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Innledning og presentasjon 
 
 
 
BUDSKAP 10 ÅR! 

 

Kjære leser!  

Gjennom ti år har Fjellhaug Misjonshøgskole (FMH) publisert en rekke artikler i sitt årsskrift 
Budskap. Den utgaven som du nå har foran deg, er med andre ord en jubileumsutgave. Stoffet 
vi har presentert har vært orienterende, drøftende, til tider også noe polemisk. I senere år har 
man fra redaksjonens side oppmuntret til bidrag som forutsetter vitenskapelig metode og 
fremstilling. I så måte kan det nok sies at skriftet har gjennomgått en viss utvikling.  

Vi har likevel ikke tatt sikte på å gjøre Budskap til et rent vitenskapelig skrift. Vi 
ønsker å presentere artikler av forskjellig karakter. De fleste bidragene har kommet fra FMHs 
egne lærere. I så måte formidler serien på ti utgaver et inntrykk av den teologi og 
undervisning som preger vår institusjon. Samtidig har vi, i alle utgivelser, også fått verdifulle 
bidrag fra skribenter som ikke arbeider ved FMH. Dette har uten tvil tilført årsskriftet bredere 
perspektiv og tematikk. Årets redaktører retter en hjertelig takk til alle som har bidratt med 
artikler, både i dette nummeret og i de foregående. 

Jubileumsnummeret har en variert meny. Vi åpner med en artikkel av Sigurd 
Grindheim: ”Selvunderhold eller gjensidig avhengighet? En visjon for den verdensvide 
menighet”. Grindheim undersøker hvorvidt det såkalte tre-selvprinsippet kan begrunnes 
eksegetisk. Med utgangspunkt i sentrale tekster i Det nye testamentet drøfter han prinsippets 
holdbarhet, og reiser spørsmål ved en altfor rigid gjennomføring av det. 

I artikkelen ”Open Theism – den evangelikale verden i opbrud”, fører Peter Olsen oss 
inn i en nyere teologisk retning som har gjort seg gjeldende innenfor den evangelikale 
bevegelse de siste ti årene. Talsmenn for Open Theism hevder at Gud reduserte sin allmakt og 
allvitenhet i og med skapelsen. Open Theism har fått betydelig innflytelse i evangelikale 
miljøer i USA, tross sterk motstand fra konservative teologer. Peter Olsen disputerer for 
Ph.D.-graden i København i løpet av høsten 2009, på avhandlingen: ”Open Theism on 
Providence and Theodicy - an Arminianized Evangelicalism”. Han er ellers knyttet til Dansk 
Bibel-institut København. 

I artikkelen ”Bokmålsoversettelser av Det nye testamente 1945-2009”  gir Sverre Bøe 
en innføring i bibeloversettelser til bokmål, i etterkrigstiden og frem til i dag. Totalt dreier det 
seg om 13 oversettelser på 65 år. Bøe vurderer de oversettelsesprinsipper som har vært lagt til 
grunn for de forskjellige utgavene.  

Artikkelen ”I am Who I am”, er et bidrag fra Finland, skrevet av Raimo Mäkelä. Med 
utgangspunkt i de såkalte transcendentalier, slik disse er forstått i aristotelisk og thomistisk 
filosofi foretar Mäkelä en undersøkelse av Det gamle testamentets bruk av Guds navn. 
Mäkeläs artikkel fremstår dermed som en språkfilosofisk drøftelse av Det gamle testamentets 
presentasjon av Himmelens og jordens Gud.  

Deretter følger artikkelen ”Å forkynne i en tid som er trett av ord” av Egil Sjaastad. 
Utgangspunktet for Sjaastads artikkel er at mange foretrekker opplevelser, musikk og 
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lovsang, fremfor en klargjørende dogmatisk preget forkynnelse. Sjaastad drøfter enkelte av de 
utfordringer som denne mentaliteten fører til for kirken og forkynnelsen.  

I løpet av de tre siste årene har flere studenter avlagt mastergrad ved FMH. To av disse 
presenterer forkortede utgaver av sine masteravhandlinger. I artikkelen ” ’Det er vår kjære 
formann...’ Nils Arnetvedts arbeid for, og brudd med Det norsk lutherske 
Kinamisjonsforbund”, skriver Helge Dagsland om Nils Arnetvedt. Han var Kinamisjonens 
første leder, før han ble misjonær i Kina. Et konfliktfylt forhold til ledelsen førte til brudd 
mellom Arnetvedt og Kinamisjonen. Dagsland henter frem ukjent stoff fra arkivene. På dette 
grunnlaget korrigerer han det bildet som i ettertid har vært tegnet av Arnetvedt.  

Den andre artikkelen som bygger på en masteroppgave handler om professor Carl Fr. 
Wisløffs syn på nattverden, og er skrevet av Paul Andre Bergene Holm. Tittelen er 
”Teologiske hovedtrekk i Carl Fredrik Wisløffs nattverdssyn”. Bergene Holm viser hvordan 
Wisløff tar oppgjør særlig med den katolske messeofferlære, og at han gjennom sine 
lutherstudier utvikler en selvstendig forståelse av nattverden.  

