellene ligger. Andre har 
mange guder å forholde seg til mens andre igjen ikke tror på noen gud i det hele tatt. 
 Å kjenne verdensanskuelsen til menneskene i målgruppen gir en god inngang. En 
begynner å forstå deres måte å tenke og leve på. Verdensanskuelse kan synes som noe 
teoretisk og vanskelig. Vi må likevel være klar over at dette er bestemmende for hvordan 
mennesker handler i hverdagen. Det går an å forandre mye i det ytre uten at de innerste 
tankene blir forandret. Dersom det ikke blir gjort noe med dette, vil det ofte føre til frafall. 
Det er tungt å prøve å leve etter kristne normer uten at hjertet er med og uten en reell 
omvendelse. 
 Det er mange ytre faktorer som kan lede til omvendelse. Noen steder har menneskene 
ønske om å forlate det gamle. En del animister i Afrika har hatt en slik innstilling. Ofte blir 
mennesker kristne for familie eller venner er blitt det. Noen blir kristne og regner med å få 
sosiale og økonomiske fordeler av det. Dette vil jo særlig gjelde kasteløse i India. De vil 
sosialt få bedre levevilkår om de blir buddhister eller kristne. 
 Vi kan ikke alltid se eller forstå motivene. Det som er viktig er at vi tør gå inn i deres 
situasjon. Der misjonærene forstår språket og kulturen oppstår det en ny kultur. De nasjonale 
og misjonærene leser Bibelen sammen og drøfter hva det får å si for livet. 3Vi skal ha stor 
tillit til at Guds ord og Guds ånd kan virke i de nye kristne. Samtidig vet vi at ofte går det galt 
og kirken utvikler seg i en dårlig retning. Det kan være synder som medlemmene ikke ser. 
Noen steder er det korrupsjon, forskjellsbehandling og maktkamp. Andre ganger er det 
trolldom, magi og kraftfylte ting fra den gamle religionen. I de unge kirkene kan det være 
stort frafall. Her kan misjonæren ha stor frimodighet til å gå inn i bønn, bibelstudie og samtale 
med de nasjonale kristne. Vi har en historisk og erfaringsmessig forståelse som kan være til 
hjelp når den får smelte sammen med de problemer og den innsikt de lokale har. 
 

2.3 Kulturelle særtrekk 
Vi vil her fokusere på kulturen som en livsveg.  Detter er måten de har lært å leve på. De har 
lært seg å leve med de naturlige ressurser og det klima som er her. Her ligger det flere 
generasjoners visdom og erfaring. Skal vi leve i denne kulturen trenger vi også lære noe om 
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dette. Her er det mye vi kan lære å verdsette. Vi som kommer fra Vesten kan lære mye om 
samhandling når vi kommer til andre kulturer. 
 Kulturene er alltid i forandring. Ingen kultur er statisk. Etter hvert kan vi få innsikt i 
hvilke behov som ikke blir dekket i kulturen. Fattigdom vil være et behov eller problem 
mange steder. Alkohol kan føre til mange skader i noen samfunn. Diakonalt arbeid vil være 
en del av misjonens strategi. Misjonen må også spørre etter underliggende årsaker til 
fattigdom og alkoholmisbruk. Menneskene er ofte bundet i synd og ufrihet. Dette fører igjen 
til nød og urett i samfunnet. Vi ser at Jesus møtte konkrete behov. Han lærte også i de aktuelle 
situasjonene som oppstod. Han kjente både tollere og samaritanene – og viste dem samtidig 
respekt. Han viste dem også en ny vei å gå. Den bibelske Veien er ikke en standardteori, men 
en vei som møter menneskene der de er. Vi ser at både for Jesus og Paulus var samtalen i 
dagliglivet et viktig redskap. De møtte menneskene der de var. 
 I en menighet i Japan var det ganske mange blinde og svaksynte. De kom ikke dit 
fordi de ble helbredet fysisk. Sannsynligvis kom de fordi de der møtte mennesker med samme 
behov og utfordringer. Disse hadde funnet en Vei å gå videre i livet på. De hadde fått et svar i 
sin situasjon. Jesus ble et svar på en konkret utfordring i livet. Veien inn til syndsforlatelse og 
frihet starter ikke i en teori om synd og nåde, men i en konkret livssituasjon. Andre 
mennesker sine erfaringer kan da ofte bli til hjelp. 
 Kulturstudier kan også hjelpe oss til å se hvordan samfunnet fungerer. Hvem har 
innflytelse og makt? Hvem er marginalisert eller kanskje undertrykt? Skal vi arbeide i 
middelklassen, blant de svakeste eller kanskje blant de innflytelsesrike. 4 
 Vi tror at Gud leder oss til mennesker. Likevel må vi gjøre noen valg. En snever 
målgruppe kan ofte være bedre strategi enn å prøve å nå alle. Det er først når deres egne blir 
kristne og deres liv blir forandret at det oppstår et reelt vitnesbyrd i deres midte. En som 
kjempet med de samme tingene har fått hjelp. Kanskje er det håp for meg også. 
Kristendommen er en reell livsveg. Den gjelder ikke bare for jøder. Den passer også for 
fulanere som har strevet med …. Når noen har det vondt og lider, rører Gud ved andre som 
ser nøden og får et kall. En slik nød avdekkes på forskjellig vis. Kulturstudier kan hjelpe oss 
til å avdekke nød og se klarere folks situasjon. 
 
2.4 Lov og evangelium, kamp og hvile 
Evangeliet er det samme for alle mennesker til alle tider. Det kommer til oss med nåde og 
tilgivelse. Det er betingelsesløst. Vi blir frelst ved troen på Jesus og hans soningsdød for oss. 
Tenk vi skal arve Guds rike og evig liv av bare nåde. Vi skal få leve sammen med Jesus i livet 
her og nå. Dette er gode nyheter til alle mennesker. Det er forskjellig oppfattelse av hva frelse 
er, men i de fleste religioner strever menneskene for å oppnå frelse og frifinnelse i dommen. 
Eller frigjørelse fra ”karma” og livssyklusen. De dårlige gjerningene følger og forfølger en. 
Evangeliet er vanskelig å forstå og ta imot. Men der Gud åpenbarer det for mennesker skaper 
det frihet og glede. Vi skal forkynne dette evangeliet til mennesker som strever. Her er det 
hvile å finne. Kom til meg alle som strever… jeg vil gi dere hvile. (Matt 11,28).  
 Så kan en spørre om ikke dette er nok. Er det ikke dette menneskene trenger. Å 
forkynne evangeliet om Jesus enkelt og liketil, i Norge og alle andre steder. Så ordner vel alt 
seg når menneskene tar imot Jesus. Nei, det er ikke slik. I Guds rike er det både hvile og 
kamp. Ef 6 oppfordrer oss til å ta på Guds fulle rustning fordi vi står i en åndskamp. Det 
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første vi oppfordres til er å spenne om livet, Sannhetens belte. Sannheten er hele Guds ord. 
Det vil alltid finnes urenhet og synd i menigheten. Kristne faller i synd. Det som er farlig er å 
leve i synden og forsvare den. Det er dette 1 Joh brev taler om. Det er tale om å leve i lyset, i 
sannheten. Noen steder er det stor fare for korrupsjon også i kirken. Men kirken kan ikke 
forsvare dette som om det var rett. Mange stammer har levd i ufred og hat. Som kristne kan de 
ikke fortsette med dette. 
 Det er mange elementer i en kultur som en kristen må ta avstand fra. Samtidig er det 
mye gudgitt og positivt i alle kulturer. De er alle skapt av Gud. De har ofte gode ordninger for 
liv og samliv. Andre skikker kan ”kristnes” eller en kan finne erstatninger (substitutes). Dette 
vil f eks gjelde mange overgangsriter.  
 Ingen må tro at alt dette kommer av seg selv. Det krever arbeid, studier, innsikt og 
kamp. Den bibelske læren om likeverd må presiseres og aktualiseres. Jødene ville ikke ha noe 
med samaritanene å gjøre. De reiste omveier for å unngå å treffe dem. Jesus tok klar avstand 
fra dette (både i liknelser og konkret i Joh 4). Peter måtte kjempe med seg selv for å kunne gå 
inn i huset til en ”hedning”. Samtidig som vi hviler i evangeliet, må vi kjempe for at 
sannheten kommer frem og at alt Guds ord blir tatt vare på. Raseskillet i Sør Afrika var en 
synd som kirken i stor grad var med på. Det måtte kamp til for at sannheten og handlingen 
skulle skje. Paulus forkynner evangeliet med kraft. Samtidig formaner han menighetene og 
fordømmer synden.  
 Hva er viktigst - Evangeliet eller Sannheten? Det går ikke an å skille slik. Vi trenger 
både Sannhetens belte og Rettferdighetens brynje – og de andre delene av den fulle rustningen 
(Ef 6).  
 
   
3. Visjon og målsetting 
 

3.1 Å formulere en visjon 
Uten visjoner dør folket, heter det i en oversettelse av et ord fra GT: Ordsp.29,18: 
Where [there is] no vision, the people perish. Ordet visjon finner en ofte i engelske 
bibeloversettelser, mens en på norsk omskriver det. Som her med åpenbaring. Men den norske 
oversettelsen sier for øvrig noe viktig om en visjon – at den er en åpenbaring fra Gud. Det var 
den Hellige Ånds ledelse som førte til utsendelsen av Paulus og Barnabas (Apg 13,2). I 
bønnerommet fikk menigheten en visjon om å sende noen ut for å forkynne evangeliet for 
hedningene. Visjonen fører til handling. Det er en overbevisning om at en blir ledet av Gud 
inn i (nye) oppgaver som venter. 5 
 For at visjonen skal bety noe må den være konkret. Det er ikke nok å si at vi vil vinne 
mennesker for Guds rike. Vi ønsker hele tiden å arbeide for at mennesker skal bli frelst, men 
en visjon må være så konkret at den sier noe om hvem en skal nå og gjerne også litt om 
hvordan. Dersom en har fått en spesiell byrde for å nå muslimer med evangeliet, så må en si 
det i klartekst. Da vil en også kunne evaluere arbeidet og takke for at en vant muslimer for 
Guds rike. Eller spørre seg hvorfor en ikke nådde dem.  
Visjonen må være klar, slik at det fører til handling: 
Hab 2,2 Skriv synet opp, riss det inn på tavler, så folk kan lese det lett! (Write the vision, and 
make [it] plain upon tables, that he may run that readeth it. 6 
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 Eksempel – Mali. 7 
   
3.2 Målsetting 
Når en har utformet en visjon og konkretisert en målgruppe for arbeidet, er neste skritt å 
utforme en målsetting. Mens visjonen helst skal uttrykkes med en setning og være lett å 
huske, kan målsettingen inneholde noe mer. En kan beskrive den åndelige og materielle nød 
en har sett. Deretter kan en nevne hovedtypene i det arbeidet en ser for seg at en skal starte. 
Her er det også mulig å sette et tidsperspektiv. 
  
4. Generell planlegging og tidsplan 
Når visjonen og målsettingen er på plass kan en begynne å planlegge. Mye av dette har en helt 
sikkert tenkt på mens en undersøkte mulighetene og ba over å bli ledet inn i gjerninger Gud 
har lagt ferdige.  
 Hvilke midler har Gud selv lagt til rette for i misjonsarbeidet. Hva er det som virker at 
mennesker blir kalt, opplyst, frelst og bevart?  
 Da blir neste skritt å tenke over hvilke menneskelige ressurser en har. Det nytter lite å 
legge store planer dersom en ikke har mannskap og ressurser til å utføre planene. Her er det 
snakk om misjonærer, penger, lokale arbeidere mv. Noe er alt klart når det gjelder dette, mens 
visjonen og strategien også vil være med å løse ut ressurser. I en tidlig fase kan en visjon som 
blir presentert på en generalforsamling være med å tenne misjonsfolket. Det blir et samstemt 
ja, dette vil vi være med på. 
 Planleggingen må konkretisere hvor, hvem, når og hvordan. Selv om målgruppen er 
bestemt må en vurdere hvor en geografisk skal starte og hvorfor. Hvem er villig til å starte 
arbeidet der. Hvilket språk skal en bruke og fins det lokale medarbeidere som kan bli med? Vi 
har snakket om målgruppe og geografisk beliggenhet av arbeidet. Videre må en tenke over 
hvem i målgruppen en først vil nå: barn, unge, kvinner, menn eller? Her er det også viktig å 
vurdere hvem som er ”døråpnere” inn i dette folket. 
 I planleggingsfasen må det også legges en tidsplan. En bør også tenke gjennom hvor 
lenge en skal arbeide på dette stedet. Skal en satse på misjonærer der i flere perioder? 
 Hvordan er et viktig spørsmål? Det er få plasser et nytt arbeid kan starte med 
forkynnelse. Et viktig punkt her blir derfor hvordan en kan få kontakt med lokalbefolkningen 
og ikke minst hvor en kan skape varige arenaer for kontakt og dialog. 
 

4.1 Hvilke ressurser har vi? 
 

A. De åndelige ressursene:  
Den tredje trosartikkelen taler om to midler: De troendes eller de helliges forsamling og 
syndenes forlatelse. Det er disse midlene Den hellige Ånd bruker for å kalle, opplyse, 
helliggjøre og bevare mennesker i troen.  Under forsamlingen hører da Ordets tjeneste, 
sakramentene og nådegavene. Apg 2,42 De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved 
samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene.  
 I vår planlegging og strategitenkning er det lett å glemme dette som er den egentlige 
verktøykassen i misjonsarbeidet. I misjonsbefalingen heter det at Jesus har fått all makt i 
himmel og på jord. Gå derfor ut… Det er to måter å tenke om makt på. Den ene er ytre makt. 
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Slik tenkte jødene på Jesu tid at Guds rike skulle komme. Slik har også kirken tenkt stundom 
opp gjennom tidene. Jesus taler om Guds rike som er inni dere og blant dere. Det er tale om 
evangeliets makt. Selv Satan er bunden og maktesløs der evangeliet får innpass til syndenes 
forlatelse og frihet. Paulus sier: når jeg er svak er jeg sterk (2 Kor 12,10). Karet er skrøpelig, 
men skatten er uendelig verdifull.  
 En misjonsstrategi må derfor konkretisere hvordan Ordet skal nå ut, samfunnet 
(forsamlingen) fungere, sakramentene forvaltes og bønnen tas i bruk. Bibeloversettelse er 
selve hjørnesteinen for at Ordet skal nå inn. Noen steder er det dette som først må gjøres. Når 
det gjelder formidlingen av Ordet må vi tenke i nybrottsarbeid tenke mye på samme måte som 
en bibeloversetter. Dette vil innebære forkynnelse, samtale, apologetikk (1 Pet 3,15) og ikke 
minst å lytte. Her er både Jesus og Paulus gode modeller. De lyttet og samtalte med folk i 
deres hverdag. Dessuten er det tale om å ”forkynne” uten ord (1 Pet 3,1). Mennesker blir 
vunnet ved livsførsel. Begge disse versene i 1 Pet har en særlig relevans for teltmakere som 
lite kan drive direkte forkynnelse. Men versene gjelder også for alle misjonærer. 
 Jesus må også være modell på et annet område. Han møtte alle slags mennesker. Han 
la særlig vekt på å nå de marginaliserte. Men han konsentrerte seg om å undervise noen få. 
Denne metoden vil være særlig aktuell for en misjonær som bare vil være i et område en 
begrenset tid. Misjonærtjenesten er jo først og fremst en disippelgjørende virksomhet (Matt 
28,19). Å gjøre mennesker til disipler og å utdanne (forme) ledere er helt sentralt i 
misjonsarbeidet. Vi skal gjøre oss selv overflødige, Apg 20,32. 
 
B. Åndelige og menneskelige ressurser: 
Vi har understreket den åndelige dimensjonen i misjonsarbeidet. Denne dimensjonen henger 
sammen med den menneskelige. Vi trenger mennesker og penger. Gud sender sitt evangelium 
og sin velsignelse gjennom mennesker. Abraham fikk løfte og dette (1 Mos 12) og Paulus 
regnet med dette: Rom 15,29: Men jeg vet at når jeg kommer til dere, skal jeg komme i fylden 
av velsignelse fra Kristi evangelium. 
 Også misjonærene er en ressurs som trenger oppfølging. Flere undersøkelser har satt 
fokus på dette i den senere tid. Misjonærene trenger oppfølging og videre utrustning mens de 
er på feltet. Når en har sett på hva som får noen misjonærer til å forlate sitt felt, vil dette også 
gi indikasjoner på hva som skaper trivsel og motsatt. Også misjonærene på et felt må sørge 
for at en kan skaffe menneskelig og åndelig påfyll mens en står i arbeidet. Misjonærer som 
selv får påfyll står bedre rustet til å bringe evangeliet videre og å følge opp dem som blir 
vunnet. 8 I dag er det også mulig å ha en god kommunikasjon med venner i hjemlandet. 
Forbønn er viktig. 9 

En ressurs vi også trenger er Bibelen og litteratur på det lokale språket (andre medier). 
Hva er tilgjengelig og hva bør gjøres tilgjengelig. Det fins også litteratur som er myntet på 
spesielle målgrupper. Bibelstudiemateriale som er utformet med sikte på muslimer er 
verdifullt. Det vil sannsynligvis ta opp problemstillinger som er særlig viktige for forhold til 
muslimer. Annen litteratur vil henvende seg til analfabeter (oral societies som en gjerne sier 
på engelsk). Jesusfilmen finnes på mange språk. En undersøkelse av hva som fins kan i noen 
tilfeller spare en for masse arbeid. Det vil også gjøre tjenesten mer fruktbar. 

                                                 
8 O’Donnell 2002 særlig del 3,  O’Donnell 1992: kap 4 A Modell for Mutual Care in Missions og Taylor 1997 
særlig kap 19-20 og 22. 
9 Pirolo 1991 kap 5 og 6. 
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 Opplæring og utdannelse er et annet viktig felt. Misjonsarbeidet vil som regel stå eller 
falle med hvor gode vi er i opplæringen. Opplæringen gjelder alt fra vanlige kristne, barn og 
ungdom til medarbeidere og fulltids arbeidere. Her trengs det både materiell, kursopplegg, 
fjernundervisningsopplegg og skoler. I høyere utdanning bør en finne ut om det er mulig med 
samarbeid med andre eller om en skal benytte eksisterende skoler.  
 Den lokale opplæringen er også svært viktig. Desentraliserte kurs og 
undervisningsopplegg kan noen ganger fungere godt. Undervisningsplaner og opplegg bør i 
stor grad tilpasses de lokale forholdene. 
 

4.2 Strategien må passe til terrenget 
En strategi for bistandsarbeid i Mongolia kan ikke være like en misjonsstrategi for 
evangelisering i Etiopia. Teltmakerarbeid kan ikke overta en strategi fra et arbeid som har 
sterk fokus på forkynnelse og åpen evangelisering. På den andre siden kan nok alle 
misjonærer lære noe av det teltmakeren gjør i sitt liv og virke. 
 Det er også en fare å tro at en (god) strategi kan overføres fra et område til et annet 
eller fra et folkeslag til et annet. I arbeid blant muslimer kan en lære noe fra dem som driver 
arbeid blant muslimer andre steder. Likevel vil muslimarbeid måtte legges opp svært 
forskjellig etter hva slags område en arbeider i. Noen steder vil være preget av motstand og 
forfølgelse, andre steder kan en virke ganske fritt. Likevel er det mye av tematikk, 
problemstillinger mv som er felles. Bibelstudier som er lagt opp med sikte på muslimer kan 
fungere i forskjellige settinger. 
 

4.3 Misjonæren sin viktige arena – et bikulturelt samfunn 
 ”Et bikulturelt samfunn” (The Bicultural community). ”Den mest effektive tverrkulturelle 
kommunikasjonen finner sted mellom mennesker som er involvert i regulære og vedvarende 
relasjoner i en sosial sammenheng.”10 En misjonær vil ofte føle seg utilpass i møte med de 
problemer og utfordringer nasjonale søkende og kristne kommer med. Noen vil avvise slike 
utfordringer ved å si at en ikke vet. Andre vil gjerne komme med ”lettvinte” svar som bygger 
på erfaringer fra en helt annen kultur. Ofte kan slike svar være fordømmende uten å forstå den 
lokale sammenhengen. Hvordan kan en misjonær bli en frimodig og sann veileder i en ny 
kultur? Nøkkelen er det bikulturelle samfunnet. Da blir det viktig å kunne det lokale språket. 
Det blir også viktig å lytte, tålmodig og over tid. Vi kan gjerne kalle det medvandring. Slik 
var det Jesus levde sammen med sine disipler.  
 Mye av dette arbeidet skjer ubevisst. En er mye sammen med de nasjonale og praten 
går, spørsmålene kommer opp og en tenker sammen. I noen spørsmål er det viktig å gå mer 
konkret til verks. En bruker da ”kritisk kontekstualisering” som metode. 11 En ser på ting i 
kulturen og finner ut hvilken funksjon det har. Deretter finner en bibeltekster sammen som 
sier noe om det en er opptatt av. Dette kan være en lang prosess. Misjonæren skal ikke 
dominere denne prosessen, men frimodig være med å bidra. En må også ha tillit til at Den 
hellige ånd vil virke gjennom Ordet og samfunnet mellom de kristne. 
 

                                                 
10 Hiebert 1991 se kap 9 og særlig s 228. 
11 Ibid se kap 7. 
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4.4 Noen strategiske overveielser 
Her vil vi nevne noen eksempel på noen strategiske overveielser en kan/må vurdere: 

• Å tenke folkegruppe – hvem ønsker vi spesielt å nå innen denne gruppen 
• Teamarbeid: Misjonsarbeidet har tatt over strukturer fra samfunnslivet. I Vesten var 

disse noen tid tilbake hierarkiske. Dette er ikke lenger slik. I dag er modellene 
horisontale. Det er tale om teamarbeid – mennesker som utfyller hverandre. Vi kan 
også gå tilbake til apostelgjerningene for å finne denne modellen blant de første 
misjonærene 

• Fokus på de svake i samfunnet – sml Jesu virke 
• Kvinner i misjonsarbeidet – en ressurs som må fornyes? 
• Teltmakere og kreativitet for å nå inn til forskjellige målgrupper 
• Samarbeid: hvem kan vi samarbeide med, om hva? (Bibeloversettelse, radio og 

litteraturarbeid, utdanning, kirkebyggende arbeid?) 
• MIE-metoden: 12 Misjonærer, eller helst nasjonale kristne, bosetter seg i en landsby og 

tar kontakt med en person som de tror har evner til å påvirke i lokalsamfunnet. 
• Krisehåndtering: Dette er litt ved siden av vanlig misjonsstrategi, men flere situasjoner 

har vist oss hvor viktig det er med en beredskapsplan for misjonærer. Vi har sett krig, 
tsumani, jordskjelv, terrorvirksomhet osv. 13 

 

4.5 Ulike faser i arbeidet 
Den første fasen i misjonsarbeidet (nybrottsarbeid) krever mye kontaktskapende arbeid. Her 
kreves det mye kreativitet og nyskapende arbeid. Vi må tenke gjennom hvordan vi på en god 
måte kan komme i kontakt med folk. Her kreves det mye tålmodighet, visdom og kreativitet. 
Selve det som er målet med misjonsarbeidet – at mennesker omvender seg og tror – kan bli en 
fiende dersom vi presser på slik at vi kan rapportere om omvendelse og dåp. De fleste 
mennesker har svært vanskelig for å forstå at de er elsket av Gud. Vi kan finne noen 
kontaktpunkt hos de fleste folk. Men det tar lang tid å formidle en bibelsk forståelse. 
Muslimene er vel kjent med ordet baraka eller velsignelse. Dette er også et hebraisk ord 
(barãkã – velsignelse). 14 Deres forestilling om dette uttrykket vil imidlertid være svært 
forskjellig fra det bibelske innholdet. Det vil ta lang tid i samtale, bibelstudie og forkynnelse 
før de vil kunne forstå Guds gaver til oss. Vår tålmodighet i denne fasen må også ta hensyn til 
at det ofte er viktig at flere tar imot dåp samtidig. Det kan være tale om familier eller andre 
grupper i samfunnet. Denne fasen krever at vi setter oss inn i deres trosliv og forestillinger om 
livet. Evangeliet må også settes inn i en hel bibelsk fortellingsramme. Apg 17 er et eksempel 
på hvordan Paulus møtte mennesker. 
 Den andre fasen er når noen i miljøet har kommet til tro. Misjonsarbeidet har som mål 
at mennesker kommer til tro og samles i en menighet. En disippelgjørende virksomhet kan 
bare skje innen rammen av en forsamling. Vi har tidligere sagt at Ånden har to virkemidler: 
syndenes forlatelse og det hellige samfunn. På Fjellhaug Misjonshøgskole har vi et fag som 
heter ”fra bibelgruppe til kirkesamfunn”. Det er en lang vei å gå. Men starten på et nytt sted 
vil ofte ta form som en bibelgruppe eller en annen form for samling. Dette kan gjerne skje i 
heimen til noen av de som er kommet til tro. Før det formelle kommer på plass vil 

                                                 
12 Vest Afrika strategi 2006: 3.3: Mouvement d´Implantation d´Eglises en milieu difficile – En bevegelse for å 
plante kirken i vanskelig områder. 
13 O'Donnell 2002: kapittel 44. 
14 Se 1 Mos 12. Sml det Paulus sier i Rom 15,29 og den aronittiske velsignelse i 4 Mos 6,23-27. 
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forsamlingen være troende som kommer sammen om Guds ord og kristent fellesskap. Etter 
hvert må en tenke etter hvordan sakramentsforvaltningen kan ivaretas. Denne fasen med en 
uformell struktur vil ofte vare i flere år. Som regel vil misjonæren være sentral her. Det vil 
være viktig at han forstår språket og kan samtale med dem om troen og livsspørsmålene. 
Misforståelser i denne viktige fasen kan lett bli videreført og føre til vrangforestillinger om 
hva kristendommen er. En kirke vil alltid være i utvikling og vokster, men det er viktig at en 
del grunnleggende saker kommer på plass tidlig. Dersom ikke misjonæren får innblikk i deres 
tro og oppfatning, vil det ofte ikke være andre til å rettlede. Noen steder vil det være mulig å 
få råd og hjelp fra kristne ledere i andre kristne sammenhenger eller kirkesamfunn i starten. 
 Misjonæren vil også ofte få være med i den neste fasen (den tredje – en 
kirke/kirkesamfunn blir dannet). Her trengs det både bekjennelsesgrunnlag og en konstitusjon. 
Når kirken nå er blitt moden er det viktig at de får orientere seg om forskjellige ordninger. 
Misjonæren kan være en ressurs som formidler kunnskap og kan orientere. Misjonssambandet 
(NLM) har også en del retningslinjer i sin historie. Modellen som har vært brukt er gjerne en 
frikirkelig. Samtidig har vi en Luthersk arv. Også de lutherske kirkene har noe forskjellige 
skrifter i sitt bekjennelsesgrunnlag. I NLM har vi en arv i DnK og samtidig som medlemmer i 
en frivillig organisasjon. Det er viktig å være klar over at vi skal være med å gi råd til en kirke 
og ikke en organisasjon. Samtidig er neppe DnK den beste modellen for en ung kirke. Vi må 
klare å få en viss avstand til egen bakgrunn og heller orientere kirken om forskjellige 
ordninger som fins. Ikke minst vil det være viktig å se på hvordan andre kirker i landet er 
organisert. 
 Den fjerde fasen i misjonsarbeidet varer til misjonærene trekker seg ut. Like fra starten 
har målet vært en selvstendig kirke. Det er viktig å ha dette målet klart for seg helt fra 
begynnelsen. Dess mer sentrale de nasjonale selv er i dannelsen av kirken dess bedre er det. I 
mye teltmakerarbeid er det helt nødvendig at de som blir vunnet for Guds rike selv tar det 
fulle ansvaret for forsamlingen helt fra starten. Misjonæren kan bare være hjelper og rådgiver. 
Men i de fleste tilfeller har misjonærene hatt en rolle i kirken. Da må en bevisst planlegge en 
utfasing. Det sentrale i hele dette arbeidet vil være lederopplæring og utdannelse av prester og 
evangelister. I Nepal ble mange av de første lederne utdannet i andre land. Det var lite rom for 
slikt i Nepal. De fire selv har gjerne vært en betegnelse på en selvstendig kirke: selfgoverning, 
selfpropagating, selfsupporting og selftheologizing. 15 Dette går på å være selvstendig når det 
gjelder ledelse, utbredelse (misjon), økonomi og teologi. Når en ser at tiden er moden for 
utfasing, betyr det ikke at en bryter all forbindelse med kirken. En må gjerne sammen 
bestemme seg for hvordan en framtidig kontakt skal være. En utfordring i denne fasen vil ofte 
være nominelle kristne. Kirken har lett for å stivne i faste former. Det kan mangle både på 
omsorg og vilje til å nå videre ut. Da er det behov for evaluering og forandring. 16

 Utfasing: I alt arbeid må en tanke på utfasing av misjonærer og støtte utenfra. Dette 
gjelder helheten i arbeidet. Det må vurderes alt under planleggingen. I tillegg må den enkelte 
misjonær lage en personlig strategi for utfasing. En må tenke på nasjonale som skal overta og 
hvilke kurs, utdanning og hjelp de har behov for. Det er viktig med god planlegging og nok 
tid i utfasingen. Dersom ikke dette er planlagt godt med en god lokal ledelse og en økonomi 
til å fortsette, kan mye godt arbeid bli ødelagt. Hjemme kan misjonen ønske en hurtig 
avvikling, men dette må skje i nøye samarbeid med misjonærene ute og den lokale kirken. 
 

                                                 
15 Hiebert 1991: kap 8. 
16 Gibbs 2000:238 , se også hele kap 9. Hele boka har opplegget ”from….to” (forandring). 
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5. Å utforme en strategi skriftlig 
Det har stundom vært en tilsynelatende motsetning mellom ledelse og det å utarbeide 
(skriftlig) en strategi. Det er ingen tvil om at vi er avhengig av Guds ledelse i misjonsarbeidet 
generelt og i vår egen vitnetjeneste. Det fins mange gode vitnesbyrd om hvordan Gud konkret 
har ledet mennesker. Dessverre finner vi også at misjonsarbeidet stundom har vært tilfeldig, 
skiftet når det kom nye misjonærer og dermed også gitt lite frukter. Den som prøver å nå alle 
ender stundom opp med å ikke nå noen. 
 Det ville være helt galt å prøve å legge en strategi ut fra menneskelige forutsetninger 
uten å spørre etter Guds ledelse. Vi må også være så åpne og fleksible at vi kan stanse opp når 
Gud kaller og leder konkret. Vår e planer må også kunne endres. Noen tenker at Paulus fulgte 
en spontan ledelse. Nærmest bestemte seg der og da for neste skritt. Det stemmer ikke. Vi kan 
finne mange trekk i en misjonsstrategi hos Paulus. Han fulgte handelsveiene og dro til byene. 
Han gikk til jødene først (synagogen). Han søkte religiøse møteplasser. Han brukte mye tid på 
å samtale med folk. Han velger eldste i menighetene…  
 Alle misjonærene på et felt må være engasjert i utformingen av en strategi. Likevel 
er det noen som må lede arbeidet. Det er også viktig å få med nasjonale medarbeidere. 
Dersom en har kristne eller en kirke en samarbeider med er de naturlige bidragsytere. Ved 
nybrottsarbeid der en ikke har dette, må en søke andre kristne sammenhenger. De skal ikke 
være med i utformingen av strategien, men kan komme med nyttige tanker og erfaringer. 
Generell kunnskap og kultur og religion blir også viktig her. Ledelsen heime og generelle 
strategidokument vil også være til stor hjelp i arbeidet. 
 Strategiarbeidet er ikke noen engangsforeteelse. Det er en prosess som aldri blir 
ferdig. Derfor må en være frimodig og ta noen steg om gangen. Om en ikke synes arbeidet er 
ferdig så er det bedre å ha noe en ingenting. Da blir satsingen mer bevisst. Så må en evaluere 
og revurdere underveis. 
 
6. Igangsetting, videreføring og evaluering – en oppsummering 
En strategiplan som ligger i en skuff får liten virkning. Hensikten med en strategi er at den er 
med å styre de store og de mange små valgene. Dersom vi sier vi skal nå ut til muslimer i 
Indonesia med evangeliet, har vi ikke ro før vi har tatt det første skrittet for å gjøre nettopp 
det. I mange muslimske samfunn vil også kirken og kirkemedlemmer ha en vegring for å 
prøve å nå ut til muslimske naboer. Det kan være forbundet med fare. Noen steder kan også 
misjonærene bli forfulgt og arrestert. Som regel vil nasjonale kristne utsette seg for større fare 
enn misjonærene. Derfor må en være varsom med de råd en måtte gi. Prosessen med å komme 
i gang slik en ønsker det kan ta tid og mange samtaler og diskusjoner. 
 En annen hindring i å nå ut til en bestemt språkgruppe er språket. I flere land vil det 
være fellesspråk en kan kommunisere på og bli forstått (av noen). Det er også mulig å bruke 
tolk. Men dersom en skal nå inn til en spesiell folkegruppe i et land, må en alvorlig tenke på 
om en ikke må lære dette språket. I alle fall noen av misjonærene bør lære språket om en skal 
forstå behovene og også kunne svare på de utfordringene som oppstår. Språket vil også være 
av stor betydning når lære og praksis skal utformes i den lokale settingen. 
 Hvor skal en starte – geografisk, og hvem skal en forsøke å nå i starten? Dette er også 
faktorer som vil være avgjørende for arbeidet. Hvilke arenaer kan vi møte folk på. Paulus 
satset på religiøse og offentlige møteplasser. For å komme i tale med hedningene var torvet 
eller markedsplassen en viktig arena. Den andre var samtalen og møtet med folks behov 
(helbredelser mv). Han var ikke så snar til å invitere folk til ”kristne møteplasser”. Starten var 
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ute blant folk, så samlet folk seg i heimene og til slutt ble menighetene organisert. Noen 
ganger må vi spørre oss om vi er for snare til å isolere oss på et ”kristent møtelokale”. Skal 
misjonæren kanskje bruke tid i en lokal fotballklubb, eller kanskje dra på jakt eller fiske 
sammen med noen fra området? Det er tale om en ufarlig arena der de lokale får ”smake” på 
kristendommen og komme med sine spørsmål.   
Tidsplan 

En tidsplan er viktig. Det gjelder fra en plasserer den førte misjonæren til de forskjellige 
viktige skritt som skal tas. Når skal en nå ut hvor? Når skal en starte kontaktskapende arbeid? 
Når skal den første samlingen sted – skal en danne en gruppe osv. For å komme i gang må en 
ha en plan, men også være åpen for forandringer underveis. Ofte har mangel på misjonærer 
vært en hindring for å komme videre. Fins det da alternative løsninger? Når skal vi begynne å 
utdanne evangelister, ledere, prester osv? 
Videreføring 

Det går an å gå seg til i et fastlåst mønster. Det som var riktig det første halvåret trenger ikke 
være riktig eller tilstrekkelig det neste. Det må være en balanse mellom en tålmodighet og ro i 
arbeidet og en uro og dragning etter å nå videre ut. Dette må styret på feltet være seg bevisst. 
Det er også den enkelte misjonær sitt ansvar. Ikke minst vil slike spørsmål være en viktig del 
av misjonærkonferansen. 
Evaluering 

Når en skal gå videre er det alltid viktig og også se bakover. Da må en ikke være redd for å se 
kritisk på arbeidet og resultatene. Dette gjør en ikke for å dømme eller kritisere, men fordi en 
ønsker å gjøre tingene bedre i framtiden. Det er også viktig at mye blir ført videre. At det er 
små synlige resultater betyr ikke nødvendigvis at en la opp arbeidet feil. Stundom er det noen 
som sår og andre som høster. Likevel er det viktig å ha en forventning om innhøsting. Bibelen 
taler mye om innhøstning: Se, markene er alt hvite til høst…(Joh 4,35). 17 
  

                                                 
17 Dayton 1990: kap 34 
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Utkast til ein modell for kulturanalyse 
 

Av Arne Redse 
 

 

 
Født 1950. FMH, 1975, cand.theol., MF, 1976, dr.theol, MHS, 2006, 
på avh. "By grace alone" in contexts of "self-cultivation" : an 
attempt at contextualizing the Lutheran doctrine of justification to 
Chinese contexts as influenced by new Confucianism. Professor ved 
FMH og Høgskulen I Volda 

 

I alt misjonsarbeid er det avgjerande viktig å lære å kjenne kulturen ein skal arbeide innan, 
inkludert ikkje minst religiøse forestillingar og praksis. Innan misjonsfaga har det vore 
arbeidd ein del med korleis ein kan gå fram i det å gjere seg kjend med og analysere framande 
kulturar. Ikkje minst David Hesselgrave har presentert viktige tankar i så måte i boka 
Communicating Christ Cross-Culturally.1 Vi finn også nyttige tankar om dette i boka han har 
skrive om kontekstualisering, saman med Edward Rommen: Contextualization: Meaning, 
Methods, and Models.2 Paul G. Hiebert er ein annan som har bidrege med grunnleggande 
innsikt på feltet kulturanalyse.3 Ninian Smart er kjend for si forståingsramme for religionane 
der han opererer med sju religiøse dimensjonar.4 

I det følgjande vil eg presentere eit forslag til ein modell for kulturanalyse som eg trur 
kan ha nytteverdi for mange misjonærar, ikkje minst for pionermisjonæren som ofte må bryte 
nytt land også med omsyn til det å skaffe seg innsikt i ein framand kultur. 

Først vil eg presentere eit kort oversyn over bruken av ordet “kultur”. Så kjem ei 
oversiktsmessig, skjematisk framstilling av analysemodellen. Dernest vert denne forklart. I 
forklaringa av modellen vil eg gje rom for eit sideblikk til den franske sosiologen og filosofen 
Pierre Bourdieu (1930-2002) sine teoriar om kva som motiverer og driv oss menneske i det vi 
gjer. Desse teoriane har utøvd stor påverknad innan mange fagfelt. Fire av dei mest sentrale 
omgrepa i tenkinga hans er: (1) kapital (økonomisk, sosial og kulturell “kapital” eller 
fordelar/ fortrinn), (2) sosiale felt (arenaer – som samfunnsinstitusjonane, lokale kontekster, 
subkulturar), (3) habitus (vanemessige reaksjonar i tenking, haldningar, smak og handlingar) 
og (4) doxa (grunnposisjonar i våre livssyn, som vi nokså ureflektert reknar som sjølvsagte, 
og som vi knapt er medvitne om). Til sist vil eg avgrense omgrepa livssyn og religion sett i 
høve til den presenterte modellen. 

 

                                                 
1 David J. Hesselgraveand Edward Rommen. Contextualization: Meaning, Methods, and Models. Grand Rapids: 
Baker, 1989. 
2 David J. Hesselgrave, Communicating Christ Cross-Culturally: An Introduction to Missionary Communication. 
2nd ed. Grand Rapids: Zondervan, 1991. 
3 Paul G. Hiebert, Anthropological Insights for Missionaries. Grand Rapids: Baker, 1985. Sjå også 
Anthropological Reflections on Missiological Issues (Grand Rapids: Baker, 1994), spesielt del 1.  
4 Ninian Smart, The World’s Religions: Old Traditions and Modern Transformations (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1989), 10-21. 
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1 Kva er kultur? 
Når vi ønskjer å lære å kjenne ein ny kultur, kva for element eller dimensjonar er det vi då er 
på leiting etter? Kva meiner vi med ordet “kultur”? Korleis definerer vi ordet, og korleis 
avgrensar vi det i høve til ord om nærslekta omgrep og saker, som for eksempel religion, 
livssyn? 
 
1.1 Ulike kulturomgrep 

Ordet “kultur” vert brukt i mange forskjellige tydingar. Her skal vi berre ta med eit kort 
oversyn: 

1. Med “kultur” kan vi sikte til det vi presiserer som finkulturen. Det dreier seg om 
kunst, teater, opera, song og musikk av det slaget som vert høgt verdsett i samfunnet, helst 
utøvd av profesjonelle kunstnarar. Kultur i denne tydinga utgjer berre ein mindre sektor av 
samfunnslivet. 

2. Det noko utvida kulturomgrepet dreier seg om finkulturen pluss amatørkultur pluss 
idretten. Det er dette kulturomgrepet kulturdepartementet opererer med. 