Disse to artiklene følges så opp av Kenneth Ellefsens ”Det ene oppdrag og de mange 
tjenester. En drøftelse av forholdet mellom apostolatet, de nytestamentlige tjenester og det 
kirkelige embete”. Ellefsen drøfter hvorvidt det kan begrunnes ut fra Bibelen, at apostolatet 
videreføres i kirken fra urkirkens tid av. Videre drøfter han nådegavenes rolle i den kristne 
forsamling.  

Videre følger et bidrag fra FMHs musikkavdeling, ved Dag Johannes Sunde, i 
artikkelen ”Anton Bruckner - Symfoni nr. 4 i Ess-dur, 1 sats. Symfoniens bibelske dimensjon – 
en kommentar om temabehandling!” Symfonien kan oppfattes som en fortelling, der 
musikken er fortellerstemmen, skriver Sunde.  

I artikkelen ”Forsoningsteologi og trinitarisk kirkelære. Et bekjentskap med Miroslav 
Volf” , analyserer Arne Helge Teigen Miroslav Volfs teologi. Volf vil utlede en kirkelig 
sosialetikk av forsoningslæren. Dette fører til politisering av kirkens rolle i verden. Innflytelse 
fra denne type forsoningsteologi fører i vår tid også til politisering av misjonen, påpeker 
Teigen. I dette lys drøfter han avslutningsvis den såkalte holistiske forståelse av misjonens 
oppdrag, og foreslår enkelte alternativer til denne.  

I artikkelen ”Evangeliet i samanheng. Ein systematisk-teologisk kritikk av 
kontekstualisering og bibelbruk i David J. Bosch si bok Transforming Mission”, foretar Pål 
Asle Djupvik en aksiomkritisk analyse av David J. Boschs tenkning om kontekstualisering og 
bibelformidling. Djupvik reiser velbegrunnede innvendinger, både mot premissgrunnlaget og 
konsekvensene av Boschs tenkning. Bosch oppfatning av forholdet mellom evangelium og 
kontekst fører til at evangeliet mister sitt egentlige innhold. Grunnen til dette er at evangeliet 
løses fra sin normative kanoniske kontekst, skriver Djupvik.  

Helt i slutten av dette jubileumsnummeret presenteres en oversikt over de artiklene 
som har vært trykt i FMHs årsskrift gjennom ti år. Denne er utarbeidet av Tom Erik Hamre. 
Hamre har vært redaksjonens sekretær og praktiske tilrettelegger gjennom de fleste årene 
årsskriftet har eksistert.  Redaktører velges for to år av gangen. Hamre fortjener derfor en 
ekstra stor takk, for velvillig og godt arbeid med årsskriftet.  
 
Fjellhaug Misjonshøgskole, 13. november, 2009 
Arne Helge Teigen (hovedredaktør) 
Torleif Belck-Olsen (redaktør) 
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Selvunderhold eller gjensidig avhengighet? 

En visjon for den verdensvide menighet 1 

 
Av Sigurd Grindheim 

 

 

 
Født 1968. Fjellhaug Misjonsskole, 1991, cand.theol., Det teologiske 
Menighetsfakultet, 1995. Ph.D.,Trinity Evangelical Divinity School, 
Deerfield, Illinois, 2002. 
Underviser ved Ethiopian Graduate School of Theology, Addis 
Abeba, Etiopia. 
 

 
 
En av de mest innflytelsesrike ideene i moderne misjonstenkning er det såkalte tre-selv 
prinsippet. Æren for å ha utviklet dette prinsippet har gått til engelskmannen Henry Venn 
(1796-1873) fra Church Missionary Society og Rufus Anderson (1796-1880) fra American 
Board of Commissioners for Foreign Missions. Disse to innså viktigheten av at de nye 
kirkene på misjonsfeltene ikke måtte forbli avhengige av misjonærene og de vestlige kirkene 
og organisasjonene som stod bak dem. For at de nye kirkene skulle utvikle seg til stedegne 
kirker formulerte Venn og Anderson tre-selv prinsippet. Dette prinsippet går ut på at de nye 
kirkene snarest mulig bør utvikle seg til å bli selvutbredende, selvstyrende og 
selvunderholdende. 

Makten følger som regel pengene, og så lenge pengestrømmen går fra de rike kirkene i 
Vesten til de nye kirkene, viser det seg at de vestlige kirkene i praksis fortsetter å ta de store 
avgjørelsene. Med andre ord kan en kirke sjelden bli virkelig selvstyrende uten at den også 
blir selvunderholdende. For Venn og Anderson ble tanken om selvunderhold derfor selve 
bærebjelken i tre-selv prinsippet.2 

Som en konsekvens av dette utviklet Venn også tanken om misjonens eutanasi, dvs at 
misjonens mål skulle være å gjøre seg selv helt overflødig, slik at sendeorganisasjonene 
kunne trekke seg fullstendig tilbake fra misjonsfeltene.3 

I dag er de bred enighet om at misjonen skal ha som mål å utvikle en stedegen kirke, 
og idealene om selvutbredelse, selvstyre og selvunderhold blir ofte gjentatt. Mange nye kirker 
har sluttet opp om disse idealene, men prinsippet forstås ofte noe forskjellig. En del 
                                                 
1 Jeg vil gjerne rette en takk til misjonær Jens Espeland og Mehret-AbBereke, bibliotekar ved Mekane Yesus 
Seminary. De har begge hjulpet meg i arbeidet med denne artikkelen. Særskilt vil jeg også takke Desta Heliso, 
rektor ved Ethiopian Graduate School of Theology. Han har hatt helt avgjørende innflytelse på hvordan jeg 
tenker om dette emnet. 
 