3. Så har vi den vidaste bruken av ordet. Kultur tyder då alt som er menneskeskapt og alt 
som er lært i motsetning til all urørt natur og alt som er medfødt hos oss menneske (jf. 
“kulturlandskap” i motsetnad til naturlandskap som ikkje er påverka av mennesket). M. J. 
Herskovits sin definisjon er kjend: “Culture is the man-made part of environment.”5 Kulturen 
høyrer med til det som skil oss menneske frå dyra. Kulturane (sivilisasjonane) endrar seg 
gradvis heile tida, ofte gjennom gjensidig påverknad. Overgangane frå ein kultur til ein annan 
er ofte glidande. Likevel er mange grupper i dag opptekne av å ta vare på sine kulturelle 
særpreg. 

4. Vi finn dessutan omgrepet brukt i meir spesifikke tydingar. Vi kan for eksempel skilje 
mellom fire hovudtypar interne nasjonale kulturar:6 (1) Rikskulturen. Dette er den offisielle 
felleskulturen i eit land. Den er representert ved lovverket, og i vårt land ikkje minst i 
Læreplanverket for Kunnskapsløftet av 2006 (LK06), Generell del, om felles normer og verdiar 
for all allmennutdanning og dermed for samfunnet som heilskap. (2) Sentralkulturen. Det 
dreier seg om det som vert formidla gjennom riksmedia, ikkje minst NRK, og som gjerne blir 
samtaleemna der menneske møtest: i heimen, på skulen, på arbeidsplassen og elles. Ikkje 
minst sporten utgjer eit slik samtaleemne. Dette er kulturelement som har slått igjennom i dei 
fleste samanhengar utan å vere direkte fremja av staten. (3) Lokale kulturar. Det dreier seg om 
felles kulturtrekk ved ei bygd, ein mindre by, ein bydel, eller andre slags geografisk avgrensa 
område. (4) Subkulturar. Det dreier seg om kulturen innan ei avgrensa gruppe, ei etnisk 
minoritetsgruppe, ein arbeidsplass, ein organisasjon eller eit lag – som ein  ungdomsklubb, eit 
idrettslag, ei bedehusforsamling, ein kyrkjelyd og liknande avgrensa grupper. 

Dei fleste menneske er heime i fleire av desse kulturtypane og kan ofte oppleve dei som 
meir eller mindre konkurrerande. 

Når vi snakkar om ein “framand kultur”, siktar vi til eit framandt samfunn som er så 
annleis frå vårt eige med omsyn til språk, skikkar og normer at vi kan rekne den framande 
kulturen som ein annan sivilisasjon. På si side kan den framande kulturen vere nokså 

                                                 
5 Jf. Meville J. Herskovits, Man and His Works: The Science of Cultural Anthropology (New York: Knopf, 
1948). 
6 Sjå også Geir Afdal, Elisabeth Haakedal og Heid Leganger-Krogstad, Tro, livstolkning og tradisjon: Innføring i 
kontekstuell religionsdidaktikk (Oslo: Tano Aschehoug, 1997), 68-73. 
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samansett av lokale kulturar og forskjellige subkulturar. I misjonsarbeidet er det mest vanleg 
at utsendingane må krysse grenser til slike framande kulturar eller sivilisasjonar. 

 
1.2 Nokre definisjonar svarande til den mest omfattande tydinga 

Vi kan ta med oss nokre meir spesifikke definisjonar av kultur i vidaste tydinga før vi 
går vidare. Vi har alt høyrt Herskovits sin definisjon, at kultur er alt som er menneskeskapt. 

Klassisk er også E.B. Tylors meir spesifiserande definisjon frå 1871 (frå boka Primitive 
Culture): “Kultur, eller sivilisasjon .... er den kompliserte helhet som omfatter kunnskap, 
trosforestillinger, kunst, lovregler, moral, skikk og bruk, og alle andre ferdigheter og vaner 
mennesket har ervervet seg som medlem av et samfunn.”7 

Ifølge Arne Martin Klausen er kultur i vid forstand: “De ideer, verdier, regler, normer, 
koder og symboler som et menneske overtar fra den foregående generasjon, og som man 
forsøker å bringe videre – oftest noe forandret – til den neste generasjon.”8 

Thomas Hylland Eriksen definerer kultur som “de ferdigheter, oppfatninger og 
væremåter personer har tilegnet seg som medlemmer av et samfunn.”9 

Pierre Bourdieu definerer kultur som (1) alt som er dyrka eller kultivert, men som også 
samtidig (2) vert oppfatta som verdfullt i samfunnet. Det siste punktet inneber ei viss 
avgrensing. 

Vi kan seie at ein kultur er eit integrert system av livssynsoppfatningar, verdiar og 
tradisjonar, og vidare kommunikasjonsformene, ordningane og institusjonane som dette 
systemet kjem til uttrykk i.10 
 
2 Ein modell for kulturanalyse 
Nedanfor er presentert ein analysemodell som inkluderer alt menneskeskapt i kulturomgrepet 
– det same som vi normalt siktar til med ordet “sivilisasjon”. Ei enklare utgåve av denne 
modellen vart først presentert i mi bok Mennesket i Guds verden.11 

Det er meininga å få fram litt om tilhøva mellom dei forskjellige dimensjonane eller 
elementa ein kan inndele kulturen i. (1) Kva for dimensjonar er mest synlege, kva for 
dimensjonar er vanskelegare å få auge på? (2) Kva er dei mest grunnleggjande, og kva er dei 
mest avleia? (3) Kva for element grensar opp til og kanskje også overlappar kvarandre? 

Modellen er ordna slik at overflateelementa er dei mest synlege og minst grunnleggande. 
Botnelementa er dei minst synlege, men mest grunnleggjande. Overflata er det som turisten 
ser. Botnen, det grunnleggjande, er det som misjonæren og sosialantropologen voneleg 
oppdagar til slutt. I møte med ein ny kultur legg vi først merke til dei øvre laga i kulturen – 
nemleg sosialmoralen, språket og institusjonane. Den grunnleggjande røyndomsforståinga i 
botnen er ofte lite synleg, men finst der likevel som ein ofte sjølvsagt føresetnad for dei andre 
elementa, om enn ikkje alltid på det medvetne planet. Det er svært viktig å kunne avdekke og 
forstå den grunnleggande røyndomsforståinga for å kunne relatere den kristne bodskapen også 

                                                 
7 Sitert frå Aschehougs konversasjonsleksikon. 5. utg. (Oslo: Aschehoug, 1968-1973); jf. Thomas Hylland 
Eriksen og Torunn Arntsen Sørheim, Kulturforskjeller i praksis: perspektiver på det flerkulturelle Noreg. 3. utg.  
(Oslo: Gyldendahl, 2004), 37. 
8 Arne Martin Klausen, Kultur, mønster og kaos (Oslo: Gyldendal, 1992), 27. 
9 Thomas Hylland Eriksen, Små steder – store spørsmål: Innføring i sosialantropologi. 2. utg. (Oslo: 
Universitetsforlaget, 1998), 24-25. 
10 Jf. Arne Redse, An Introduction to Church Teaching (Hong Kong: Taosheng Publishing House, 1993), 26. 
11 Sjå Arne Redse, Mennesket i Guds verden (Bergen: Fagbokforlaget, 1999), 19-22. 
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til denne. Elles er elementa ordna slik at dei grensar opp til dei som dei heng saman med og 
kanskje også overlappar. 

Andre måtar å kategorisere kulturelementa på kan godt vere mogeleg, slik som det til 
dels er gjort i kjeldene eg har referert til. Vi må vere merksame på at det ikkje er lett å 
definere eit sett med element/ dimensjonar som ein kan rekne som transkulturelt adekvate og 
samstundes unngå den feilen det vil vere å presse ein konkret kultur inn i ei forståingsramme 
som passar betre for heilt andre kulturar. Det er alltid ein fare for at eins eigen kultur vil 
dominere utviklinga av ein slik modell, og at viktige dimensjonar ved andre kulturar og 
religionar vert neglisjerte. Det er og lett å gjere dei dominerande vestlege tradisjonane til 
rammer som ein så innpassar og pressar alle andre kulturar inn i. Det er derfor viktig å spørje 
om det finst viktige element som modellen ikkje fangar opp. Einkvar kultur må ha rett til å bli 
presentert på sine eigne premissar, slik at representantane for kulturen kan oppleve 
presentasjonen som korrekt. 

Kva med omgrepa religion og livssyn? Har vi bruk for dei? Dei er vestlege omgrep. 
Men dei har forsvart sin plass i språk og forsking. Med “livssyn” siktar vi til eit omgrep som 
inkluderer dei tre grunnleggande elementa som er inneramma med dobbel strek i modellen 
nedanfor. Ein religion inkluderer desse tre elementa i utgåver der det er rom for ein 
transcendent røyndom pluss deler av fleire av dei andre elementa. Men ein kulturanalyse må 
inkludere alt religiøst i eit samfunn. 

Etter at modellen er presentert og forklart, skal eg kome nærare tilbake til omgrepa 
religion og livssyn. Kvifor definerer vi livssyn som vi gjer? Og kva for element i modellen i 
tillegg til livssynselementa kan vi seie kan innehalde delelement av religiøs art, som er med å 
dekkje omgrepet religion? 

Den presenterte modellen nedanfor er ikkje sann eller falsk, men meir eller mindre 
nyttig som ein modell for analyse av kulturar, og for samanlikning av ein kultur med ein 
annan. For teologien kan ein kulturanalysemodell som denne vere nyttig også til forståing av 
kulturane dei forskjellige bibelske forfattarane forkynte og skreiv for.  

Modellen kan knapt og skjematisk framstillast slik: 
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Ein modell for kulturanalyse 
 
 
Språk/ kommunikasjon: 
* Daglegtale 
* Sakprosa 
* Forteljingsstoff 
* Poesi 
* Talehandlingar 
* Symbol 
* Ikkje-verbal kommunik. 
* Førebiletet 
Meir eller mindre prega av 
Bourdieus habitus. 

Sosialmoralen: 
* Lovverket 
* Regelverk 
* Avtalar 
* Skikk og bruk, inkl. 
    rolleforventningar 
* Områdeetikk 
    jf. lova sin “borgarlege 
    bruk” i kristen etikk 
I kor stor grad er sosial-
moralen habitus? 

Institusjonar: 
* Administrative/ politiske 
* Økonomiske/ arbeidslivet 
* Familien 
* Oppseding og utdanning 
* Ekspressiv kunst/ kultur 
* Interesseorg. m.m. 
* Seremonielle (jf. livsrita) 
* Religiøse/ ideologiske 
Jf. Bourdieus sosiale felt 
som undergrupper. 

Verdisyn: 
* Grunnlagsetikk 
     jf. ulike etiske modellar, 
     og basis for etikken 
* Verditeori; høgste mål; 
     i rel.: “frelsesmål” 
Jf. Bourdieus forskjellige 
typar kapital. 

Tenkjemåtar/ persepsjon: 
konkretisering av 
epistemologien: 
 
* Logisk-systematisk 
     Vesten 
* Intuitiv-mystisk 
     Sør Asia 
* Relasjonelle-
harmoniserande 
     Aust Asia 
 
 
Engasjerer primært fornuft 
og sansar. 
Korleis kan tenkjemåtar 
forståast i lys av Bourdieus 
omgrep habitus? 

Menneskesyn: 
* Er menneskeverdet unikt? 
* Er alle likeverdige? 
* Relasjonen ånd – kropp 
* Individ – kollektiv 
* Moralsk ansvarleg – 
    eller determinert 
Tilhøyrer i stor grad doxa. 

Motivasjonskrefter/ 
drivkrefter: 
* Skuld – rettferd 
(egoisme/begjær contra 
gjere rett og krevje eins rett) 
* Skam – ære (skamløyse og 
æresjuke contra rettmessig 
ære og audmjukskap) 
* Frykt – tryggleik 
(tryggleik mot eller makt 
over vonde åndsmakter, 
fiendar og velferdstruslar) 
 
Engasjerer primært viljen og 
kjenslene. 
Korleis kan motivasjons-
kreftene forståast i lys av 
Bourdieus teoriar? 

Grunnleggande røyndomsforståing (virkelighetsforståelse): 
Er i stor grad å rekne som doxa (Bourdieu) – pressa av det politisk korrekte. 

 
* Epistemologi (erkjenningsteori): Kva er viten/ kunnskap? Kva vil det seie å vite og 

forstå noko om røyndommen? Kva betyr det at noko vi forstår er sant? 
Korleis kan vi prove (bevise) eller sannsynleggjere noko som vi oppfattar som sant? 

 
* Ontologi (metafysikk): Kva er dei mest grunnleggjande trekka ved røyndommen? Kva 

eksisterer eigentleg? Kva er mest verkeleg? 
Er berre det materielle verkeleg? Eller berre ei åndeleg verd? Eller begge deler? Eller -? 

 
Vi skal no sjå nærare på dei enkelte elementa i denne modellen, kvar boks for seg. Når det 
gjeld dei viktigaste boksane, skal vi klassifisere ulike syn i nokre hovudkategoriar. Som 
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nemnt vil eg gje rom for eit sideblikk til tankar vi finn hos den franske sosiologen og filosofen 
Pierre Bourdieu. 
 
2.1 Ontologien – tre typar grunnsyn 

Innan ontologien spør vi: Kva er eksistens? Kva eksisterer eigentleg? Kva er mest 
verkeleg? Svara kan klassifiserast i tre hovudgrupper: 

1. Berre den materielle, direkte empiriske røyndommen er verkeleg. Dette er det vi 
registrerer med dei fem sansane våre og ved hjelp av vitskaplege instrument som ikkje er anna 
enn forlengingar av sansane. Her finn vi materialistiske livssyn som naturalismetradisjonen, 
marxismen og mykje av sekulærhumanismen. 

2. Berre ein åndeleg røyndom er eigentleg verkeleg. Her finn vi idealistar som Platon, 
deler av hinduismen og den teoretiske buddhismen med trua på nirvana. I den grad ein kan 
seie den materielle verda eksisterer, er den å forstå som noko negativt. 

3. Den materielle røyndommen er høgst verkeleg og ikkje negativ i seg sjølv. Men det 
finst samstundes ein åndeleg røyndom, ein oversanseleg såkalla transcendent verden. Her finn 
vi dei kjende religionane jødedommen, kristendommen, islam, og konfutsianismen, men også 
den tradisjonelle humanismetradisjonen. Mange innan desse gruppene vil dessutan meine at 
røyndommen utvidar seg i tida med nye hendingar. Den er prosessprega. 

Den ontologiske posisjonen det enkelte menneske legg til grunn for si forståing av 
verda, er oftast overteken ganske ureflektert frå tradisjonen ein har vakse opp i. 

Pierre Bourdieu har forma omgrepet doxa som omfattar alle dei elementa i våre livssyn 
som vi regnar som sjølvsagte og universelle og derfor ikkje treng grunngje. Vi reflekterer 
knapt over at det kan finnast alternativ, viss vi i det heile teke reflekterer over at doxa finst der 
som basis for tenkinga vår. Eit menneske sine ontologiske posisjonar høyrer oftast med til 
doxa. Vi kan kanskje seie at doxa er det politisk korrekte innan dei grunnleggande og sentrale 
kulturelementa (røyndomsforståing, menneskesyn, m.m.). 

 
2.2 Epistemologien – tre typar grunnsyn 

Epistemologien (erkjenningsteorien) spør: Kva er viten/ kunnskap? Kva vil det seie å 
vite og forstå noko om røyndommen? Kva betyr det at noko er sant? Korleis kan vi prove 
(bevise) at noko vi trur, er sant eller sannsynleg? Svara kan grupperast i tre hovudgrupper: 

1. Rasjonalisme/ objektivisme (fundamentisme): Ein meiner at sanninga er éi, den er 
universell. Det som er sant, er sant for alle til alle tider og på alle stader. Dette gjeld også 
sanningar om ein eventuell transcendent røyndom. Og sanninga kan uttrykkjast på ein slik 
måte at vi kan skilje mellom sant og usant. 

Vidare meiner ein at all kunnskap bør kunne utleiast av grunnleggjande påstandar 
(aksiom, basisutsegn) som er slik at dei fleste vil godta dei som sjølvinnlysande sanne sjølv 
om dei i seg sjølv ikkje kan provast. 

Forståing vert dermed det same som årsaksforklaring: Alt har sine mest grunnleggande 
årsaker i dei grunnleggjande basisutsegnene og kan utleiast av desse. Grunntypen innan dette 
synet er naturvitaren som vil forklare alt som hender, ut frå sine aksiom. Rasjonalisten har 
von om å kunne forklare heile eller det meste av tilværet på denne måten. 

2. Relativisme: Den radikale relativisten reknar ikkje noko som absolutt sant. Han får 
derfor problem med nettopp sanningsgehalten i sjølve trua på at alt er relativt. I ei meir 
moderat utgåve kan ein meine at ingen basisutsegn om verdispørsmål eller om oversanselege 
(transcendente) saker kan reknast som absolutt rette eller sanne. Alle slike utsegn er sanne 
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berre for dei som trur på påstandane, dei er altså grunnleggande relative. Noko kan vere 
“sant” for meg samstundes som motsette utsegn er “sanne” for deg. Alle kan ha rett for seg. 
Det inneber at mange, eller alle religionar og livssyn, kan vere sanne samstundes også med 
omsyn til spørsmål der dei direkte motseier kvarandre. 

Ein variant som mange synest å gripe til, er at vi eigentleg meiner det same om 
livsspørsmåla på botnen. Det er språket som er relativt, vi bruker berre forskjellige ord om 
same sakene. Ein annan variant er å meine at vegane er forskjellige, men målet er det same for 
alle religionar og livssyn. 

Relativismen representerer eit pessimistisk kunnskapssyn. Vi lever så å seie innelukka i 
våre eigne “sanseunivers” (Kant: “das Ding für mich”) og våre eigne “språkspel” 
(Wittgenstein) og kan ikkje vite sikkert om vi deler våre sanseunivers og våre språk med 
andre. 

3. Ymse erkjenningsteoretiske mellomstandpunkt: Kjenneteiknet ved desse standpunkta 
er at på den eine sida avviser dei relativismen, ein er samd med objektivisten i at sanninga er 
ei, også når det gjeld transcendente og kanskje til og med når det gjeld moralsk normative 
utsegn. På den andre sida hevdar ein at dei grunnleggjande utsegna som anna sanning vert 
utleia frå, er trusposisjonar som ikkje kan bevisast i absolutt forstand. Dei er heller ikkje 
sjølvinnlysande for alle menneske. Mange vil meine at vi likevel til ei viss grad kan 
sannsynleggjere det vi trur på og held for sant (dette gjeld f.eks. basisutsegna i kristen 
teologi). Basisutsegn eller heile livssyn bør til ei viss grad kunne sannsynleggjerast ut frå 
breitt aksepterte kriteriar for sannsynleggjering, dei såkalla “sanningskriteria” – både 
fornuftsgrunna og empirisk grunna. Men sidan den enkelte sine personlege og indre erfaringar 
også av religiøs art må høyre med til desse kriteria, vil ein likevel ikkje kunne semjast om kva 
som er sant vedrørande religionar og livssyn. 

Ut frå denne typen erkjenningsteori vert forståing meir enn innsikt i eit sett 
årsaksforklaringar. Ein vil også inkludere formålsforklaringar. Vi må derfor kome på innsida 
av ei sak for å kunne forstå den (jf. fenomenologisk religionsforsking). Det inneber at den 
enkelte si forståing er å sjå som avgrensa av den “forståingshorisonten” (kunnskaps- og 
erfaringsføresetnader) den enkelte har når han/ho freistar å forstå ei sak. Forståingshorisonten 
vert stadig utvida, dermed vil den enkelte sitt forståingspotensial vere i stadig utviding. Dette 
synet på forståing seier vi er hermeneutisk. 

Gruppa av mellomstandpunkt innan epistemologien, som avviser både ein streng 
objektivisme og ein utflytande relativisme, er mest utbreidd og femner mange nyansar. Den 
utgjer ein “gylden middelveg”. Kjende representantar for denne typen epistemologi er Alvin 
Plantinga, Wolfhart Pannenberg og Alister McGrath. 

Dei epistemologiske posisjonane den enkelte legg til grunn, er – liksom for ontologien – 
for dei aller fleste sitt vedkomande overteke ganske ureflektert frå miljøet kring ein, frå det 
livssynet (religiøst eller ikkje) ein er vaksen opp med. Den vert derfor å rekne som eit doxa-
element. I den vestlege verda har utviklinga i retning av ein postmoderne relativisme i 
kulturlivet drege mange med seg over i eit meir eller mindre relativistisk sanningssyn, ikkje 
minst når det gjeld etiske og livssynsmessige spørsmål. 