2 Se Edward R. Dayton og David A. Fraser, Planning Strategies for World Evangelization (Grand Rapids: 
Eerdmans, 1980), 357; Jehu Hanciles, Euthanasia of a Mission: African Church Autonomy in a Colonial Context 
(Westport, Conn.: Praeger, 2002), 25. 

3 Hanciles, Euthanasia, 26. 
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missiologer har også kritisert tre-selv prinsippet. Særlig har det blitt fremholdt at tre-selv 
prinsippet er et vestlig ideal som reflekterer den vekt man i Vesten legger på selvstendighet 
og uavhengighet.4 

I denne artikkelen vil jeg undersøke hvordan idealet om selvunderhold står seg i 
forhold til apostelen Paulus’ visjon for de økonomiske forholdene i de etablerte menighetene 
og de nye menighetene han grunnla. 

 
Å ha nok 
I gresk filosofi er det å klare seg med sine egne ressurser en viktig forestilling, som går tilbake 
til Sokrates. Konseptet uttrykkes med begrepene autarkeia (“å ha nok i seg selv”) og autarkes 
(“en som har nok i seg selv”). Å ha nok i seg selv anses som et ideal. Poenget er at man skal 
nøye seg med det man har fått utdelt i livet, en dyd som blir særlig viktig i kynisk og stoisk 
filosofi.5 

Begrepene autarkeia og autarkes blir også brukt av Paulus, men der er orienteringen 
noe annerledes. I 2 Kor 9:8 forsikrer han korinterne: “Og Gud makter å gi dere all sin gave i 
rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt, ja, har overflod til all god 
gjerning.” På norsk er begrepet autarkeia her oversatt med “nok av alt”. Å ha nok av alt har 
for Paulus ingenting å gjøre med å klare seg med sine egne ressurser. Det betyr slett ikke å 
klare seg på egen hånd.6 Tvert imot, paulinsk autarkeia, å ha nok av alt, henger direkte 
sammen med å være avhengig av Gud. Det er Guds gaver som gjør at en har nok under alle 
forhold. Å ha nok (autarkeia) betyr for Paulus også at en har noe å gi til andre. For 
korintermenigheten betyr autarkeia derfor at de ved Guds hjelp er i stand til å bidra til 
innsamlingen for menigheten i Jerusalem.7 

Med en viss ironi bruker Paulus også begrepet i 1 Tim 6:6. Han omtaler først 
vranglærere som anser kristentroen som en vei til økonomisk vinning (1 Tim 6:5). Med en vri 
på ordet “vinning” kommenterer Paulus så at “gudsfrykt med nøysomhet er en stor vinning” 
(1 Tim 6:6). I stedet for å bringe økonomisk vinning henger gudsfrykten altså sammen med å 
nøye seg med det en har. Guds folk skal nøye seg med det aller nødvendigste, mat og klær (1 
Tim 6:8). Vårt perspektiv er nemlig at vårt liv i denne verden er høyst midlertidig og 
“tomhendte må vi forlate den” (1 Tim 6:7). 

Paulus anvender også dette prinsippet på seg selv. Når han takker filipperne for støtten 
de har gitt ham, legger han til: “Jeg sier ikke dette fordi jeg led nød, for jeg har lært å klare 
meg med det jeg har” (Fil 4:11). Her er det begrepet autarkes som ligger bak oversettelsen “å 
klare meg med det jeg har”. Denne tilfredsheten og tilstrekkeligheten som Paulus uttrykker 
                                                 
4 Se f.eks. Dayton og Fraser, Planning Strategies, 358–59; Hans Aage Gravås, “Penetrating the Territory of 
D’Amma: Emic Perpectives on the Intercultural Encounters and the Emergence of an Indigenous Church Among 
the D’Irasha (Gidole) of Southwestern Ethiopia” (Ph.D. dissertation, Trinity Evangelical Divinity School, 
1997), 22–34; Knud Jørgensen, “Misjon og kirke,” i Missiologi i dag (andre utgave; red. Jan-Martin Berentsen, 
Tormod Engelsviken og Knud Jørgensen; Oslo: Universitetsforlaget, 2004), 322. 

5 Gerhard Kittel, “άρκέω κτλ,” i Theological Dictionary of the New Testament 1:466. 

6 På engelsk blir selvunderhold gjengitt på forskjellige måter. Noen ganger finner en uttrykket “self-support” 
(“selvunderhold”), andre ganger “self-sufficiency” (“å ha nok i seg selv”). Men det mest vanlige nå later til å 
være “self-reliance” som nærmest må oversettes “å bero (bare) på seg selv”. 

7 Kittel, “άρκέω κτλ,” 1:467; Tasgara Hirpo, “Self-Reliance in Mekane Yesus Church in Ethiopia,” Africa 
Theological Journal 6, nr. 2 (1977): 50–51. 
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skyldes imidlertid ikke at han mener å ha nok i seg selv. Det er Gud som gir ham alt han 
trenger, og det er Gud som setter ham i stand til å klare seg med det han har, mye eller lite. 
For “alt makter jeg i ham som gjør meg sterk” (Fil 4:13). 

Å ha det en trenger oppnås altså ikke ved å klare seg selv; det oppnås ved å stole på 
Gud. Det er Gud som sørger for at hans folk har det de trenger. Måten som Gud utretter dette 
på er ofte gjennom fellesskapet av de troende, et fellesskap som strekker seg over hele verden, 
som vi nå skal se. 

 
Innsamlingen til Jerusalem 
På den tiden da Paulus dro på sine misjonsreiser opplevde menigheten i Jerusalem en alvorlig 
økonomisk krise, og de ble helt avhengige av hjelp utenfra. Paulus satte det da som en av sine 
aller høyeste prioriteringer å samle inn penger til denne menigheten.8 For Paulus var denne 
innsamlingen mer enn en nødløsning som var tvunget fram i en krisesituasjon. Slik omtaler 
han den i Rom 15:25-27: “Men nå drar jeg til Jerusalem med hjelpen til de hellige der. For 
menighetene i Makedonia og Akaia har bestemt at de vil samle inn en gave til de fattige blant 
de hellige i Jerusalem. De har selv bestemt dette og står jo også i gjeld til dem. De skylder å 
hjelpe dem med materielle gaver når de selv, som hedninger, har fått del i deres åndelige 
gaver.” 

Innsamlingen blir her et uttrykk for fellesskapet mellom menighetene. Strømmen av 
åndelige gaver går fra Jerusalem til hedningene, og strømmen av materielle gaver går den 
motsatte veien. 

I nyere forskning har det vært betydelig diskusjon om hvordan innsamlingen til 
Jerusalem skulle forstås. Uttrykksmåten “men nå” (nuni de) tyder på at Paulus så fullføringen 
av innsamlingen som en viktig milepæl i sin egen virksomhet.9 Sannsynligvis forstod Paulus 
også innsamlingen som en oppfyllelse av profetiene om at hedningenes rikdom skulle bringes 
til Jerusalem (Jes 45:14; 60:5-17; 61:6; Mika 4:13). Kanskje han også håpet at dette ville 
bidra til å “egge mitt eget folk til misunnelse og frelse noen av dem” (jf. Rom 11:14).10 

I alle tilfelle må Paulus ha oppfattet innsamlingen som noe mer enn bare “uhjelp.” Det 
var et viktig teologisk prinsipp som kom til uttrykk når hedningene kom med sine bidrag til 
urmenigheten i Jerusalem. Det dype åndelige fellesskapet som eksisterte mellom 
urmenigheten og de nye menighetene fikk et helt konkret uttrykk i et økonomisk fellesskap og 
ved at gavestrømmen ble reversert. Strømmen av gaver hadde først gått fra Jerusalem til 
hedningene, og bestod av åndelige gaver. Nå gikk gavestrømmen den andre veien, og bestod 
av materielle gaver. 

Paulus’ mest utførlige behandling av innsamlingen til Jerusalem finner vi i 2. 
Korinterbrev. I 1. Korinterbrev hadde han gitt korintermenigheten noen enkle instruksjoner 

                                                 
8 Innsamlingen er nevnt i 1 Kor 16:1-4; 2 Kor 8:1-9:15; Rom 15:25-28. Hvis Gal 2:10 også kan relateres til 
denne innsamlingen, betyr det at Paulus omtalte den i alle brevene han skrev før fangenskapet i Rom, unntatt 
Tessalonikerbrevene. (Hvis man plasserer Filipperbrevet i et ellers ukjent paulinsk fangenskap i f.eks. Efesus, 
representerer det selvfølgelig et annet unntak.) I tillegg til menighetene i Akaia (Korint) har også galaterne og 
makedonerne (Filippi, Tessalonika og Berøa) bidratt til innsamlingen (1 Kor 16:1; 2 Kor 8:1; Rom 16:26). 