 
2.3 Menneskesyn 

Er mennesket berre ein levande kropp? Eller er mennesket meir enn kroppen og 
kroppsfunksjonane? Er mennesket både kropp og sjel, og i tillegg ånd – eit åndsvesen? Vi ser 
at menneskesynet til dels vil vere avhengig av røyndomsforståinga. For marxisten er det uråd 
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å operere med eit sjølvmedvit (ei ånd) som kan eksistere uavhengig av ein levande kropp. For 
hinduismen er kjernen i mennesket (atman) å forstå som noko reint åndeleg, og kroppen som 
noko ein gjerne kunne vere utan. Kristendommen forstår mennesket som både ein levande 
(sjeleleg) kropp og eit åndsvesen. Det fullkome (oppstadne) mennesket vil eige både kropp og 
ånd. 

Kva med synet på menneskeverdet samanlikna med naturen og alt anna liv som finst? Er 
menneskeverdet noko kvalitativt forskjellig frå verdien av dyra og naturen? Slik har det vore 
vanleg å tenkje i jødisk-kristen samanheng, men ikkje i hinduistisk-buddhistisk. 

Er alle menneske likeverdige – med same menneskeverd? Eller er menneskeverdet 
hierarkisk å forstå – gradert etter for eksempel alder, stand og kjønn? Eller er det 
partikularistisk – gradert etter for eksempel raseskilnader? “Vi er meir verdt enn dei andre.” 

Kva er eit menneske sin identitet? Vi kan operere med minst to hovudidentitetar hos eit 
menneske: (1) den personlege som kjenneteiknar meg i høve til dei andre rundt meg; (2) ein 
felles identitet som eg deler med den gruppa eg identifiserer meg med. I siste typen kan vi 
operere med fleire nivå frå identiteten til den snevre gruppa rundt meg til ein felles norsk 
identitet.12 I kor stor grad kan vi operere med ein personleg identitet? Kor sterk er den 
kollektive identiteten i høve til den personlege? Dette kan variere sterkt frå kultur til kultur. 

Mennesket er eit sosialt vesen, eit relasjonsvesen. Det dreier seg for dei fleste menneske 
om (1) tilhøve til ein guddommeleg røyndom (det heilage), og for alle dreier det seg om (2) 
tilhøve til medmenneska og (3) til naturen. Desse er dei tre grunnleggande relasjonane. Kva 
betyr desse relasjonane for oss menneske? 

Kva for meining og verdi tillegg vi omgrep som ein fri vilje, personleg fridom, 
personleg ansvar? I kor stor grad er mennesket eit viljesvesen? I kor stor grad er vi 
determinerte (styrte) av arv og miljø? Er vi moralske vesen? Svara varierer sterkt. 
Humanistisk prega tradisjonar vil framheve at mennesket har ein fri vilje. Naturalistiske 
tradisjonar vil i stor grad forstå mennesket som dirigert av arv og miljø. 

Ei rekkje element i dei fleste menneske sine antropologiske oppfatningar er – liksom 
elementa i deira røyndomsforståing – overtekne ganske ureflektert frå miljøet kring ein, ikkje 
minst frå det livssynet (religiøst eller ikkje) ein har vakse opp med. Mange ser derfor sine 
oppfatningar vedrørande menneskesyn som sjølvinnlysande og universelle. Dei vert då å 
rekne som element i eins doxa. 

 
2.4 Grunnleggjande verdisyn 

Her dreier det seg for det første om kva som er viktig for oss menneske å oppnå, kva 
mål strever vi mot? Kva behov og målsetjingar har vi for livet? Kva reknar vi som dei 
viktigaste verdiane vi ønskjer å kjempe for og best mogeleg realisere? Kva er våre 
grunnleggjande fysiske behov? Våre fysiske behov er bestemt av kroppen, det dreier seg om 
føde, husvære og fysisk tryggleik. Dessutan har mennesket sosiale behov. Einsemd vert av dei 
fleste forstått som noko klart negativt. Mennesket har også psykiske behov, kjenslene treng 
stimulans. Av meir åndeleg art melder det seg behov for ei meining med livet og døden. 
Mennesket er meiningssøkjande. Spørsmål om eit liv etter døden og evig frelse høyrer heime 
her. Jamfør dei forskjellige frelsesforståingane innan religionane. 

For det andre dreier det seg om kva for etiske verdiar og normer vi meiner vi må rette 
oss etter når vi forsøker å oppfylle dei grunnleggjande behova og målsetjingane våre. 

                                                 
12 Sjå Geir Afdal, Elisabeth Haakedal og Heid Leganger-Krogstad, Tro, livstolkning og tradisjon: Innføring i 
kontekstuell religionsdidaktikk (Oslo: Tano Aschehoug, 1997), 63-68. 
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1. Etiske teoriar kan ta utgangspunkt i nytten av ei handling vurdert ut frå verdiane ein 
legg til grunn og ønskjer å realisere. Det dreier seg om det vi omtalar som nytteetikk eller 
konsekvensetikk. Det sanne, det rette og gode, og det vakre har frå den greske filosofiens tid 
fungert som ei klassifisering av dei verdiane ein kan tenkje seg å realisere. Men dette er svært 
opne verdiomgrep, som kan tolkast i nær sagt alle retningar. Ulike verdisyn medfører ulike 
etiske svar. 

2. Etiske teoriar kan vere opptekne av haldningar ein vil fremje, slike som kjærleik, 
vennskap, rettferd, truskap, høvisk framferd, mot, tolmod, osv. Det dreier seg om dygdsetikk, 
haldningsetikk, sinnelagsetikk. Denne typen etikk kan vere nytteorientert, men kan også vere 
pliktgrunngjeven. Kva haldningar ein framhever, varierer ein god del frå religion til religion. 

3. Etiske teoriar kan basere seg på moralske bod og forbod, plikter og rettar (pliktetikk 
og menneskerettsetikk). Jamfør FN sine forskjellige fråsegner om menneskerettar, og ei rad 
andre menneskerettsfråsegner. 

Våre mål for livet, altså våre høgste verdiar, og våre grunnleggjande etiske normer, er 
avhengige av det menneskesyn og den røyndomsforståinga ein legg til grunn. På si side vil dei 
grunnleggjande etiske normene danne basis for den konkrete etikken og samfunnsmoralen vi 
opererer med. 

Når saka er verdiar og verdisyn, kan Bourdieus omgrep kapital ha nyttige innsikter å 
legge til. Kapital var for Bourdieu kva som helst av verdiar som vert rekna som viktige å ha 
tileigna seg for medlemmer av same sosiale felt. Innan eit felt vert den enkelte verdsett ut frå 
summen av den kapital den enkelte har tileigna seg av dei typane kapital feltet reknar som 
viktige. Bourdieu skil mellom minst tre grunntypar kapital: 

1. Økonomisk kapital dreier seg om økonomiske ressursar, kva ein er god for økonomisk 
vurdert. Denne gjev grunnlag for fysisk tryggleik og makt. 

2. Sosial kapital er ressursar som ligg innebygde i relasjonane ein kan tilhøyre innan det 
sosiale feltet – relasjonar til sentrale personar innan feltet, eller tilknyting til grupper og 
nettverk av forskjellig slag, spesielt slike som sit inne med makt innan det sosiale feltet. Det 
kan dreie seg om familierelasjonar, vennskapsrelasjonar, forretningskontaktar, 
organisasjonsmedlemskap, m.m.. Desse relasjonane fyller sosiale behov og gjev grunnlag for 
tryggleik og påverknadskraft. 

3. Kulturell kapital er former for kunnskap, utdanning, innsikt og andre typar dugleik og 
kompetanse ein person kan sitje inne med, og som gjev denne personen ein høgare status og 
større makt innan eit aktuelt sosialt felt, inkludert høgare forventningar. Denne typen kapital 
bør inkludere feltet sine moralske verdiar og ikkje minst gje rom for eventuelle religiøse 
verdiar. Foreldre utstyrer barna sine med kulturell kapital gjennom å sørgje for at dei får 
oppseding, kunnskap, undervisning og utdanning og på desse måtane hjelp til å kome seg 
fram i dei samanhengane dei engasjerer seg i, i arbeidslivet og elles.  

Dersom vi skal forstå alt av verdiar vi menneske er opptekne av å fremje og realisere 
innan desse tre kapitalkategoriane, kan vi lett bli fanga i ei nokså reduksjonistisk 
verdiforståing. Skal denne grøfta unngåast, må i alle fall omgrepa sosial og kulturell kapital 
forståast ganske omfattande, meir omfattande enn Bourdieu sjølv synest å definere dei. 

Ei rekkje element i dei fleste menneska sine verdioppfatningar er – liksom elementa i 
deira røyndomsforståing og menneskesyn – overtekne ganske ureflektert frå miljøa ein 
tilhøyrer, ikkje minst frå det livssynet (religiøst eller ikkje) ein er vaksen opp med. Slike 
verdielement blir derfor å rekne som tilhøyrande eins doxa. 
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2.5 Tenkjemåtar 
Tenkjemåtar er måtane vi erfarer, oppfattar og tolkar tilværet på. Denne dimensjonen 

bygger i stor grad på den typen epistemologi (erkjenningsteori) vi legg til grunn. 
David J. Hesselgrave presenterer eit diagram med “three basic cognitive approaches to 

reality”. Desse tre tilnærmingane er den vestlege, den kinesiske og den indiske.13 
1. I vår vestlege kulturelle samanheng er måten å tenkje på generelt prega av vekt på 

logisk argumentasjon, språkleg presisjon med vekt på klart definerte omgrep og 
systematiserande framstillingar. Religionane og livssyna sitt læremessige innhald får derfor 
stor vekt. Vi kan i kortform omtale tenkemåten som logisk-systematisk. 

2. I indisk og sør- og søraustasiatisk samanheng, i hinduismen og buddhismen, er det 
intellektuelle og læremessige stoffet av underordna verdi. Den intuitive og meditative-
mystiske opplevinga og innsikta er derimot svært viktig. Denne vert ikkje minst tileigna 
gjennom meditasjon. Vi kan i kortform omtale tenkemåten som intuitiv-mystisk. 

3. I kinesisk samanheng legg ein stor vekt på relasjonane mellom menneska. 
Harmonisering av eventuelle motsetningar er viktig. Det gjeld primært motsetningar mellom 
menneske, men også motsetningar mellom forskjellige omgrep og læresystem. Motsette syn 
kan forståast som forskjellige, men komplementære uttrykk for ei overordna sanning. Det 
vesentlege vert derfor å kunne harmonisere motsetningar i det praktiske livet, men ikkje 
nødvendigvis i eit einskapleg systematisk læresystem. Ein kinesar kan derfor gjerne rekne seg 
som både buddhist, daoist og konfutsianist samtidig. Denne tenkemåten pregar heile Aust-
Asia. Vi kan i kortform omtale den som relasjonelle-harmoniserande. 

Det bør understrekast at i alle kulturar og religionar finn vi alle desse tre tenkjemåtane. 
Forskjellane dreier seg om vektlegginga. I Vesten vil den relasjonelle-harmoniserande 
tenkinga ha plass som nummer to, medan den intuitiv-mystiske kjem nedst på lista. I Sør-Asia 
kjem den relasjonelle-hamoniserande som nummer to og den logisk-systematiske som 
nummer tre. I Aust-Asia kjem nok helst den logisk-systematiske som nummer to og den 
intuitiv-mystiske som nummer tre. 

Viss vi relaterer desse tre tenkjemåtane til dei tre hovudtypane epistemologi eg har 
presentert ovanfor, vil vi finne at objektivismen legg einsidig vekt på vestleg tenkjemåte. 
Relativismen tenderer mot å tenkje på den indiske måten, med vekt på intuisjon, mystikk og 
relasjonar meir enn objektive omgrep. Mellomstandpunktsteoriane følgjer i hovudsak vestleg 
tenkjemåte, men tek også ganske mykje omsyn til den kinesiske relasjonelle-harmoniserande, 
og utelukkar ikkje heilt den intuitiv-mystiske. 

Også tenkjemåten er vel for dei fleste å rekne som eit doxa-element. Og sidan 
tenkjemåtar i stor grad dreier seg om vanemessige reaksjonar, kan vi anvende eit omgrep til 
av Bourdieus, omgrepet habitus. Habitus dreier seg om vanebestemte reaksjonar i tenking, 
haldningar, smak og handlingar som enkeltmennesket er blitt disponert for i sine relasjonar til 
dei andre innan felles sosiale felt. Habitus er det “forkroppsleggjorde” i våre reaksjonar på 
omverda. Det er dei sosiale felta som formar sine typar av habitus i medlemmane sine 
gjennom erfaringane medlemmane haustar innan felta. Mykje av vår habitus vert forma dei 
første leveåra som kulturelle strukturar i kropp og sinn. 

 

                                                 
13 Sjå David J. Hesselgrave, Communicating Christ Cross-Culturally: An Introduction to Missionary 
Communication. 2nd ed. (Grand Rapids: Zondervan, 1991), 297-304. 
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2.6 Språk og kommunikasjon 
Her dreier det seg om kva kommunikasjonsformer ein nyttar for formidling av tankar, 

kjensler og erfaringar, og i kva former vi mottek og forstår andre si formidling. Språk er meir 
enn skriftleg eller munnleg tale. Det inkluderer kroppsspråk og ikkje-lingvistiske symbol. 
Språk er såleis ein heilt sentral del av vår framferd og veremåte. Kroppsspråket er spesielt 
viktig ved ansikt til ansikt kontakt og ved kommunikasjon gjennom visuelle media. Å lære eit 
språk er å lære alle dei lingvistiske vanane brukarane av språket nyttar seg av. 

Kor viktige er presise læreformidlingar av abstrakt og generell karakter, i form av det vi 
kallar sakprosa? Mange religionar føretrekkjer kommunikasjonsformer som i sterkare grad 
evnar å påverke tilhøyrarane, så som forteljingar, poesi, symbol, kunst og menneskelege 
førebilete. Jesus brukte ofte likningar i forkynninga si. Og han var sjølv eit førebilete med 
omsyn til etikken han forkynte. Spesielt i skriftlause kulturar har forteljingsforma og 
førebiletet vore veldig viktige til formidling av stamma sine tradisjonar og religiøse 
førestillingar. 

Eit språk inkluderer eit spesielt vokabular som dekkjer eit spesielt sett av omgrep som 
kan kombinerast til spesielle meiningsstrukturar for å kunne referere til sanningar og 
synspunkt. Såleis er språket det grunnleggjande verktøyet for det å gje uttrykk for og dele 
kunnskap som finst i ein gitt kultur. Kommunikasjon mellom menneske er alltid bestemt av 
bruken av eit spesifikt språk innanfor ein spesifikk forståingshorisont som er bestemt av den 
gitte kulturen, eller kulturane, som det aktuelle språket vert brukt innan. Derfor samsvarer 
eitkvart språk best med det tradisjonelt dominerande livssynet/ religionen i samfunnet der det 
er i bruk. Dette nære sambandet mellom livssyn/ religion, tenkjemåte og språk gjer det ofte 
vanskeleg å formulere læra til ein religion ved hjelp av omgrepa og kategoriane ein finn innan 
eit språk tilhøyrande ein heilt annan kultur. 

I følgje den semantiske feltteorien inkluderer det såkalla semantiske feltet eit ord 
dekkjer, ikkje berre synonyma for ordet, men også antonyma, homonyma og homofonane. 
Det semantiske feltet er derfor vidare enn det leksikalske feltet som kan definerast ganske 
presist ved hjelp av ord som er nært forbundne med einannan. Omsetjinga av eit ord med eit 
anna ord i eit anna språk må nesten uunngåeleg føre til ein viss forvrenging av ordet sitt 
semantiske felt, slik at enkelte nyansar og assosiasjonar knytt til ordet i kjeldespråket ikkje 
vert overførde til ordet i omsetjingsspråket. På den andre sida kan det vere at nye nyansar og 
assosiasjonar som ikkje finst i ordet på originalspråket, heftar ved det semantiske feltet til 
ordet i omsetjingsspråket. Såleis vil eit framandt sett av assosiasjonar bli knytt til det 
opphavlege ordet. Dette er spesielt tilfelle når ein omset ei tekst til eit språk tilhøyrande ein 
heilt annan kulturkrets enn originalspråket. 

Likevel, eit språk inkluderer ikkje berre kontekstuelle karakteristika, men også 
universelle semantiske strukturar. Det er desse universelle strukturane som gjer omsetjing og 
interkulturell kommunikasjon mogeleg. 

Det seier seg nesten sjølv at måten å kommunisere på har nær samanheng med måten å 
tenkje på. Kunst og poesi vert gjerne knytt til det opplevingsmessige, gjerne mystiske og 
intuitive. Ein er klar over at det ein freistar å fange i ord, er meir spesifikt eller større enn det 
som dei orda ein brukar, kan uttrykkje. Forteljingsmetoden vektlegg gjerne det relasjonelle og 
forbilda. 

Innan kulturstudiar spelar språkstudiar ei heilt sentral rolle. For misjonærar har det 
derfor alltid vore naudsynt å lære det lokale språket. Kommunikasjon på felles framandspråk 
har veldig lett for å bli overflatisk. 
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Sidan mange kommunikasjonsformer i ikkje liten grad dreier seg om vanemessige 
reaksjonar, vil mykje av dette kulturelementet kunne kjenneteiknast som habitus. Det gjeld 
ikkje minst kroppsspråket, det førebiletet formidlar og anna symbolspråk – generelt den ikkje-
verbale kommunikasjonen. 

 
2.7 Motivasjons- og drivkreftene 

Kva motiverer oss og driv oss i det vi gjer? Spørsmålet etter motivasjonskrefter har nær 
samanheng med menneskesyn og verdisyn. Under elementet menneskesyn peikte eg på at 
humanistisk prega tradisjonar framhevar mennesket sin frie vilje og tilhøyrande ansvar. 
Naturalistiske tradisjonar derimot vil i stor grad forstå mennesket som dirigert av arv og 
miljø. Vi kan spørje kor fri vi er til å handle som vi gjer? I kor stor grad er vi viljesbestemte 
vesen; i kor stor grad er våre reaksjonar og handlingar eit produkt av arvelege faktorar og 
miljøpåverknad? 

Livssyn og religionar som forstår mennesket som eit moralsk vesen, vil framheve at 
mennesket er ansvarleg for å handle rett og pådrar seg skuld når ein handlar gale eller 
umoralsk. Omgrepsparet skuld og rettferd blir dermed viktig for forståinga av kvifor vi 
handlar som vi gjer. Eit nærliggande omgrepspar er skam og ære. Handlingar som gjer at ein 
pådreg seg skuld, vil også medføre at ein pådreg seg skam. Rettferdige handlingar derimot 
medfører ære. Andre faktorar som sterke sosiale nettverk (sosial kapital), viktige 
kvalifikasjonar (kulturell kapital) og rikdom (økonomisk kapital) kan også føre ære med seg. 

Eit endå meir grunnleggande motivasjonselement kan identifiserast ved omgrepsparet 
frykt og tryggleik. Mennesket forsøker å sikre seg mot farar av alle slag: svolt, frost, sjukdom, 
truande naturkrefter, farlege dyr, fiendar og vonde åndsmakter. Frykt for slike farar driv ein til 
handlingar som kan auke tryggleiken mot desse farane. Då er det lett å ville sikre seg ekstra 
ved overdriven akkumulering av makt og midlar. 

David Augsburger gjev oss eit innsiktsfullt oversyn over desse tre grunnleggjande 
motivasjonskreftene.14 

1. Skuld – rettferd: Skuld er kjensla som kjem av at vi har svikta overfor våre indre krav 
til oss sjølve, overfor overordna normer, religionen, eller i siste instans overfor Gud. 
Skuldkjensla inneber dårleg samvett. “Guilt is loss of integrity before one’s own conscience.” 
(Augsburger). Relatert til grunnsynda i teologien dreier det seg om å ta avstand frå egoisme/ 
begjær, og i staden gjere rett og krevje å bli rettferdig handsama av andre. Reaksjonen når ein 
har svikta er å be om tilgjeving og gjere opp for seg. Forsøker vi å relatere omgrepsparet til 
Bourdieus forskjellige typar kapital, kan vi seie at begjæret er retta mot mellom anna den 
økonomiske kapitalen. Men bør ikkje det å kunne framstå som rettferdig også kunne reknast 
som eit fortrinn, ein slags kapital? Vi ser hos Bourdieu, som hos mange sosiologar, ein 
tendens til å redusere menneska sine handlingsmotiv til begjær etter midlar, makt og ære. 