9 James D. G. Dunn, Romans 9–16 (Word Biblical Commentary 38B; Dallas: Word, 1988), 873. 

10 Se Keith F. Nickle, The Collection: A Study in Paul’s Strategy (Studies in Biblical Theology 48; London: 
SCM, 1966), 129–36; Larry W. Hurtado, “The Jerusalem Collection and the Book of Galatians,” Journal for the 
Study of the New Testament 5 (1979): 47–49. 
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om hvordan innsamlingen skulle foretas (1 Kor 16:1-4). Men i ettertid fikk han vite at 
korinterne ikke hadde vært flinke til å følge opp (2 Kor 8:10-11). Et hovedanliggende da 
Paulus’ skrev 2. Korinterbrev var derfor å motivere korintermenigheten til å fullføre 
innsamlingen.11 

For å oppnå dette henleder han først oppmerksomheten til menighetene i Makedonia 
(2 Kor 8:1), der Filippi var senteret. Til tross for at disse menighetene opplevde dyp 
fattigdom, hadde de gitt generøse bidrag til Jerusalem (2 Kor 8:2-3). Det er ikke vanskelig å 
forstå hvor Paulus vil hen: når de fattige makedonerne har kunnet gi så mye, skulle ikke 
korinterne kunne vise sin rikdom gjennom hvor mye de vil bidra til denne gaven (2 Kor 8:7)? 
Paulus kvier seg ikke for sammenligne korintermenigheten og makedonermenighetene (2 Kor 
8:7-8). Han mener nok å pirre litt i stoltheten til korinterne, de som var så krye av sin åndelige 
rikdom (jf. 1 Kor 1:5, 7). Men han viser også at alle menighetene er del av et større fellesskap. 
Når han omtaler makedonernes deltagelse, understreker han også dette poenget. De gav ikke 
fordi det var en forpliktelse, og opplevde det ikke som en byrde å være med. Tvert imot, de 
gav frivillig (2 Kor 8:3), ja, de bad til og med inntrengende om å få lov å være med (2 Kor 
8:4). 

Hva kunne være årsaken til en slik holdning? Paulus nevner to grunner. For det første 
betraktet de gaven som en måte å få være med i “fellesskapet i tjenesten for de hellige” (2 Kor 
8:4). I Det nye testamente refererer “fellesskap” ofte til åndelig fellesskap (1 Kor 1:9; 10:16; 2 
Kor 6:14; 13:13; Fil 2:1; 3:10; File 6; 1 Joh 1:3, 6, 7), men fellesskapet mellom de kristne er 
åpenbart ikke utelukkende av åndelig art. Det åndelige fellesskapet manifesterer seg nemlig i 
et ytre fellesskap. Det åndelige båndet som binder de kristne sammen er usynlig, men det har 
veldig synlige virkninger. Der det er naturlig viser det åndelige fellesskapet seg i et 
økonomisk fellesskap. Menighetene i Makedonia hadde forstått dette. Derfor så de det som et 
privilegium å få være med å gi økonomisk til de kristne i Jerusalem. Gaven var et synlig 
uttrykk for det åndelige fellesskapet som rådde mellom dem. Dette fellesskapet var så sterkt at 
de kristne i Makedonia gav over evne (2 Kor 8:3), og det til kristne som de ikke en gang 
hadde møtt, de fattige i Jerusalem. 

For det andre viser Paulus til at makedonerne hadde gitt “seg selv, først til Herren, og 
så til oss” (2 Kor 8:5). Her ligger grunnlaget. Det som gjorde at makedonerne var så ivrige til 
å gi var at de allerede hadde gitt. De hadde ikke bare gitt litt av sin tid eller litt av det de eide. 
De hadde gitt seg selv til Herren. De visste at livet deres hørte Herren til; de tilhørte ikke 
lenger seg selv (Rom 14:8; 2 Kor 5:15). Da fulgte det som en naturlig konsekvens at de gav 
seg selv til menigheten, som er Jesu kropp (Rom 12:4-5; 1 Kor 12:12-13, 20, 27; Ef 1:23; 3:6; 
4:4, 12; 5:23, 30; Kol 1:24; 3:5 ). Jesus har bare én kropp. Derfor hører alle lokale menigheter 
over hele verden sammen som en levende organisme. Økonomisk fellesskap er en naturlig 
konsekvens av dette.12 

Når Paulus igjen tiltaler korinterne direkte, understreker han at det han sier ikke er å 
forstå som en befaling (2 Kor 8:8). I det hele tatt er det slående å lese hvordan Paulus i to 
kapitler i 2. Korinterbrev omtaler innsamlingen til Jerusalem uten en eneste gang å rette et 
uttrykkelig krav til korinterne. Mange tolkere har notert seg at Paulus ikke f.eks. viser til hva 
                                                 
11 En god diskusjon av hvordan kapitlene 8 og 9 hører sammen med resten av 2. Korinterbrev finnes i Ivar 
Vegge, “2. Korinterbrev som et forsoningsbrev belyst ut fra hellenistisk retorikk, epistolografi og psykagogi” 
(doktoravhandling, Oslo: Det teologiske Menighetsfakultetet, 2001), 192–220. 

12 Se J. Verkuyl, Contemporary Missiology: An Introduction (Grand Rapids: Eerdmans, 1978), 312. 
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Det gamle testamente har å si om å gi tiende (3 Mos 27:30-33; 5 Mos 14:22-29)).13 Paulus 
hadde for vane å underbygge sin teologi og formaninger med grundige henvisninger til 
Bibelen. I dette tilfellet hadde han et klart og tydelig bud i Bibelen som bygget direkte opp 
under budskapet han hadde til korinterne. Hvorfor lot han denne anledningen gå fra seg? 