2. Skam – ære: Når vi har kome til kort, svikta eller feila, er skam den kjensla som fyller 
oss når våre feiltrinn vert avdekte framfor våre medmenneske. I fleire kulturar snakkar ein om 
tap av ansikt. “Shame is loss of face before significant persons.” (Augsburger). Vi kjenner oss 
spesielt skamfulle overfor personar som betyr mykje for oss. Reaksjonen er å prøve å 
gjenreise æra eller å gøyme seg. Ære er motsett den kjensla vi kjenner når gode og rosverdige 
handlingar får merksemd. Skam og ære er sentrale relasjonsomgrep. Relatert til grunnsynda 

                                                 
14 Sjå David W. Augsburger, Pastoral Counseling Across Cultures (Philadelphia: The Westminster Press, 1986), 
111-143. 
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dreier det seg om skamløyse og æresjuke contra rettmessig ære og audmjukskap. Relatert til 
Bourdieus typar kapital, dreier det seg primært om kulturell kapital (inkl. symbolsk kapital). 

3. Frykt – tryggleik: Frykt oppstår i møte med truande farar av mange slag, som nemnt 
ovanfor. “Anxiety is loss of calm before a perceived threat.” (Augsburger). Frykt har si rot i 
vår maktesløyse som små menneske. Reaksjonen er å kjempe eller å flykte. Mogelege truslar er 
ei viktig årsak til at menneska forsøker å akkumulere midlar og makt. Relatert til grunnsynda 
dreier det seg om attrå etter makt – maktsjuke. Relatert til Bourdieus typar kapital, dreier det 
seg om sosial kapital, men kanskje like mykje økonomisk kapital (maktaspektet). 

Frykt er altså mest relatert til fiendar, farlege krefter, truande hendingar og mangel på 
naudsynte midlar til livsopphaldet. Skam er mest relatert til andre menneske, fellesskap med 
andre. Skuld er relatert til eins eige samvett, integrerte autoritetar, og i siste instans til ein 
guddommeleg autoritet. 

Frykt, skam og skuld er universelle kjensler og motivasjonskrefter. Vi finn dei i alle 
kulturar. Vi bør derfor vere forsiktige med å typologisere kulturar som skuldkulturar, 
skamkulturar eller fryktkulturar. Likevel er det grunnlag for å meine at dei tre kontrollkreftene 
kan vere ulikt vektlagde i ulike kulturar. Kristendommen og dermed den vestlige 
kulturkretsen, har tradisjonelt vektlagt spørsmålet om skuld og rettferd, men er slett ikkje 
framand for skam-ære motivasjon. Konfutsiansk farga kulturar har vektlagt skam-ære, men 
ikkje utan også å framheve skuld-rettferd som viktig motivasjon. Afrikanske kulturar har 
vektlagt frykt-tryggleik ved sida av skam-ære-motivet. Motivasjonskreftene influerer på 
korleis ein forstår og utviklar samfunnet sine institusjonar, ikkje minst familien og 
rettsapparatet (for eksempel prinsippet “rule by law” kontra “rule by virtue”). 

Vektlegging av fryktkjensla og skamkjensla finst gjerne i kombinasjon med ein meir 
korporativ identitet, medan vektlegging av skuldkjensla finst helst i kombinasjon med ei 
sterkare vekt på ein individuell identitet. 

Til slutt må det framhevast at dei tre nemnde motivasjonskraftkategoriane neppe kan 
seiast å fange opp alt av forklaringar på kvifor vi menneske handlar som vi gjer. I mange høve 
er vi nok ikkje så reint lite bestemt av tradisjonar vi ureflektert har overteke frå miljøet vi er 
blitt prega av (jf. Bourdieus omgrep habitus). Vi handlar vanemessig utan å reflektere så 
mykje over alternativa og kvifor vi handlar som vi gjer. Vi vert drivne av det Bourdieu 
omtalar som ein “feel [habitus/vane] for the game [field/felt]”. Det dreier seg i stor grad om 
ein praktisk logikk av nærast kroppsleg art (jf. boktittelen The Logic of Practice). 

Det er vel ofte også slik at mange menneske har lite oversyn over og innsikt i dei 
handlingsalternativa ein måtte ha, eller handlingsalternativa er rett og slett få. Mange 
menneske sine handlingar er bestemt av ei mengd hindringar og føringar som innsnevrar 
alternativa kraftig. Det vert strukturane som styrer det meste. Sjølv når ein handlar i samsvar 
med strenge etiske normer, kan det vere at det er meir fordi ein ikkje har andre val enn fordi 
ein sjølv vel å handle slik. 

I dei tradisjonelle modellane for såkalla religiøse dimensjonar manglar vanlegvis 
elementa tenkjemåtar og motivasjonskrefter. 

 
2.8 Institusjonar, seremoniar og materielle element (sosiale felt) 

Familien framtrer som ei grunneining i alle kulturar. Familiestrukturen kan variere 
veldig – frå bufellesskap for storfamilien/ klanen til heimar av kjernefamilien med mor, far og 
barn, eller eineforelderfamilien. Alle samfunn opererer med lover og reglar for regulering av 
familie- og samlivordningane. 
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Elles finst i dei fleste kulturar økonomiske institusjonar for utveksling av varer og 
tenester. Her er også arbeidslivet å plassere. 

Med omsyn til verning av fellesskapet mot ytre fiendar og oppretthalding av indre ro og 
orden, har så og seie alle samfunn organisert seg under ein politisk autoritet med ordningar 
for forsvar og politi- og rettsvesen. I moderne demokratiske velferdsstatar inkluderer statens 
og politikkens felt langt meir enn forsvar og ordensvesen. 

Eit utdanningsvesen kan vere organisert under staten eller som ikkje-statleg på 
forskjellige måtar, eller oftast i ein kombinasjon av desse. Få samfunn i dag er heilt utan 
utdanningstilbod. 

Så har vi institusjonar for ekspressive, kunstnariske og historiske element og 
uttrykksformer. Det dreier seg om kunst, litteratur, museum, sogelag, m.m. – det vi kallar 
finkultur og humaniora. 

Vidare har vi eit spekter av interesseorganisasjonar for alle slags interesse og føremål. 
Her finn vi ikkje minst institusjonar for lekamleg utfalding i friluftsaktivitetar og sport. 

Seremonielle institusjonar tek seg av dei såkalla “fire livsrita” (ved fødsel, overgangen 
til ungdommen, giftarmål og død) og andre felles festar og ritual, som for eksempel 
nasjonaldag og nyårsfeiring. 

Religiøse samfunn og organisasjonar representerer organiseringa av dei religiøse 
elementa i kulturen. Dette inkluderer å sørgje for religiøse bygningar og ta hand om heilage 
stader. I same gate med same føremål finst sekulære livssynsorganisasjonar. 

Mange av desse institusjonane kan reknast som tilhøyrande Bourdieus omgrep sosiale 
felt med sine forskjellige typar kapital i alle slags konkrete utgåver. Men mange av dei såkalla 
institusjonane må nok inndelast ytterlegare om dei skal kunne reknast som eit sosialt felt i 
Bourdieus meining. 

 
2.9 Samfunnsmoralen/ sosialmoralen 

Her dreier det seg konkret om korleis vi skal opptre overfor kvarandre i eit storsamfunn, 
kva vi dermed rettmessig kan forvente av kvarandre. 

Kjernen i sosialmoralen finn vi i lovene og forskriftene vi har å relatere oss til som 
borgarar av ein nasjon eller eit samfunn. Sosialmoralen inkluderer vidare det vi kallar god 
folkeskikk og den positive omsorga for medmennesket som god skikk og bruk tilskundar oss 
til å følgje. 

Særleg i multikulturelle og multiideologiske samfunn er det viktig å definere kva alle 
må akseptere som ein felles samfunnsmoral på tvers av livssynsmessige og religiøse 
skiljeliner. Dette gjer ein altså primært i lovgjevinga og i forskrifter for offentlege 
institusjonar som til dømes grunnskulen og andre utdanningsinstitusjonar. Sosialmoralen vil 
gjerne utgjere eit element i den kollektive identiteten på det nasjonale planet. 

Mange element i sosialmoralen er for mange menneske å rekne som habitus-element. 
Det gjeld spesielt skikk og bruk som er så tilvendt at det så å seie sit i kroppen som 
automatiske handlingar og talemåtar. I det multikulturelle samfunnet er imidlertid stadig fleire 
merksame på at lovverk og skikk og bruk varierer frå land til land og ikkje minst frå kultur til 
kultur. 
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3 Livssynsomgrepet 
Dei tre dobbelt inneramma elementa i analysemodellen kan vi i samsvar med Per Magne 
Aadnanes si avgrensing av omgrepet livssyn omtale som dei grunnleggande livssynselementa. 
Desse dannar kjernen i modellen. Livssynsomgrepet er i norsk samanheng vanleg å avgrense 
nettopp slik det er gjort av Per Magne Aadnanes.15 Vi samanfattar: 

1. Eit livssyn inkluderer svar på dei grunnleggande livsspørsmåla. 
2. Dette inneber meiningar om (1) den grunnleggande røyndommen (f.eks. tru på noko 

guddommeleg, eller tru på at det ikkje finst noko utanom det materielle og at eventuelt 
mennesket er “alle tings målestokk”), (2) menneskesyn, og (3) verdisyn. 

3. Å ha eit livssyn medfører engasjement for dette livssynet. 
4. Dei tre livssynselementa utgjer basis i religionane, men også i enkelte politiske 

ideologiar – slike som inneber ei heilskapsforståing av tilværet. 
Ei hovudsak her er at livssynsomgrepet vert avgrensa til dei tre dimensjonane 

røyndomsforståing, menneskesyn og verdisyn. Det tilsvarande engelske ordet “worldview” 
vert vanlegvis forstått som meir omfattande. 

 
4 Religionsomgrepet 
I tidlegare lærebøker om framande religionar la ein all vekt på den læremessige sida ved 
religionen. Så begynte ein etter kvart å snakke om fleire dimensjonar ved religionane enn det 
reint læremessige. Ein inkluderte det levde livet, både moralsk sett og kultisk sett. Etter kvart 
inkluderte ein tenkjemåtar, symbolbruk og religiøse institusjonar. Den klassifiseringa i 
forskjellige såkalla religiøse dimensjonar som har dominert lærebøkene dei siste ti åra, vart 
først presentert av den engelske religionsforskaren Ninian Smart. Han opererer med sju 
dimensjonar, alle er inkluderte i kulturanalysemodellen ovanfor.16 

Einkvar religion inkluderer meir eller mindre reflektert dei tre livssynselementa. Men 
skal vi kunne snakke om ein religion til forskjell frå eit sekulært livssyn, må 
røyndomsforståinga sjølvsagt inkludere trua på ein transcendent dimensjon ved tilværet, noko 
guddommeleg. Dessutan vil religionane i tillegg til livssynselementa vanlegvis inkludere meir 
konkrete moralbod, former for religiøse institusjonar, og religiøse ord og symbol. Det kan i 
enkelte tilfelle vere vanskeleg å skilje mellom ein religion og den kulturen som religionen 
primært er ein del av. Det gjeld ikkje minst hinduismen og den indiske kulturen. 

Det vert ofte hevda at sidan det finst eit utal ulike religionsdefinisjonar, bør vi avstå frå 
fleire forsøk på å definere omgrepet religion. Men brukar vi eit ord, må vi også kunne 
avkrevjast ein definisjon som fortel målgruppa vår kva vi legg i ordet, korleis vi avgrensar 
omgrepet. Bak einkvar bruk av ordet “religion” ligg det derfor uunngåeleg ein definisjon. Ut 
frå den presenterte kulturanalysemodellen vil følgjande religionsdefinisjon kunne framstå som 
naturleg og nyttig: 

1. Ein religion presenterer eit syn på røyndommen som vil seie noko om kvifor verda er 
blitt som den er, korleis alt fungerer saman, og korleis denne prosessen vil halde fram. 
Religionane inkluderer i sine røyndomsforståingar ei eller anna tru på noko utanomsanseleg/ 
transcendent, noko guddommeleg. Med omsyn til erkjenningsforståing femner religionane 
heile breidda av syn. 

                                                 
15 Sjå Per Magne Aadnanes, Livssyn (Oslo: Universitetsforlaget, 2002), 10-20. 
16 Ninian Smart, The World’s Religions: Old Traditions and Modern Transformations (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1989), 10-21. 
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2. Innan religionane er mennesket forstått som meir enn berre ein levande kropp. 
Religionane vil gje menneskelivet meining, ikkje minst vil ein forsøke å gje meining til 
ulukke og liding, og forsøke å forstå døden i ein meiningssamanheng. 

3. Vi kan vidare seie at religionane plasserer og forpliktar mennesket i ein 
meiningssamanheng i høve til det oversanselege ein trur på (ein gud, eller fleire, eller andre 
oversanselege makter), som igjen forpliktar den truande i høve til medmenneska og i høve til 
resten av det skapte (det levande og jorda). Med omsyn til dei truande sine utøvingar av 
pliktene sine, vil religionane vanlegvis inkludere element frå alle dei øvrige 
kulturdimensjonane i tillegg til dei grunnleggande livssynsmessige. 
 
Dermed skulle omgrepa livssyn og religion vere plasserte innan rammene av det vidaste 
kulturomgrepet og avgrensa i høve til dette. Dei er såleis også plasserte innan den presenterte 
kulturanalysemodellen. Aktuelle livssyn og religionar vil dermed bli gjort til gjenstand for 
analyse i analyser som vert utførde etter denne modellen. 
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Innledning 
Martin Luthers skrifter og taler nådde mange mennesker og fikk en enorm betydning. Likevel 
skrev en av lutherdommens motstandere, jesuitten Conzenius, i sin tid: Luthers salmer har 
drept flere sjeler enn hans skrifter og taler.1 Han hadde oppdaget hvor stor innflytelse den 
lutherske salmesangen hadde over lekfolket. Også en spansk karmelittermunk betonte det 
samme uten å bruke så negative ordelag: Det er ytterst forbausende hvor meget de sangene 
som på det tyske språk i hopetall er fløyet ut av Luthers verksted og som nå blir sunget i hus 
og verksteder, på torg, gater og marker, har bidratt til å forplante lutherdommen. 2 
Ikke alle betraktet dette som sjelemord. En samtidig av Luther skrev: Jeg tviler ikke på at ved 
den ene salme av Luther: ”Nå kjære menige kristenhet” er mange hundre kristne kommet til 

troen. Og disse har på forhånd ikke hørt Luthers navn nevnt! Men Luthers dyrebare ord har 
vunnet deres hjerte for sannheten.3  
 Disse sitatene er sannsynligvis svært treffende. For det lutherske kirke- og kristenfolket 
gjennom århundrene har salmeskatten vært en hovedkilde til et rikt trosliv og fromhetsliv. 
Salmene ble sunget, innlært, brukt i personlig bønneliv, i husandakt og gudstjenesteliv. De har 
satt ord på den kristne erfaring og selv preget kristendomssyn og kristendomserfaring.  
 Samtidig setter de oss på sporet av en stor forskjell mellom Luther og Gerhardt. Luther 
blir – på tross av disse sterke ordene - aldri primært husket som salmedikter. Paul Gerhardt, 
derimot, er i kirke- og kristenfolkets bevissthet salmedikter, og bare salmedikter. Luther 
forblir Luther, selv om han ikke hadde diktet en eneste linje. Gerhardt derimot, er Gerhardt, 
bare gjennom sine sanger.4 
 
Barne- og ungdomsår 
Selv om mange av Gerhardts salmer sannsynligvis er leilighetsdikting, leter vi nesten 
forgjeves i dem etter spor av hans egen livshistorie.  Det personlige er så sterkt løftet opp i det 
forklarende evighetslys, at den ytre og indre foranledning knapt skinner igjennom.5  
 Om Luther var bondesønn, var Gerhardt et barn av middelklassen. Han ble født 12. mars 
1607 i Gräfenhainichen, en liten by mellom Halle og Wittenberg.6 Byen lå ved noen dalstrøk 
                                                 
1 Sjaastad (2000) s 31. Dessverre oppgir ikke denne boka den opprinnelige kilden for sitatene om Luthers salmer. 
2 Ibid s 31. 
3 Ibid s 31. 
4 Kochs s 1. 
5 Kochs s 4. 
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omgitt av svære skogsområder. Vannrike elver strømmet gjennom dalene og gjorde det mulig 
å drive hele sju vannmøller.7 Den gangen bodde det ca 1000 mennesker i byen.8 Hans far, 
Christian, hadde arvet en gård og et gjestgiveri av sin far Paul. Han drev vertshus, og han var i 
noen år også borgermester i Gräfenhainichen 
 Hans mor, Dorothea, var datter av superintendent (biskopt) Starcke i Eilenburg. Han 
måtte i sin tid forlate embetet sitt da calvinismen kom til Kursachsen. Paul hadde trolig hørt 
mor fortelle om at hennes far måtte holde sin avskjedspreken i friluft.9 Paul skulle selv 
komme i en lignende situasjon. 
 Pauls far døde trolig da han var 12 år, hans mor da han var 14 år gammel.10  
Det var en god barneskole i byen, selv om latinen tok mye av tiden. Men det var også mye 
sang og musikk. Guttene (jentene fikk ikke skolegang) ble ”utdannet” til å være korsangere i 
kirken, de skulle jo bli lærere mange av dem, og lærere var knyttet til kirken. Den gangen 
hadde de i Tyskland bare et lite salmehefte med ca 30 tekster. Derfor var den flerstemmige 
korsangen ved gudstjenestene viktig.  
 Siden han var av en relativt velholden familie, ble han i 1622 sendt til Grimma på den 
berømte fyrsteskolen (en latinskole). Her var det også latin, korsang, bibelstudier og 
katekisme. Disiplinen ved skolen var meget streng etter vår tids målestokk, og i tillegg måtte 
guttene gjennomleve den gru som fulgte med en pest som rammet byen høsten 1626.11 
 
Til ortodoksiens høyborg 
Som 20-åring (i 1627) kom han til universitetet i Wittenberg for å studere teologi. Der ble han 
i nesten 15 år. Så sent som i 1643 kalte han seg ”studiosus”. Kildematerialet gir ikke grunnlag 
for å si med sikkerhet hvorfor han hadde studentstatus i så lang tid. 30-årskrigen raste i denne 
perioden, dessuten var det lærestrid innen kirken. Kanskje var han ikke trygg ved tanken på å 
ha en sentral posisjon i et lokalsamfunn i denne tiden? Trolig benyttet han tiden til mer enn 
studier, bl.a vet en at han en tid var huslærer hos en erkediakon Fleischhauer. Ved 
universitetet ble han bl.a kjent med  professor Paul Röber, en av dem som hadde stort 
engasjement for salmesang, og som selv skrev salmer. Han var en mann som fullt og helt sto 
på Bibelen og især en varm elsker av sang og musikk. Gerhardt bearbeidet senere minst en av 
Röbers salmer (O Tod, o Tod, schreckliches Bild).12 
 Universitetet i Wittenberg var lutherdommens høyborg. Ortodoksien preget 
undervisningen. Concordieformelen (CF) var prinsipielt en ”avledet norm”, Skriften var i 
Concordieformelens egen teologi den ”normerende norm”.13 Men CFs posisjon var meget 
sterk ved universitetet. Vi skal senere se at dette kom til å prege Gerhardt på en helt 
grunnleggende måte. På denne tiden skal det ha vært ca 3000 studenter i Wittenberg.  
 Tretti-årskrigens redsler måtte ligge som en mare over de unge studentene. De levde i 
angst både for egne slektninger på hjemstedene sine og for seg selv - og for truslene som lå 
som mørke skyer over universitetsbyen. Påsken 1637 satte svenskene Gräfenheinichen i 
                                                                                                                                                         
6 Det har vært en viss diskusjon når det gjelder årstallet for hans fødsel. Men i Gerhardts eget skriv til hans sønn i 
1676 sier han at han nå hadde nådd sitt syttiende år. Altså var han da fylt 69 år. Det gir oss rimelig sikkerhet for 
at hans fødsel var i 1607.  
7 Malling VI s 204. 
8 Ihlenfeld s 15. 
9 Ibid s 204 
10 Ihlenfeld s 19. 
11 Bachmann s 5. 
12 Bachmann s 5. 
13 Mæland s 388. 
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brann. En mengde hus ble flammenes rov, inkludert kirken, slottet, skolen og prestegården.14 
Det er sikkert slike skremmende hendelser som senere fikk ham til å skrive:  
Das drückt uns niemand besser in unser Seel und Herz hinein 
als ihr zerstörten Schlösser und Städte voller Schutt und Stein; 
ihr vormals schönen Felder, mit frescher Saat bestreut, 
itzt aber lauter Walder und dürre wüste Heid; 
ihr Gräber voller Leichen und blutgem Heldenschweiss, 
der Helden, derengleichen auf Erden man nicht weiss. 
 
Til Berlin 
I 1643 finner vi Gerhardt i Berlin, hos en ansett advokat Andreas Berthold. Trolig var han 
huslærer for barn i storfamilien. Som nevnt bruker han fortsatt tittelen studiosus om seg selv. 
Dette hjemmet var tydeligvis preget av mellommenneskelig harmoni og dyp gudsfrykt. Det 
kan vi indirekte slutte av inntrykket vi får av de to døtrene som kom til å få stor betydning for 
Gerhardt, Sabina og Anna Maria. Den fred og frimodighed og folkelige enfold, som præger 
mange av hans salmer skyldes måske at han havde dette gode hjem i ryggen.15 Da Sabina 
skulle vies til magister Joachim Fromm, avslørte Gerhardt sine dikterkvaliteter. Han skrev et 
bryllupsdikt som ettertiden har tatt vare på. Et vers lyder slik: . 
Der aller Herz und Willen lenkt. 
und, wie Er will, regieret, 
der ists, der Euch, herr Bräutigam, schenkt,  
die man Euch hier zuführet. 
 Glück zu, Glück zu, ruft jedermann, 
Gott gebe, dass er sei getan,  
zu beider Wohlergehen.16 
 Nikolai-kirken i Berlin hadde på denne tiden en meget begavet kantor, Johann Crüger 
(1598-1662). Han er den viktigste tyske melodiskaperen etter den lutherske reformasjon.17 I 
1640 ga han ut Berliner Gesangbuch. Denne boken kom til å få stor betydning. Den første 
utgaven er ikke kjent i dag, derimot er tredje utgave, som ble utgitt i 1647, kjent. Boken kalles 
Praxix pietatis melica, og den beskrives nærmere slik: Fromhetsøvelser ved kristelige og 
trøsterike sanger primært av hr. dr. M. Luther, men også av etterfølgere av ham og av den 
rene evangeliske lære. Med tilsatte melodier.18 Boken ble revidert og utgitt hele ti ganger, 
siste gang i 1661. Den inneholdt eldre salmer og salmer fra samtiden. Crüger tok inn salmer 
som opprinnelig ikke var skrevet til gudstjenestelig bruk, bare til bruk i hjemmenes 
husandakt. Hans musikk er preget av flere impulser – både fra eldre menighetsliv, fra 
folkemusikk og fra nyere individuelle musikalske uttrykk. Hans melodier kom til å få stor 
betydning, i noen grad ble også hans arrangementer til glede for ettertiden. Midt på 18-
hundretallet var boken utgitt i 45 opplag i Berlin.19 Han ga mange av Gerhardts salmer vinger 
å fly med. Salmene ble kjent for menighetene gjennom Praxix pietatis melica. I utgaven av 
1647 var Paul Gerhardt representert med 18 tekster.  Her finnes bl.a Nå hviler mark og enge 
og Her ser jeg et tålmodig lam å gå. Dette signaliserer at Gerhardt midt på 1640-årene må ha 
                                                 
14 Ihlenfeld s 21. 
15 Malling VI s 205. 
16 Ihlenfeld s 23. 
17 Bunners s 241 
18 Kochs s 16. 
19 Bunners s 242. 
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latt flere tekster bli kjent for Crüger, trolig også for andre. Om Gerhardt var huslærer, er det 
flere vitnesbyrd om at han ble bedt om å preke, og den gode attesten han fikk da han ble 
anbefalt stillingen som prost i Mittenwalde, har nok sin bakgrunn både i hans innsats som 
salmedikter og forkynner. 
 
Tiden i Mittenwalde 
Det var som 44-åring (1651) han fikk dette prestekallet. Moritz-kirken i Mittenwalde, lå ca tre 
mil sør for Berlin. Det var det såkalte ministeriet i Berlin som på oppfordring fra magistraten i 
Mittenwalde skrev følgende om Gerhardt: En uforfalsket lærer og en fredsommelig natur, en 
mann med uklanderlig kristelig levnet, dertil avholdt av både høye og lave i vår by. Han vil 
alltid kunne få det vitnesbyrd av oss, at han hadde gjort seg fortjent og elsket av kirken med 
de nådegaver han har fått av Gud.20  
Han ble ordinert i St. Nikolai-kirken i Berlin. Mittenwalde var en av småbyene som hadde fått 
hardest medfart under trettiårs-krigen. Samme året som Greifenheinichen hadde blitt rasert,  
var daværende prest i byen skutt foran alteret da han forsøkte å berge sølvskattene i kirken. 
En tid etter krigens herjinger ble det bybrann, deretter kom pesten. Før raseringen var det 245 
husstander i byen. Nå var det 42 igjen.  
 Tiden i Mittenwalde ble også en rik tid for hans dikteråre. Og kontakten med Crüger 
ble opprettholdt, slik at den utgaven av Praxix pietatis melica som kom i 1653 (den femte 
utgaven), inneholdt 84 Gerhardtsalmer. Hvor mange av disse som var offentliggjort i utgave 
tre og fire er ikke mulig å vite da de utgavene ikke lenger er kjent. Noen av de ny-publiserte 
salmene kan også være skrevet før 1647-utgaven kom, selv om det ikke er lett å påvise. At 
Gerhardt i denne tiden var målbevisst i sin dikting, aner vi av bredden i salmeutvalget. Han 
ønsket tydeligvis å dekke et stort felt av kirkeårets behov. Her er en rekke salmer til 
høytidene, rundt 20 gjendiktinger av Davidssalmer og andre bibelske tekster, her er 
sommersalmen Geh aus mein Herz und suche Freud og her er den unike salmen om Guds 
forsyn som i Landstads oversettelse begynner med Velt alle dine veie. Det er også her hans 
mest kjente salme om troen og rettferdiggjørelsen publisert: Er Gud for meg så trede.  
 Fem av salmene må ha blitt til mens boken var i trykken siden de ble med i boken som 
et tillegg. Fire av dem er gjendiktninger av salmer de da trodde var av den hellige Bernhard 
(Bernhard av Clairvaux). Forfatteren hadde laget fem sammenhengende salmer hvor han 
likesom plasserte seg ved de ulike legemsdeler av Kristus på korset. De to siste kom noe 
senere. Den syvende tar utgangspunkt i Kristi hode. Gerhardt gav dette pasjonsverket en 
forholdsvis fri gjendikting og brukte forskjellige versemål. De fire første kom altså i 1653, 
den mest kjente – og syvende salmen - kom først i utgaven av 1656. Det er den for oss kjente 
og kjære O hode høyt forhånet.  At det utgangspunktet Gerhardt gjendiktet salmen fra, var 
skrevet av Bernhard, ble motbevist av en forsker i 1882. Siden kunne Clemens Blume påvise 
at forfatteren, i følge en håndskrift fra 1320, var Arnulf av Louvain.21 Uansett vitner salmen 
om at Gerhardt hentet impulser fra andre kilder enn Luther og CF – uten dermed å komme i 
strid med Wittenbergteologien.  
 Etter fire år i Mittenwalde ble han gift med Bertholds datter, Anna Maria, i Berlin. Det 
skjedde 11. febr.1655. Han var da 48 år. Hun var født 19. mai 1622 og var dermed  32 år da 
de giftet seg. De hadde da kjent hverandre i 12 år. Gerhardt var tydeligvis en mann av 

                                                 
20 Kochs s 18. 
21 Malling IV s 142. 
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forsiktig natur, ikke var rask med viktige avgjørelser. Det lå til hans natur å nøle.22 Han tenkte 
neppe høyt om seg selv. At han ikke ble prest før han var 44 år gammel og ikke giftet seg før 
han var 48 år, kan tyde på det. Hans samvittighetskvaler i den senere konflikten med den store 
kurfyrsten samsvarer også godt med dette. Han hadde stor respekt for forkynner- og 
sjelesørgerembetet. Dette preget ham like til hans eldre år. Det han skrev til magistraten i 
Lübben i 1668 - som svar kallet til prestegjerningen der - vitner om det. Med en slik høy 
vurdering av tjenesten, er det forståelig at han ikke presset på for å få et embete.23  
 I Mittenwalde opplevde han å miste sin førstefødte, Maria Elisabeth. Han merket også 
frustrasjonen ved at presten Allborn laget problemer for ham. Allborn følte seg forbigått da 
Gerhardt fikk prostestillingen.24  
 
Prest ved Nikolai-kirken 
Mye tyder på at Paul og Maria ønsket å flytte tilbake til Berlin. Der var hennes gamle far, og 
der hadde de mange venner. I 1657 kom så anledningen. Prosten i Nikolaikirken døde, og det 
såkalte tredje diakonat ble ledig. Han ble spurt om å gå inn i denne stillingen. I svaret han 
skrev til magistraten i Berlin etter en ukes betenkningstid, avspeiles hvor seriøst han tenkte 
om tjenesten. Svaret røper en tillit til at Gud vil være ham nær, og tillit til at de troende vil 
komme ham til hjelp med sine bønner. Han hadde selv bedt mye til Gud om klarhet og ledelse 
før han kunne svare ja. 
 Nå kom en periode i hans liv som kan regnes som et høydepunkt i hans prestegjerning.25 
Han virket i det stille som sjelesørger, han forkynte Guds ord, og han vant menighetens tillit 
og kjærlighet.  
 Hvordan var Gerhardt som forkynner ut over det at han var meget godt likt? I 
forbindelse med en dyster karakteristikk av det syndige livet ved hoffet tillegges en av 
Gerhardts venner følgende utsagn omkring temaet forkynnelse og Gerhardt som forkynner: 
Hjertet må bli grepet, samvittigheten rammes i sin innerste grunn, predikantens ord må ikke 
bare være en tordenkile som kløver klippen, men også en mild vår-luftning som vekker de 
stivnede hjerter til nytt liv. Predikanten må ikke bare med de utvortes ord preke lov og 
evangelium, men han må også ved å tale ut av sine egne indre salige troserfaringer fremkalle 
den sanne trosvillighet i sine tilhøreres hjerter. All ytre lærdom og undervisning, all 
straffepreken og fordømmelse hjelper ikke noe og bare forbitrer dess mer, når ikke hjertet 
forut er blitt brakt til ydmykhet overfor Gud og til selverkjennelse. Slik gjør vår Paul 
Gerhardt det, og hadde denne dyrebare Guds mann den gang bare kunnet synge en av sine 
sanger inn i det syndige hoffliv, eller bare holdt en av sine prekener, så ville det kommet 
bedre tider. Så lenge hjertets hovmod ikke blir brutt, blir det aldri anger og bot og det indre 
menneskes helliggjørelse.26  Selv om dette er hentet fra en historisk roman, kan det virke som 
forfatteren Wildenhahn var så fortrolig med kildene fra Gerhardts samtid, at sitatet gir et 
tilnærmet korrekt bilde. Gerhardt tok aldri lærestridene direkte opp på prekestolen. Men han 
var dypt preget av Luthers skjelning mellom lov og evangelium og aktualiserte dette på en 
hjertenær måte. 

                                                 
22 Malling VI s 206. 
23 Ibid s 29. 
24 Bachmann s 7. 
25 Kochs s 21. 
26 Wildenhahn del 2, s 40. 
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 Gerhardts forhold til Crüger ser ikke ut til å ha vært anstrengt. Crüger var lutheraner 
som Gerhardt, men i 1658 laget han etter kurfyrstens ønske en sangbok, Psalmodia Sacra, for 
den reformerte hoffkirken. Den inneholdt både reformerte og lutherske salmer, og i forordet 
skrev han positivt om kurfyrstens bestrebelser på toleranse mellom konfesjonene. Hvordan 
Gerhardt stilte seg til dette, vet vi ikke. Crüger døde i 1662 og slapp dermed å bli involvert i 
den striden som senere skulle komme (der omstendighetene førte Gerhardt i en bitter konflikt 
med kurfyrsten nettopp om konfesjonsproblemet).27 
 Crügers etterfølger som kantor, Johann Georg Ebeling (1637-1676), var velkjent med 
store salmediktere allerede før han kom til Berlin. Han hadde vært i Lüneburg sammen med 
salmedikteren Johann Rist. Nå ble han personlig venn med Paul Gerhardt, selv om han bare 
var 25 år gammel. Ebeling sørget for å utgi Gerhardts salmer i en samlet utgave.28 89 salmer 
var allerede publisert I Praxis pietatis melica. Ebeling tilføyde 26 nye salmer, dessuten føyde 
han til 31 enkeltvers som Crüger hadde utelatt fra enkelte av salmene. I utgivelsen sier 
Ebeling at han hadde alle salmene fra forfatterens egen hånd. Det vil si at Paul Gerhardt selv 
hadde godkjent salmene i den formen de hadde i Ebelings utgivelse, ja, han hadde trolig gitt 
dem til ham i håndskrift.29 Ebeling var i sine beste år og fikk i tiden mellom 16. febr. 1666 og 
12. mai 1667 gitt ut salmene i 10 hefter a 12 salmer. Like etterpå kom de i ett bind med 
tittelen Pauli Gerhardt Geistliche Andachten. I 1671 utga han dem under tittelen 
Evangelische Lustgarten Herrn Pauli Gerhardts.30 
 
Familieliv i glede og smerte 
Etter at fru Anna Maria døde, ble de såkalte ”Personalien” utgitt. Der omtales hun med ord 
som vitner om stor kjærlighet til Gud og hans ord.31 I deres familiebibel har hun skrevet noen 
notater i forbindelse med særlige ting som skjedde i familien. Disse nedtegnelsene er dels i 
fortellende form, dels i bønneform. De er gjennomsyret av bibelord og allusjoner til bibelord. 
Vi får et innblikk i et gripende fromhetsliv som avspeiler noe av ekteparets åndelig 
forankring. 
 Overskriften over disse notatene var Herrens ledelse av mitt liv. Nedskrevet i gledens og 
smertens timer av Anna Maria Gerhardt, født Berthold.32 Vi siterer: 
 
19 mai 1656. Vårt første barn, Maria Elisabeth, fødtes på min egen fødselsdag. Min ånd 
fryder seg i Gud, min Frelser fordi han har gjort store ting imot meg. Han er mektig og hans 
navn er hellig.  
 
14 jan 1657. Vårt barn, Maria Elisabeth, døde neppe 8 måneder gammel. Herre hvorfor tar 
du fra meg mine øynes lyst og mitt hjertes glede? Dog, jeg vil ikke klage. Sov godt, mitt barn, 
i din siste, lille seng! Få og onde var ditt livs dager, du kjære snart bortflyktende gjest på 
jorden. 
På minneplaten for Maria Elisabeths død kan vi lese de ordene som opprinnelig ble sagt om 
patriarken Jakob: Wenig und böse ist die Zeit meines Lebens. (Få og onde var ditt livs 

                                                 
27 Ihlenfeld s 51-52. 
28 Lars Aanestad i Kristen sang og musikk I spalte 513. 
29 Ihlenfeld s 63. 
30 Ibid s 62. 
31 Kochs s 19. 
32 Sitatene fra fru Gerhardts notater er hentet fra Bothner s 96-100 og lettere språklig bearbeidet av 
undertegnede. En gjengivelse av dette unike stoffet er også å lese i Wildenhahn s 215-221 .  
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dager.)33  Ordene passet faktisk bedre på småjenta (som ble bare knapt 8 mndr gammel) enn 
på patriarken Jakob! 
 

12. jan 1659. Vårt annet barn, Anna Katharina, fødtes, døptes den 15. Herre, så har du atter 
legt de sår som du har slått. Akk, velsign dette barn for oss, om det er din vilje. 
 
25. mars 1659. Vår lille Anna Katharina bæres til det siste sovekammer. Akk, skal jeg da 
være som en som berøves sine barn? Herre, hvorfor tukter du meg så hårdt? 
 
30. nov 1660. Vårt tredje barns, Andreas’ fødselsdag og dødsdag. Liv og død, glede og 
smerte, opphøyelse og fornedrelse, alt sammen på noen få timer. Herre, du vet hva et 
moderhjerte kan bære … 
.. Må jeg ikke si som Jakob: ”Josef er ikke mer, og Benjamin vil dere ta fra meg: Over meg 
kommer det alt sammen.” Herre, nu vet jeg det, jeg er ikke verd at et barn kaller meg mor. 
 

25. aug 1662. Herren har forbarmet seg over min elendighet og ikke sett til min syndeskyld. I 
dag ble vårt fjerde barn, Paul Fredrik, ved den hellige dåp opptatt i samfunn med Kristus. 
Min glede er større enn min takk. Vel er mitt legems svakhet brutt! Jeg gråter i stillhet når 
mitt barn ligger ved ammens bryst og ikke ved moderbrystet.  Og dog er det mitt barn! Herre, 
ville du la meg beholde dette barnet. 
 

6. febr 1665. I dag fører vi vårt femte barn, Andreas Kristian, ved den hellige dåp hen til den 
Herre Jesus. … jeg vet jeg ikke får beholde dette barn, jeg føler det på den dødsspire som 
hviler i mitt legeme. 
 

24. sept 1665. Sov godt, min lille Kristian, jeg visste jo at din vugge var redet i himmelen. Nå 
ligger du og sover hos dine tre søsken og deres besteforeldre. Hvor vil de bli glade når du 
kommer. Men din mor gråter. 
 

29. febr 1668. I går aftes spyttet jeg litt blod, det forskrekket mine slektninger meget. Jeg 
søkte å berolige dem. Men i dag merker jeg det, - mine krefter svinner for hvert øyeblikk. ....  
Deg anbefaler jeg min kjære ektemann og mitt eneste barn som du av stor nåde har latt meg 
arme syndige kvinne beholde. … Jeg kan ikke mer – hånden skjelver. Å leve er for meg 
Kristus og å dø en vinning. 
 

De familietragediene som her avspeiles gikk selvsagt også dypt inn på Gerhardt selv. En kan 
undres over at et liv så fylt av prøvelser kunne frambringe så mange glade salmer. Nå skal det 
sies at Gerhardts største produksjon faktisk er fra tiden før han stiftet familie. Vi vil senere gå 
nærmere inn på salmenes innhold. Men at salmene hans hadde en stor plass i ekteparets eget 
liv, er det klare vitnesbyrd om. Wildenhahn synes å legge sterk vekt på dette. Han lar 
Gerhardts salmer ha en stor plass også på Marias eget dødsleie, sikert med grunnlag i sikre 
kilder.34  

                                                 
33 Kochs s 20. 
34 Wildenhahn s  
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 Når Gerhardt skriver om kors en kristen må bære, skriver han oftest ”overindividuelt”. 
Tekstene kan passe for alle kristne i nød og smerte. Men noen steder aner at tekstene skrives 
på basis av dypt personlige erfaringer. 
Ach, es ist ein bittres Leiden 
und ein rechter Myrrhentrank, 
sich von seinen Kindern scheiden 
durch den schweren Todesgang! 
Hier geschiet ein Herzensbrechen, 
das kein Mensch kann recht aussprechen.35 
……………………. 