Andre forskere har kommet fram til at den nærmeste bakgrunnen for 2. Korinterbrev 
8-9 er å finne i ordningen om å gi tempelskatt.14 Tempelskatten på én shekel var ifølge 
fariseerne basert på 2 Mos 30:11-16, og den ble krevd inn hvert år i måneden Adar (Mishnah 
Sheqalim 1:1-7). Paulus nevner imidlertid heller ikke tempelskatten med et eneste ord, og her 
er også forskjellene viktigere enn likhetene. Mens tempelskatten gikk til templet, gikk Paulus’ 
innsamling til de fattige. Den viktigste forskjellen var dog at tempelskatten var regulert som 
en lov. Alle frie, voksne menn var pålagt å betale skatten, og beløpet var nøyaktig fastsatt. 
Paulus gir ingen slike påbud. Det var helt frivillig å delta i innsamlingen, og enhver fikk gi det 
beløpet de ønsket. 

Motivasjonen for å delta i innsamlingen var nemlig ikke å finne i loven, men i 
evangeliet. Derfor ville ikke Paulus bruke noen form for tvang i forbindelse med 
innsamlingen. Han ville at de kristne skulle være motivert innenfra, ikke utenfra. Han ville at 
de skulle delta fordi de var satt i brann av evangeliet, slik makedonerne var. 

Det er nok av samme grunn at Paulus presterer å skrive hele det lange avsnittet om 
innsamlingen (2 Kor 8-9) uten en eneste gang å referere til den direkte som en “innsamling”, 
ja til og med uten en gang å bruke et eneste ord for “penger”. I stedet foretrekker han å kalle 
den en “tjeneste” (diakonia, 2 Kor 8:4; 9:1, 13), “fellesskap” (koinonia, 8:4; 9:13), “gave” 
(charis, 8:4, 6, 7, 19), “det store beløpet” (hadrotes, 8:20), “velsignelse” (eulogia, 9:5) og 
“gudstjeneste” (leitourgia, 9:12).  

Motivasjonen for å delta kommer fra fellesskapet med Jesus Kristus selv. “Dere 
kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde: Enda han var rik, ble han fattig for deres skyld, så dere 
skulle bli rike ved hans fattigdom.” (2 Kor 8:9). 

Herren Jesu Kristi rikdom referer her til at han var Gud lik (Fil 2:6) og fullt ut delte 
den himmelske herlighet og ære som bare hører Gud til. Gjennom inkarnasjonen ble han 
fattig, “han gav avkall på sitt eget, tok på seg en tjeners skikkelse”, og fornedret seg like til 
døden (Fil 2:7). Ved at Jesus på denne måten ble fattig, ble vi forenet med ham og fikk del i 
hans himmelske rikdom. 

2 Kor 8:9 er en av de mektigste sammenfatningene av evangeliet i hele Det nye 
testamente. Men vi skal merke oss at denne vidunderlige oppsummeringen av evangeliet 
kommer i en sammenheng der Paulus taler om penger. Anvendelsen er helt konkret: som 
Kristus gav avkall på sin himmelske rikdom for å gjøre oss rike, skal korinterne bruke sin 
materielle rikdom til å hjelpe sine fattige kristne brødre og søstre.15 

Økonomisk fellesskap blant de kristne hører derfor helt direkte sammen med selve 
kjernen i evangeliet. Det at Jesus har gitt oss av sin himmelske rikdom får et helt konkret 

                                                 
13 Se f.eks. Ben Witherington, III, Conflict and Community in Corinth: A Socio-Rhetorical Commentary on 1 
and 2 Corinthians (Grand Rapids: Eerdmans, 1995), 421; Murray J. Harris, The Second Epistle to the 
Corinthians (New International Greek Testament Commentary; Grand Rapids: Eerdmans, 2005), 587. 

14 Se særlig Nickle, The Collection, 74–99. 

15 Victor Paul Furnish, II Corinthians: Translated with Introduction, Notes and Commentary (Anchor Bible 32A; 
New York: Doubleday, 1984), 417–18. 
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uttrykk i at vi deler vår jordiske rikdom med hverandre. Den nye realitet som vi får del i 
gjennom evangeliet er ikke bare et håp om framtiden. Det er også noe vi erfarer her og nå, 
gjennom fellesskapet som utgjøres av de troende.16 

Som en konsekvens av dette fellesskapet skal de kristne oppleve at det er likhet. De 
som har overflod deler med dem som lider nød (2 Kor 8:13-15), slik det også var i den første 
menigheten i Jerusalem. “Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte 
eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle etter som hver enkelt trengte det” 
(Apg 2:44-45). Prinsippet om at de kristne skal dele med hverandre gjelder altså ikke bare 
innad i den lokale menigheten. Det er prinsipp som også gjelder internasjonalt. Det skal være 
likhet mellom menighetene i Korint og i Jerusalem. 

Dette prinsippet om likhet springer ut av evangeliet, og derfor understreker Paulus 
igjen at gaven skal komme “som en velsignelse og ikke som en gniergave” (2 Kor 9:5). Han 
vil at korinterne skal oppleve gleden ved å gi. Når de gir rundhåndet, vil de også oppleve stor 
velsignelse: “Den som sår sparsomt, skal høste sparsomt, og den som sår med velsignelse, 
skal høste med velsignelse” (2 Kor 9:6). Det Paulus mener her er neppe at Gud vil belønne 
dem med materiall rikdom i forhold til hvor mye de gir, slik at dess mer de gir, dess mer 
penger vil de selv få. Paulus tenker på den velsignelsen det er å få gjøre den gode gjerning (2 
Kor 9:8).17 Da vil korinterne oppleve at Gud skal “la deres rettferdighet bære rik frukt” (2 Kor 
9:10) og at takken stiger opp til Gud (2 Kor 9:11-13). Korinternes tjeneste for de troende i 
Jerusalem er også en gudstjeneste (2 Kor 9:12). 

For å underbygge det han sier siterer Paulus fra Sal 112:9: “Han strødde ut og gav til 
de fattige, hans rettferd skal alltid vare” (2 Kor 9:9). Salme 112 handler i sin opprinnelige 
sammenheng om den som frykter Herren (Sal 112:1) og som generøst deler med de fattige 
(Sal 112:5, 9). Når Paulus siterer dette verset, er det ikke helt klart hvem som er subjekt for 
verbet “strødde ut”. Ut fra sammenhengen kan det late til at det er Gud som er subjektet, slik 
det er både i det foregående og det følgende vers. Men det er slett ikke sikkert at Paulus har 
sett fullstendig bort fra Salmens opprinnelige mening. Det kan ha vært med hensikt at Paulus 
var tvetydig med tanke på hvem som var subjektet; det kan være både Gud og den troende. I 
så fall antyder Paulus at det er et intimt samspill mellom hvordan Gud utøver sin rettferdighet 
ved å gi til de fattige og det Guds folk gjør for de fattige.18 En slik tolkning passer godt med 
det som er Paulus’ poeng i dette avsnittet, der han fremholder hvordan korinternes gave utgjør 
en gudstjeneste (2 Kor 9:12). 

Å være med å gi til kristne brødre og søstre som er dårligere stilt er altså en direkte 
konsekvens av evangeliet og fellesskapet med Kristus. Ved at det er likhet mellom de kristne 
kommer evangeliet konkret til uttrykk. Det er derfor en gudstjeneste å få gi til de troende i 
andre deler av verden. 

 

                                                 
16 Se Dieter Georgi, Remembering the Poor: The History of Paul’s Collection for Jerusalem (Nashville: 
Abingdon, 1992), 141–65. 

17 Det er bemerkelsesverdig at Paulus her bruker entall (“god gjerning”), ikke flertall (“gode gjerninger”). Den 
kristnes tjeneste er en del av et større hele, den gode gjerning som virkes av Den Hellige Ånd (jf. 2 Kor 5:10; Gal 
5:6). Se Furnish, II Corinthians, 447. 

18 Georgi, Remembering the Poor, 98–99; Furnish, II Corinthians, 448–49. 
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Paulus og menigheten i Filippi 
Vi får også et fint innblikk i hvordan Paulus tenker om fellesskapet mellom de troende i 
brevet han skriver til menigheten i Filippi. Ut fra den informasjonen vi har om de forskjellige 
menighetene Paulus hadde kontakt med ser vi at Filippermenigheten stod i en særstilling. I 
motsetning til så mange av Paulus’ brev var det ikke de store problemene i 
Filippermenigheten som utgjorde foranledningen til brevet. Paulus skrev ikke fordi filipperne 
var i ferd med å akseptere vranglære.19 I stedet skrev Paulus for å takke for støtten har mottatt 
fra filipperne og for å gi uttrykk for vennskapet som eksisterte mellom ham og menigheten. 
Han ønsket også å oppmuntre dem til å fortsette å føre “et liv som er Kristi evangelium 
verdig” (Fil 1:27). 

Når Paulus mot slutten av brevet kommer inn på gaven (Fil 4:10-20), er det nokså 
bemerkelsesverdig hvordan han omtaler den. Selv om han åpenbart setter pris på hva 
filipperne har gjort for ham (Fil 4:10), retter han faktisk aldri en direkte takk til dem. I stedet 
retter han prisen til Gud (4:20). Han understreker også at han er mer opptatt av frukten av 
gaven enn av gaven i seg selv (Fil 4:17). Ved å gi til Paulus’ tjeneste har filipperne gitt et 
velduftende offer til Gud (Fil 4:18). Å få være med å bidra til Paulus’ tjeneste må derfor anses 
som et privilegium. 