 

 

Stridsårene 
For å forstå konfesjons-striden på 1660-tallet i Berlin/Brandenburg (senere Preussen) må vi gå 
tilbake noen tiår. Kurfyrsten ved århundreskiftet, Johann Sigismund, forpliktet seg i 1593 på 
Concordieformelen (CF). Den gangen var det selvsagt at folk og fyrste tilhørte samme tro. 
Som lyn fra klar himmel kom det derfor at han i 1613 fristilte seg i forhold til CF og gikk over 
til den reformerte bekjennelsen. Det var et stort slag for den lutherske kirken og førte til en 
konflikt mellom fyrsten på den ene siden og presteskapet og storparten av folket på den andre. 
Angst og sinne preget mange.  Det falt mange harde ord mot calvinismen fra prekestolene. Da 
besluttet kurfyrsten ved et edikt av 1614 at ingen fikk tale nedsettende om og fordømme den 
andre bekjennelsen og dens tilhengere. Harmen blant lutheranerne nådde nye høyder. Visste 
ikke kurfyrsten at de hadde svoret troskap mot Concordieformelen?36 
 30-årskrigen satte ingen effektiv stopper for denne konflikten, selv om den gjorde at 
intensiteten ble svekket. I perioden 1640-88 rådde den ”store” kurfürst Friedrich Wilhelm.37 
Han viste en viss moderasjon og ga i 1653 lutheranerne rett til å fastholde sine symbolske 
bøker (inkl. CF). Men så oppdaget han at den stridbare holdningen mot de reformerte nettopp 
preget CF. I 1656 bestemte han derfor at de ikke skulle forpliktes på den. Dette var et anslag 
mot dem som ved sin ordinasjon hadde forpliktet seg på CF. Han skjønte neppe hvor sterke 
følelser som rådde blant lutheranerne. De reformerte med kurfyrsten i spissen måtte da også 
tåle harsellas fra luthersk hold. I 1661 framførte de et skuespill i gymnaset i Grauen Kloster 
som var en bitende satire over reformert nattverdfeiring. Følelsene kokte på begge sider i 
kirkestriden.38 
 Kurfürsten var realpolitiker nok til ikke å kreve at folk og presteskap i sin helhet skulle 
skifte bekjennelse. Men kravet om ”toleranse” måtte tilfredsstilles. Og trykket var rettet mot 
lutheranerne som fulgte Wittenberg-teologien, og som hadde svoret troskap mot 
Concordieformelsen (CF).39 Disse var meget opprørt over synkretismen, dvs forsøket på å 

                                                 
35 Ihlenfeld s 52. 
36 Kochs s 23. 
37 Malling s 207. 
38 Kochs s 24. 
39 ”Den store kurfyrsten” hadde i ungdommen oppholdt seg i Holland og ble gift med den hollandske prinsessen 
Louise Henriette. Prinsessen var både meget from og meget dyktig i ”den hellige poesi”. Hun hadde fått en 
oppdragelse der hun hadde lært å si nei til hofflivets ”adspredelse og fordervelse”. Derimot engasjerte hun seg 
sterkt sammen med sin mann for å avhjelpe den sosiale nøden som preget landet like etter 30-årskrigen. Hun 
opprettet skoler og sørget også for å utgi en salmebok.  

Men aktiviteten gjorde henne ikke verdslig og jordvendt i sinnet. Gjennom hele livet bevarte hun en fast 
tro på det kristne håp slik hun så mesterlig beskrev det i en salme inspirert av Job 19,25–27 og 1. Kor 15. Denne 



Tro som trosser tragedier 
 

137 

forene de to protestantiske retningene (reformert og luthersk kristendom).40 Den 2. juni 1662 
utstedte han så et nytt edikt som innskjerpet kravet om ikke å forkjetre motparten i 
kirkestriden, især ikke fra prekestolen. En skulle søke fred og broderkjærlighet. Han krevde 
underskrift av prestene. Den som i sin samvittighet ikke kunne skrive under, måtte føle seg fri 
til å forlate landet.41  Bak denne tankegangen sporer vi selvsagt den nevnte tradisjonen om at 
folk og fyrste ideelt sett skal ha samme tro (quius regio, eius religio).  
 Den 21 august 1662 forbød han også ungdom innen sitt landområde å studere i 
Wittenberg der CF i høy grad bestemte teologien. I samme skriv bød han at det skulle holdes 
en religionssamtale mellom de reformerte og lutherske. Paul Gerhardt som må ha vært 
anerkjent som en dyktig luthersk fagteolog, ble bedt om å være sekretær og skrive det som 
skulle utgjøre det lutherske grunnlag for samtalen.  
 Mange har undret seg over den tilsynelatende forskjellen på Gerhardt som salmedikter 
og Gerhardt som kirkepolitiker. Den freidige og glade trosoverbevisning i Gerhardts salmer 
synes å stå i kontrast til den sterkt polemiske tonen han angir i det lutherske 
samtalegrunnlaget for religionssamtalene. Som sekretær og stridsteolog bruker han nokså 
sterke formuleringer. Selvsagt har dette sammenheng med den tilspissede situasjonen: Det sto 
nå om helt fundamentale teologiske tema for Gerhardt. Wittenbergteologien hadde satt et 
sterkt preg ham.  I samtalegrunnlaget som han skrev, heter det (Vi gjengir sitatet på tysk med 
de latinske formuleringene som er bakt inn): Dass unter den Reformierten Christen sein, gebe 
ich gern zu, aber dass die reformierten quatenus tales Christen, und also meine Mitbrüder, 
meine Mitglieder sein, hoc est qoud nego. Würde auch hier nötig sein, das Wörtlein Christen 
zu evolvieren. Ein Christ ist entweder der auf Jesum getauft ist und Jesum von Nasareth für 
Messiam und Heiland der Welt bekennet. Also können vielleicht nicht allein Calvinisten, 
sondern auch Papisten Christen genannt werden; oder ein Christ ist derjenige, welcher den 
wahren selig machenden Glauben rein und unverfälscht hat, auch die Früchte dessen seinem 
Leben und Wandel sehen lässt, also kann ich die Calvinisten qua tales (als solche) nicht für 
Christen halten.42  
 Forhandlingene ble langvarige. Hele 17 forhandlingsmøter ble avholdt. Da ble de 
endelig avbrutt – og uten resultat.43 16. september 1664 utstedte kurfyrsten så et nytt edikt 
med ytterligere innskjerping. Kurfyrsten vil ikke lenger tåle det konfesjonelle hat og de 
gjensidige forkjetringer, het det.44 Dette ble kalt toleranseediktet, og det resulterte i helt 
eksistensielle problemer for mange prester. De fryktet for at de måtte forlate embetet, for nå 
gjorde statsmakten vold mot samvittighetene. De lutherske prestene reagerte noe forskjellig. 
To prester i Nikolaikirken ble umiddelbart avsatt, de andre fikk betenkningstid. Gerhardt fant 
det umulig å forene troskap mot sin ordinasjon (og mot CF) med en ettergivenhet overfor 
ediktet. Han hadde selv aldri åpent forkjetret de reformerte fra prekestolen. Men fordi CF 
forutsatte at en åpent skulle forkaste den reformerte lære på flere punkter, kunne han ikke 
etterkomme kravet om underskrift på et dokument som forutsatte det motsatte. Han var kjent 
for å være mild i sin prestegjerning. Men prinsipielt sto han fast og ville ikke gå inn på en 
handlemåte der han måtte tolkes som en som ikke lenger lot CF bestemme teologien.  

                                                                                                                                                         
salmen lot hun synge hver påske. Den gjorde så sterkt inntrykk på kurfyrsten at han siterte Job 19,25 som det 
siste han sa da han lå for døden. Hennes salme ble hans faste håp like inn i døden. Se Sjaastad s 54. 
40 Bachmann s 9 
41 Ibid s 9. 
42 Ihlenfelds 47. 
43 Bachmann s 10-11. 
44 Kuchs s 29. 
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 Den 6. febr 1666 møtte han for konsistoriet, og ved den anledningen skal han ha sagt: 
Dette er bare en berlinsk lidelse, men jeg er rede til å besegle den evangeliske sannhet med 
mitt blod. Og jeg, liksom Paulus, er rede til å strekke hals for sverdet.45 Det ble sagt at noen 
andre prestekoner tryglet sine menn om ettergivenhet overfor ediktet. Men Gerhardts kone, 
Anna Maria, støttet sin mann fullt ut. Også menigheten engasjerte seg. Alle borgerskapets 
yrkesgrupper i byen sto sammen i et krav om at bymagistraten måtte be kurfyrsten om å 
akseptere Gerhardt uten at han underskrev ediktet. For Gerhardt ville jo ikke åpent forkjetre 
de reformerte fra prekestolen. Opprøret viser hvor høyt verdsatt Gerhardt var – og hvor lite 
polemisk han ble oppfattet i sin sjelesorg og prekengjerning.46 
 Men kurfyrsten svarte at hvis Gerhardt var slik en mild mann, måtte han kunne 
underskrive ediktet. Da gjorde borgerne noe uhørt. De gjorde enda et framstøt overfor 
kurfyrsten. For hvorfor får katolikker og jøder og gjendøpere beholde sin samvittighetsfrihet, 
bare ikke konfesjonelle lutheranere? 
 Kurfyrsten lot seg ikke lenger pille ved nesen. 13. april 1666 svarte han nokså krast. 
 Gerhardts personlige venn gjorde så ekstra forsøk, og 9. jan 1667 reagerte kurfyrsten 
noe mildere. Han anså det mulig å beholde Gerhardt i embetet uten underskrift – med den 
forståelsen at Gerhardt må ha misforstått ediktet og likevel ville leve etter ediktets intensjon.47 
Men kurfyrsten sa noe i den siste runden som indirekte forutsatte at Gerhardt i praksis måtte 
følge ediktet og ikke la CFs skarpe holdning mot enkelte reformerte lærepunkt, gjennomsyre 
forkynnelsen.48  Gerhardt følte seg bundet i samvittigheten. Den bekjennelsen som han 
engang ble ordinert på, var for ham ufravikelig, og den forutsatte at han åpent tok avstand fra 
reformerte lærepunkter. Men nå lå saken i hans egne hender. Hva skulle han gjøre? Tanken på 
å bøye av ble til en ”hjerteangst” for ham. Han kunne bare ikke. 
 Gerhardts vennskap med Wittenberg-ortodoksiens ”hode”, Abraham Calovius (1612-
1686), kan ha vært med på å befeste denne sterkt konfesjonelle lærebevisstheten hos ham. 
Calovius var en rubust mann med stor vitalitet. Det kom til uttrykk både i hans undervisning 
og teologi og i hans ytre livsløp. (Han var gift seks ganger!) Det var ufattelig for ham å tenke 
seg at en annen læreframstilling enn CFs kunne ha noen som helst slags berettigelse. 
Gerhardts uttalelser om CF og hans sterke holdning i kirkestriden synes å bære en tilsvarende 
overbevisning. Den er ikke en menneskelig, men en himmelsk, gudelig og salig bekjennelse, 
hevdet han, og derfor bør alle daglig love og takke Gud på sine knær for Concordieformelen. 
 I sitt svarbrev til kurfyrsten omtaler han ham med dyp respekt som sin lovlige 
landsherre. Men han vet seg å stå ansvarlig for Gud for det løfte han engang hadde gitt. Det 
avgjorde saken.  
 Dermed var hans skjebne bestemt. Selv om menigheten prøvde å dra ut tiden i håp om at 
kurfyrsten ville akseptere Gerhardts krav om ikke å vika av fra sin bekjennelse, hadde han 
innvendig tatt et valg og merket befrielsen ved dette valget. I en vakker omdikting av ”Siraks 
takkebønn” aner vi hans glede over å ha fulgt sin samvittighet:  
 
Jeg takker deg med glede 
min frelser og min Gud, 

                                                 
45 Malling s 208. 
46 Malling s 207 og Kochs s 29-32. 
47 Bachmann s 13. 
48 Wildenhahn har i sin historiske roman på en utmerket måte prøvd å gi uttrykk for hvordan denne episoden 
virket på Gerhardt personlig. Wildenhahn s 174-192. 
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for du var alltid rede 
å fri fra nød meg ut, 
Med din, den sterke hånd, 
har du, min konge, fridd meg 
fra trengselen forløst meg 
og ført meg med din Ånd.49 
 
Likevel er det mye som tyder på at denne konflikten med kurfyrsten hadde tatt hardt på. Han 
mistet også sin kjære Maria i denne tiden. Hun døde i fred og med trostillit i hjertet. Men 
sorgen var stor og savnet stort. 
 Vennene hans arbeidet for å finne et embete for ham. Det lyktes, denne gangen i Lübben 
som lå i et luthersk område. I mai 1669 dro han dit sammen med sin eneste gjenlevende sønn, 
seksårige Paul Fredrik. Hans svigerinne, enken Sabina Fromm, ble med og styrte huset. 
Hennes sønn ble for øvrig huslærer for sin fetter. De hadde et par tjenere som tok seg av 
gårdsarbeidet.  
 Men Gerhardt hadde blitt en ensom mann. Og enda mer ensom ble han nok i 1674 da 
hans fromme svigerinne døde. Hans tid som salmedikter synes nå å være slutt. At han likevel 
kunne bære med seg en glad forkynnelse på prekestolen, aner vi av stemningen i det 
dokumentet som kan kalles hans åndelige testamente til sin sønn. Her forteller han at han 
hadde overgitt Paul Fredrik til Gud helt fra hans spede barndom. Hans ønske var at han måtte 
bli en forkynner av Guds hellige Ord. Og i denne oppgaven må han ikke regne med bare gode 
dager. Likevel: Gud kan erstatte ytre trengsler med inderlig hjertelyst og åndens glede.50 
Utsagnet er forankret i personlig erfaring. Vår artikkeloverskrift, Tro som trosser trengsler, 
kan forsvares. Guds tjenere kan i medgang og motgang eie en inderlig glede. Denne gleden er 
en Åndens virkning i deres liv.  
 Han gir også sønnen del i noe av sin livsvisdom og noen moralske råd for 
ungdomstiden. Skrivet inkluderer for øvrig an anmodning om ikke å gi etter for synkretistene 
(de som vil forene den lutherske og reformerte tro). De søker nemlig det timelige og er ikke 
tro verken mot Gud eller mennesker, skriver han.51  
 Han døde 27. mai 1676. I registeret over dødsfall i Lübben står det med tørre ord: Den 
7. juni (døde) hr. Paul Gerhardt, trofast og flittig og velkjent erkediakon i denne kirken, i sitt 
livs 70-ende år.52  
 Fire år senere ble sønnen innskrevet ved universitetet i Wittenberg. Sporene etter ham 
forsvinner før han fikk noe presteembete. Men vi vet at han døde i 1716, og fra hans enke 
kom det et maleri av Paul Gerhardt som ble plassert i kirken i Lübben. Under maleriet er det 
skrevet et latinsk minnedikt. Og etter navnet Paulus Gerhardtus er det føyd til Theologus in 
cribro Satanae tentatus.53 Det er en klar henspilling på ordene i Luk 22:31: Simon, Simon! Se, 
Satan krevde å få dere i sin makt for å sikte dere som hvete. 
 Året før Gerhardt døde, skrev Philipp Jakob Spener (1635-1705) et forord til Johann 
Arndts Sanne kristendom. Der framholder han idealene for det som skulle bli statspietismen 
innen den lutherske kirke. Pietismen representerer ny epoke i kirkehistorien generelt, og dette 

                                                 
49 Kochs s 37. Oversettelse ved ES. 
50 Ibid s 43. 
51 Malling s 210. 
52 Kochs s 47. 
53 Ibid s 47.  
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avspeiles også i salmehistorien. Paul Gerhardt er barn både av reformasjonen og av 
ortodoksien. Men liksom den såkalte botsfromheten i ortodoksiens tid innevarslet en ny æra 
med større inderlighet, innevarsler Gerhardt på salmediktingens område en sterkere 
inderlighet. I hans poesi trer det troende menneske fram som enkeltindivid, ikke bare som 
menighetsmedlem. Han opererer ofte med første person i sin salmedikting (Velt alle dine veie, 
Er Gud for meg så trede). Dermed er vi over på en analyse av hans salmedikting. 
 
Gerhardts allsidighet som salmedikter 
Selv om det er mulig å finne konkrete foranledninger til Gerhardts salmer, er de overraskende 
tidløse. Han har heller ikke direkte angitt når den enkelte salme er skrevet. Vi må stort sett 
forholde oss til første utgivelsesår når vi skal datere salmene. 18 av salmene ble utgitt i Praxix 
pietatis melica av 1648, 20 nye kom til utgaven av  1653, 47 nye i utgaven av 1656, 5 nye i 
utgaven av 1661 og 30 nye salmer kom i Ebelings samleutgave i 1666/67. 
 Noen ganske få eksempler finnes på salmer som avspeiler historiske begivenheter og 
som dermed kan gi oss sikrere datering. Det gjelder noen av salmene som ble utgitt først i 
1653, men som avspeiler 30-årskrigens redsler. Krigen sluttet i 1648.  
 Vi har allerede vært inne på at Gerhardt i sine beste år som salmedikter må ha hatt en 
klar målsetting: Å skape salmer for livets ulike faser, troslivet i hele sin bredde og dermed for 
hele kirkeåret.54 Her er salmer med motiver knyttet til hus og hjem, familie og kirke, 
myndigheter og lokalsamfunn, armod og rikdom. Her er salmer om den kristnes indre følelser 
i møte med anfektelser og i møte med ulike sider ved Guds ord.  
 29 salmer er gjendiktninger av Davids-salmer, ytterligere 24 salmer har andre tekster i 
Bibelen som grunnlag, seks salmer er skrevet med utgangspunkt i Johann Arndts 
Paradiesgärtlein, ni er oversttelser fra latin hvorav syv er fra det de trodde var Bernhards 
pasjonssalmer (se ovenfor).  
 Vi finner en salme om treenigheten, to adventssalmer, sju julesalmer, to nyttårssalmer, 
14 salmer om lidelsen, to om Jesu oppstandelse, tre pinsesalmer, to salmer om sakramentene, 
fire om boten, 12 om bønnen og om helliggjørelse og kristen livsførsel, 29 salmer til trøst i 
vårt liv under korset, 12 rene lov og takkesalmer, fem morgen- og kveldssalmer, sju natur- og 
ekteskapssanger, 11 salmer om døden, Jesu gjenkomst og det evige liv.55  
 Gerhardt er ganske sikkert preget av den sterke innflytelsen fra språkmannen Martin 
Opitz. Han ønsket å berge det tyske språket fra fremmed innflytelse og dyrke dets renhet og 
ekthet. Han arbeidet også med tysk versekunst og påvirket Gerhardt rent formelt. Men 
Gerhardt lot seg ikke fange for sterkt inn av strenge litterære og poetiske regler. Hans poesi 
flyter naturlig fram – ut fra den nære kontakten med sjelslivets indre ”rørelser”. Som vi 
hevdet ovenfor, står han med ett ben i reformasjonstidens og ortodoksiens vekt på menigheten 
som fellesskap, det andre benet har han i den såkalte reformortodoksien, forløperen til 
pietismen med dens vekt på den enkeltes trosliv og tilbedelse. Bachmann sier det så sterkt: 
Han synger ikke som Luther i kirkens navn, men i enkeltmenneskets navn.56  Men den som 
synger er likevel hele tiden representant for trosfellesskapet.  
  
 

                                                 
54 De siste salmene vi kjenner fra hans hånd eier stort sett ikke samme kraft og glede. Muligens har det med ytre 
livsomstendigheter å gjøre. Bachmann s 20. 
55 Opplysningene i dette avsnittet er basert på Bachmanns undersøkelser, se Bachmann s 21-23. 
56 Bachmann s 24. 
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Gledens salmedikter! 
Luther var kampteolog og hans salmer preges av dette. De bærer en ny friskhet og 
overbevisning i seg, med sterke formuleringer som uttrykker trosrettferdigheten og vissheten 
om å være på Guds side.  
 Samme trosfrimodighet merkes hos Gerhardt, men der er gleden framtredende uten 
polemiske sideblikk. Han lever som et Guds barn, i Guds verden med alle Guds skapergaver, 
under Guds ufattelige omsorg i medgang og motgang, forløst fra synden og gjenfødt til et 
levende håp. Jubel og glede er framtredende i svært mange av salmene hans. De er lovsanger. 
Hjertet ”springer i salighetens trinn”! En … har sagt: ”Paul Gerhardt levde i en tid som mye 
mer ga ham årsak til å skrike enn til å synge.”  Sannelig, her ligger det opp i dagen hva en 
rett og evangelisk tro er og viser hvordan han (Jesus) og han alene forvandler arme syndere 
her på jorden til Guds mennesker, fylt av glede.57 Dette innebærer at vi ikke først og fremst 
skal lete i Gerhardts egen personlighet for å finne gleden. Gleden er forankret i selve 
evangeliet. I Kristi korses skygger forsvinner all min nød. I dette lys er det også han kan finne 
den jublende gleden over Guds skapergaver. 
 Vi gjengir her innledningsstrofen på en del av salmene hans. Formuleringene taler sitt 
tydelige språk. Gerhardt vil ha oss med inn for Guds ansikt i lovsang og tilbedelse. Gud vår 
skaper er i Kristus vår kjære Far og omslutter vårt liv – både på skapelsens og frelsens plan – 
med en omsorg som bærer. Følgende eksempler maner oss til å la gleden finne utløp: 
• Solt ich meinem Gott nicht singen  
• Fröhlich soll mein Herze springen 
• Auf, auf mein Herz, mit Freuden 
• Sei fröhlich alles weit und breit 
• O du allersüsste Freude 
• O Jesu Christ, mein schönstes Licht 
• Auf den Nebel folgt die Sonne 
• Schwing dich auf zu deinem Gott 
• Sei wohlgemut, o Christenseel 
• Du meine Seele sing 
• Ich danke dir mit Freuden 
• Ich singe dir mit herz und Mund 
• Nun danket all’ und bringet Ehr 
• Wach auf mein Herz und singe 
• Nun geht frisch drauf, es geht nach Haus 
• Geh aus, mein Herz und suche Freud 
En kan undres over denne takk og glede i en tid der hele samfunnet var preget av 30-
årskrigens tragedier. Det er sagt at ikke noen tysk dikter kunne frambringe en slik hjerteglede 
i tidsperioden 1647-1666. Gerhardts dikting er mer preget av sol og morgenrøde enn noen 
annen dikter i samtiden.58 Det har sammenheng med det perspektiv over livet som selve 
evangeliet om Jesus hadde gitt ham. 
 
Guds skaperkraft, forsyn og omsorg 
I salmen Geh aus mein Herz und suche Freud in diesen lieben Sommerzeit når han et av sine 
høydepunkter i naturdiktingen. Vi gjengir v1 på svensk og v2 på nynorsk:  

                                                 
57 Bachmann s 36. 
58 Ihlenfeld s 159. 
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I denna ljuva sommartid  
gå ut, min själ och gläd dig vid  
den stora Gudens gåvor. 
Se, hur i prydning jorden står, 
se, hur för dig och mig hon får 
så underbara håvor.59 
 
Sjå kvar ei grein av lauv er full,  
og moldi pryder seg i gull  
og fargar utan like. 
Sjå liljer, roser, blad og blom 
ber større bragd og herlegdom  
enn Salomo den rike. 
 
Gerhardt kan skrive levende og naturlig om lyn og hagl, regn og vind, sol og sommer, skog og 
fjell. Alt er i Guds hånd, og han er den suverene skaperen. Men gleden over skaperverket 
skaper lengsel etter fullendelsen, for Guds trone.  
Jag ville då på änglars vis  
instämma i ditt lov och pris  
med tusen sköna psalmer. 
 
Gleden over skaperens storhet i sitt skaperverk kombineres med lengselen etter paradiset. I 
hans aller mest kjente skapelsessalme, den gripende kveldssalmen , Nun ruhen alle Walder, 
ser vi dette klart. (På norsk kjent i Landstads oversettelse Nu hviler mark og enge.60) Kollega 
Karsten Valen har oversatt alle salmens 9 vers til nynorsk.  
 
Når dagen taper makta  
då lyser stjerneprakta  
frå høge himmelsal. 
Men Kristus han har lova  
meg i si himmelstova  
å møta med sitt varme smil. 
 
Dette innebærer ikke en flukt fra syndefallets virkelighet: Gerhardts teologi regner for alvor 
med at Satan har fått sin innflytelse over tilværelsen. Men Guds omsorg er appell-instansen:  
 
Brei over oss din vengje 
og vondskap utestengje, 
hald vesle fuglen varm. 
Om Satan vil meg sluka 
du engleskaren bruka. 
Dei syngje: Trygg i Jesu arm. 
 

                                                 
59 Den svenska psalmboken nr.200, v1. 
60 Landstads reviderte salmebok nr. 827 
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Karsten Valen har også gitt nynorsk drakt til en av de andre store salmer om Guds omsorg, 
Ich singe dir mit Herz und Mund. Underlig er det å lese dette i lys av de grusomme 
krigsopplevelsene:  
 
Kven gjev oss liv og samanheng 
der vi kan leve trygt, 
og vernar med si sterke hand  
det landet vi har bygt? 
 
Vår Herre, allting har du gjort,  
du, du er opphavsmann.  
Når du er vaktar ved vår port,  
så trygt vi kvila kan. 
 
Du kjem oss nær i truskap stor,  
i fårer står oss bi.  
Og alt som skjer med oss på jord  
då vert ei nådetid. 
 
Enkelthetene i skaperverket brukes hyppig som metafor for rikdommen i frelsen og gleden 
ved å leve under Guds velsignelse fra dag til dag. Karen Bothner forteller at følgende vers i 
mange år er blitt brukt som kveldsbønn ved danske barnesenger: 
 
O Jesus, du min glede, 
du dine vinger sprede 
om, meg din kylling ned. 
Vil slangen meg omslynge, 
Da la din engel synge: 
det barn er gjemt i Herrens fred.61 
  
Den viktigste del av skaperverket er for oss mennesker solen. Gerhardt tenker trolig neppe så 
mye på solens avgjørende virkning for alt liv. For ham er det gleden ved solens lys som gjør 
solen til hans favorittmetafor: 
 
Den sol som sjelen fryder,  
min Jesus stråler frem,  
og all min sang betyder  
at himlen er mitt hjem.62 
 
Den aller kjæreste og mest kjente salme om Guds forsyn og omsorg, har Salme 37:5 som 
motiv: Sett din vei i Herrens hånd og stol på ham! Han skal gjøre det. Denne salmen nytter 
virkemidlet akrostikon. Versene begynner med et ord fra bibelteksten og følger disse ordenes 
rekkefølge. Velt på Herren din vei og håp på ham. Han skal det gjør’. Så utfoldes 
bibelteksten fortløpende, med en hjertenær anvendelse. Her kan en virkelig tale om tro som 

                                                 
61 Bothner s 81. Se Landstads reviderte salmebok nr.827 v 6. 
62 Fra salmen Er Gud for meg, så trede, Landstads reviderte salmebok nr.567, v8. 
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trosser tragedier. Landstad fikk på en helt unik måte ivaretatt både det formelle og det 
innholdsmessige i sin overesettelse. Dermed ble denne salmen den nå mest kjente av alle 
Gerhardts salmer. Det ville være i Paul Gerhardts og fru Marias ånd å plassere de ulike 
versene sammen med de ulike nedtegnelsene som vi gjenga ovenfor. Den tro og overgivelse 
til Gud vi finner der, samsvarer med denne teksten, selv om salmen er blitt til lenge før han 
giftet seg. Den vitner om en trosinnstilling som fulgte begge inn i ekteskapet og hjalp dem å 
møte glede og smerte. 
 
Velt alle dine veie og all din hjertesorg 
på ham som evig eier den hele himlens borg. 
Han som kan stormen binde og bryte bølgen blå, 
han skal og veien finne hvorpå din fot kan gå. 
 
Din trofasthet og nåde, o Fader, vet og ser 
hvordan du best kan råde med oss i alt som skjer. 
Hva du har valgt å gjøre det står som fjell så fast, 
ditt råd skal du utføre om jord og himmel brast. 
 
Gjør en lykksalig ende på all vår strid og vår nød. 
O Herre, ta i hende vår sak inntil vår død! 
La troen vinne seier og led oss trinn for trinn, 
Så samles våre veier til sist i himlen inn. 
 
Gerhardt kunne også skrive svært høystemt om ekteskapet. Bl.a skrev han en lang salme ut fra 
Ordspr 31, teksten om den gode hustru. Salmen heter Von dem vondervollen Ehestand, og der 
leser vi:  
 
Her favner en velskikket sønn 
en edel datter av folket. 
De er nå hverandres lønn 
de er nå hverandres lys,  
de svømmer nå i fredens elv 
men hvordan vet de ikke selv.63  
 
 
Enheten med og kjærligheten til Kristus 
 
Jeg kommer til din krybbe her 
o Jesus, frelser kjære. 
Mitt ønske og min lengsel er  
at din jeg kan få være. 
Jeg gir mitt hjerte, sjel og sinn, 
ta du det alt helt til deg inn 
og bygg deg der din bolig.64 

                                                 
63 Etter Kochs s 87. 
64 Flere vers er gjengitt på tysk i Kochs s 73.  
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I denne vakre julesalmen finner vi en inderlighet som nok har sammenheng med at Gerhardt 
ikke bare øste av reformasjonstidens teologi og CFs teologiske innhold. Han hadde kontakt 
med mystikken i middelalderen. Uten å havne i noen slags guddommeliggjøring av 
mennesket, og med en klar reformatorisk grunnsyn på troens liv, fant han i den kristne 
mystikken fra middelalderen noen sterke og gode uttrykk for sjelens forening med frelseren. 
Også pietisten Brorson i Danmark kunne i sin tid la brudemystikken og unio mystica-motivet 
slå sterkt igjennom i noen av sine salmer. Brorsons julesalme Mitt hjerte alltid vanker er i 
slekt med Gerhardts Jeg kommer til din krybbe her. Ingen av dem kommer i utakt med en klar 
evangelisk teologi om helliggjørelsen, menneskesynet og frelsen. Men deres julesalmer spiller 
på et bredere register enn Luthers når det gjelder apostelbrevenes unio mystica-motiv (jf. 
uttrykksmåten ”med Kristus”, Rom 6:3-7; Kol 3:1-5). Dette kan ha sin grunn i impulsene fra 
mystikken. 
 Bachmann sier det slik: Gerhardt blir et barn ved krybben til Jesusbarnet, men han 
kjæler ikke med det, han lener seg som en kylling under Kristi vinger, men han maler ikke 
dette bildet ut i det smakløse, hele hans hjerte brenner i kjærlighet til sin frelser, Guds lam, 
sjelens brudgom, men hans kjærlighet er høyere og derfor er han fjernt fra de 
åndsoppflammende øvelser til den sjel som går opp i Gud - som vi ser det hos Johann 
Scheffler og andre.65 
 Johan Arndt (1555-1621) var i noen grad preget av den gamle oppbyggelseslitteraturen 
fra middelalderen. Vi har sett at Paul Gerhardt – som svært mange i samtiden - leste og hentet 
impulser fra Arndt. I en salme som er skrevet etter inspirasjon fra en bønn av Johann Arndt, 
kommer denne inderlighetssiden ved sjelens forhold til Jesus klart fram. Her finner vi en 
inderlighet i troslivet og kjærlighet til Jesus – uten at sjelen ”går opp i” Gud. Tusener har lagt 
sitt hjerte i følgende vers: 
 
O Jesus som har elsket meg 
ja, med så overmåte, 
aldeles ubegripelig  
en kjærlighet og nåde. 
Å tenn mitt hjerte opp igjen  
med kjærlighetens iver 
så jeg giver  
meg ganske til deg hen 
og alltid hos deg bliver.66 
 
 
Påskebudskapet 
Både i pasjonssalmene og i andre salmer skinner påskebudskapet stadig igjennom. I hans mest 
kjente pasjonssalme finner vi en samtale mellom Faderen og Sønnen. Utgangspunktet er bl.a 
Jes 53 og Jesus som Guds lam (Jes 53: 7 og Joh 1:29).  
 
Det lam er Herren stor og sterk  
til Adamsætten bundet 

                                                 
65 Bachmann s 25. 
66 Sangboken nr.48, v1. 
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som Gud til sitt forløsningsverk  
har ene dyktig funnet: 
”Gå hen min kjære Sønn og lid  
for dem som inntil evig tid  
i vreden skulle være. 
Den dom er grufull å utstå 
men verdens frelse står derpå, 
min Sønn, vil du den bære?” 
 
 
”Ja, kjære Far av hjertens grunn 
la skje som du vil skikke, 
la komme kun den bitre stund  
jeg dødens kalk vil drikke!” 
Hvem fatter vel slik kjærlighet,  
så høy, så dyp, så lang, så bred, 
så ganske uten like? 
O kjærlighet, o himmelglød, 
du fører den til kors og død 
som eier himmerike.67 
 
Her benytter han et litterært virkemiddel beslektet med dramaet. Den ortodokse 
forsoningslære slik den er forankret i bibeltekster, kommer sterkt fram. Kristi døds betydning 
kan ikke sterkt nok understrekes. Men den tenkte samtalen i himmelen gir en innlevelse og 
nærhet til saken som fungerer sjelesørgerisk, og som ofte er sitert på prekestolene. 
 Gjendiktingen av pasjonssalmen fra middelalderen er selvsagt preget av den første 
forfatterens litterære virkemidler. Men Gerhardt gir salmen et unikt preg av nærhet. Vi 
kommer helt inn på begivenhetene langfredag. Men lidelsen utmales ikke og får egenverdi ut 
over selve forløsningen (jf diskusjonen som fulgte filmen The passion of Christ).  
 

O hode, høyt forhånet med blodig sår og ve, 
o hode tornekronet til smerte spott og spe, 
o hode som var hedret og tilbedt inderlig, 
men nå så dypt fornedret: Vær hilset hjertelig! 
 
Min Jesus du er såret for mine synder så, 
jeg burde have båret den straff som på deg lå. 
Se hit! Her står jeg arme fordømt til vredens ris, 
deg over meg forbarme, ditt nådeglimt meg vis. 
 
Når jeg herfra skal vike, da vik du ei fra meg, 
og når jeg ned skal stige i graven, vis meg deg! 
Når da mitt eget hjerte er klemt i siste nød, 
forkort min angst og smerte du som for meg er død! 

                                                 
67 Sangboken nr. 662. 
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Troens rettferdighet – gledens største grunn 
Er Gud for meg, så trede er vel den salmen som, i tillegg til Velt alle dine veie, har vært det 
norske kirke- og kristenfolks kjæreste Gerhartdtsalme. Her springer gleden fram, gleden over 
Ham som tok alle anklager og all fordømmelse, og som kler oss i en rettferdighet som består 
for Guds domstol. I ham eier vi status som Guds barn.  
 En salmekjenner har sagt: Denne Gerhardts heltesang fortjener å stilles ved siden av 
Luthers ”Vår Gud han er så fast en borg”. Her åpenbares en tro som står sin prøve i store 
indre og ytre trengsler og frimodig oppløfter sitt hode.68  I Brorsons oversettelse til dansk 
(1735) var alle 15 versene med. Landstad tok med 12 av dem i sin salmebok.69 I norsk 
salmebok og i sangboken er de første fire versene og det siste gjengitt. Her gjengir vi de fem 
som nå finnes i sangboken: 
 
Er Gud for meg, så trede meg hva der vil imot, 
jeg kan i bønnens glede det felle under fot. 
Vil Gud meg gjerne høre, har Faderen meg kjær, 
hva kan meg Satan gjøre med all sin helvedhær. 
 
Det kan jeg trøstig sie, det tror jeg fast og vet 
at Gud i himmerike er ikke mere vred. 
Hans kjærlighet meg følger hvor jeg går ut og inn, 
og demper alle bølger som bruser mot mitt kinn. 
 
Hvem våger å tale om Guds vrede? Om å bli avvist i dommen og havne i fortapelsen? For 
Gerhardt er dette realiteter som langt overgår 30-årskrigens redsler. Han våget å tale om Guds 
vrede. Men han skrev aldri om slike tema som en triumf over dem som vender Gud ryggen. 
Nei. Han skrev om den Guds vrede som han selv i Kristus var frelst ifra! Innfallsvinkelen er 
selve evangeliet om Kristus. I ham eier jeg frelse fra Guds rettmessige dom over min 
syndeskyld. Det ligger i luften en varm invitasjon: Denne frelsen er også tiltenkt deg! Ta imot 
den! 
 
Min Jesus er min ære, han gjør meg ren og fin,  
men ville han ei være den milde Frelser min,  
da torde jeg og kunne for himlen ei bestå, 
jeg sank med ett til grunne i vredens dype å. 
 
I oss selv eier vi ingen ære for Gud (Rom 3:23). Men Kristus er gitt oss av Gud selv – som vår 
ære! Det var Gerhardts hemmelighet! I Kristus kan vi bestå for Gud, i ham eier vi en 
fullkommen rettferdighet. Det er salmens budskap i de følgende versene.  
 
Han, han har helt utslettet alt som imot meg sto. 
Min syndeskyld avtvettet med sitt uskyldig blod. 
Til ham i troen kommen et trøstig mot jeg får 

                                                 
68 Sjaastad s 44. 
69 Brorson gjorde en stor innsats for å kle Gerhardtsalmer i god dansk språkføring. Uten Brorson ville vi neppe 
ha hatt en slik nærhet til Gerhardts dikting verken i Danmark eller i Norge. 
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og frykter ei for dommen som over verden går. 
 
Følgende vers har i kristen-Norge kommet så sterkt inn under huden på mange at det er blitt 
med i deres personlige bønneliv og tilbedelse: 
 
Den grunn hvorpå jeg bygger er Kristus og hans død; 
i Kristi korses skygger forsvinner all min nød. 
Der har jeg funnet livet, selv er jeg intet verd; 
hva Jesus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær.70 
 
I salmen Hvorledes skal jeg møte kommer samme trosfrimodighet til uttrykk:  
 
Jeg lå i bånd og fengsel, du kom med frihets bud. 
Jeg sto i spott og trengsel, da tok du meg til brud. 
For meg å få opphøyet tok du min skyld på deg, 
Så blir hva tungt du pløyet, en evig høst for meg. 
 
La aldri deg forskrekke av dine synders tall. 
Nei, Jesus vil dem dekke, de deg forlates skal.  
Han kommer selv, han kommer og demper all din ve, 
Han gjør en liflig sommer av all din trengsels sne.71 
 
Med dette budskapet eier den troende trøst i de sværeste anfektelser. Synden er utslettet, 
gudsforholdet gjenopprettet, saligheten sikret: 
 
Ingen sjø, hvor høy den bryter, 
ingen strøm, hvor sterkt den går, 
ingen ild, hvo hett den syder, 
intet mot Guds kraft formår, 
intet, intet lignes kan 
med den flod av livets vann 
hvormed bort vår synd han driver 
og oss fred og frelse giver.72 
 
Helliggjørelse, kors og trengsel 
I Er Gud for meg så trede finnes strofer som også trekker inn helliggjørelsen. Som ofte i 
salmene hans knyttes helliggjørelsen sammen med temaet kors og trengsel. Slutten av 
frelsesvisshetens lovsang hos Paulus (Rom 8:31-39) klinger bak formuleringene i noen av de 
ukjente versene. Vi siterer fra Brorsons oversettelse av 1735:  

 
Hvo sig med ham forbinder 
og skyer den Ondes Flok, 
hand spottes vist og finder 

                                                 
70 Sangboken nr. 312. 
71 Sangboken nr. 260, v 5-6. 
72 Kochs s 69. Oversetter av verset er for undertegnede ikke kjent. 
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af Kors og Trængsel nok; 
den Sag vi faaer at lære 
og friste til vor Død, 
at Vee og Suk vil være 
de frommes daglig Brød. 
 
Det veed jeg alt tilhobe, 
dog er jeg uforsagt 
og kand mig fast beraabe 
paa Jesu Naades Magt, 
det koste Liv og Lykke, 
lad gaae! Slet ingen Ting 
fra Jesu mig skal rykke 
til Dødens siste Sting. 
 
Lad hele Verden briste 
min Jesus er ved Magt, 
hvo vil hans Haand opvriste 

 og bryde Himlens Pagt? 
 ey Hunger, Sværd og Lue, 

ey Pine, Vee og Verk, 
fra Jesu mig skal true, 
det Baand er altfor stærk.73 

 
Gerhardts lovprisning av den treenige Gud stanses aldri fullt ut av trengselen her på jorden. 
Den takknemlige tilliten slår igjennom. 
 Han har flere salmer om døden. Han visste seg å være ”en gjest på jorden” slik han 
uttrykker det i sin vakre pilgrimssalme.74  Men Guds nådige omsorg varer like inn i døden. 
Overalt i hans salmer er soloppgangen inne. Liksom blomsten dreier seg etter solen, vender 
Gerhardt stadig ansiktet mot evighet og saligheten hos Gud.75 Det ser vi også når han skriver 
om barn som dør – noe han selv fikk oppleve fire ganger. Riktignok sier han: Her brytes 
hjertet sundt på en måte som ingen kan skildre med ord.76 Men midt i krisen finner han trøst 
hos Herren. Apostelens ord kan oppsummere hva han i sin dikting har betydd for andre i 
anfektelse, kors og trengsel: 
… for at vi skal kunne trøste dem som er i all slags trengsel, med den trøst vi selv blir trøstet 
med av Gud. (2 Kor 1:4)  
 
Paul Gerhardt kan kalles sjelesørgeren blant salmedikterne. Han er ikke den eneste, men han 
er kanskje den største. Og kanskje er grunnen den at han i pakt med luthersk kristendom 
nettopp maktet å formidle til anfektede sjeler. Gerhardt eide en tro som bar i gjennom alt, en 
tro som trosser tragedier. 
 

                                                 
73 Sjaastad s 47-48. 
74 Kochs s 85. 
75 Ibid s 85 
76 Gjengivelse i prosa av en strofe i salmen om barns død. 
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