Det har vært en del diskusjon blant bibelforskere om Paulus’ forhold til filipperne kan 
sammenlignes med den sosiale ordningen med patroner og klienter. I et samfunn der noen få 
mennesker kunne være svært rike og det store flertallet var svært fattige, var det en vanlig 
ordning at ubemidlede mennesker kunne knytte seg til en rik person. De ble da klienter hos en 
patron. Patronen påtok seg å sørge for klienten økonomisk, mens klienten var forpliktet til å 
vise full lojalitet mot patronen og til å yte de gjenytelsene som patronen måtte ønske. Selv om 
et slikt forhold var frivillig fra begge parter, var det selvsagt et fullstendig asymmetrisk 
forhold, og klienten fant seg i konstant takknemlighetsgjeld til patronen. Makten lå derfor 
bestandig hos patronen, og klienten forble den uverdige, den underdanige mottakeren av 
patronens gunst. Det viktigste en patron hadde å vinne på å knytte til seg en klient var å øke 
sin egen sosiale status. Patronen kunne forvente at klienten alltid ville gi uttrykk for sin 
takknemlighet og slik bidra til patronens generelle ære og anseelse. Patronen fremstod som 
den overlegne i sosial status og ble kjent som den generøse velgjøreren.20 

Flere forskere har konkludert med at forholdet mellom Paulus og filippermenigheten 
har vært et patron-klient-forhold. De hevder at Paulus som filippermenighetens patron har hatt 
problemer med å ta imot en pengegave fra dem. En slik gave ville nemlig true hans posisjon 
som overlegen patron. Men Paulus understreker at forholdet dem imellom har en helt 
annerledes karakter. Selv om Paulus inntar en særstilling som apostel og grunnlegger av 
menigheten, er det ikke snakk om et forhold mellom en overlegen patron og en underlegen 
klient. I stedet poengterer Paulus at han og filipperne står sammen i et fellesskap. De står i et 
likeverdig forhold, for de står sammen i avhengighet og takknemlighet til Gud. Derfor er det 
                                                 
19 Paulus viser riktignok til falske lærdommer både i Fil 3:2 og 3:18-19. Men dette er sannsynligvis ment som 
generelle advarende eksempler, ikke som henvisning til en vranglære som hadde betydelig inngang i 
flippermenigheten. Denne forståelsen har jeg argumentert for mer utførlig i The Crux of Election: Paul’s 
Critique of the Jewish Confidence in the Election of Israel (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen 
Testament II/202; Tübingen: Mohr Siebeck, 2005), 119–23. Et viktig argument er at det er vanskelig, for ikke å 
si umulig, å se hvordan 3:2 og 3:18-19 kan referere til den samme vranglæren. 

20 Jerome H. Neyrey, “God, Benefactor and Patron: The Major Cultural Model for Interpreting the Deity in 
Greco-Roman Antiquity,” Journal for the Study of the New Testament 27 (2005): 467–68. 
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heller ikke slik at den ene parten i forholdet har til hensikt å gi ære og status til den andre. 
Takken og æren går til Gud fra dem begge.21 

Her ser vi igjen hvordan likhetsprinsippet er viktig for Paulus. Ingen, selv ikke 
apostelen, står høyere på rangstigen enn sine kristne brødre og søstre. Alle står i samme 
forhold til Gud, som totalt avhengige av ham. Og alle står sammen i fellesskapet av de 
troende. Når ressursene blir likelig fordelt, er det derfor Gud som skal ha takken og æren. 
 

Ingen må være “gratispassasjerer” 
Prinsippet om at de kristne skal hjelpe hverandre er altså viktig for Paulus. Men dette 

prinsippet gjør ikke at han ser gjennom fingrene med latskap og med kristne som foretrekker 
å leve på andre framfor å ta ansvar for sin egen inntekt. I 2 Tess 3:6-12 nevner han noen 
kristne som ikke ville arbeide. Årsaken var muligens at de trodde Jesus ville komme igjen 
veldig snart og at arbeid derfor ikke var nødvendig. Uansett har Paulus rene ord for pengene: 
“Den som ikke vil arbeide, skal heller ikke spise” (2 Tess 3:10; jf. 1 Tess 4:11-12). 

 
Konklusjon og anvendelse 
Som vi har sett, er målet for arbeidet imidlertid ikke at kristne skal bli helt uavhengige av 
hverandre. Paulus’ visjon for menigheten peker i en helt annen retning. Kristne over hele 
verden hører sammen i et fellesskap der likhet skal råde. 

Å være en kristen er å være en mottaker. Det er å motta frelsens gave fra Gud, og 
dernest å motta alle ting fra ham. Men å være en kristen er også å være en giver. Som kristne 
er vi likedannet med Kristus, og som han gav er vi kalt til å gi, først til Gud og så til 
hverandre. En kristen eller en menighet som bare er en mottaker er derfor en ufullstendig 
kristen eller en ufullstendig menighet. Målet for alle kristne må derfor være å få kunne være 
med å gi, å være med å bidra til fellesskapet, og på den måten gi uttrykk for vår forening med 
Kristus. 

Et bibelsk fokus på “selvunderhold” kan derfor ikke dreie seg om å bli uavhengig og 
selvstendig, men på å få være med i privilegiet som der er å gi. I stedet for å ha som mål at 
nye menigheter skal bli selvunderholdende bør vi ha som mål at de skal bli fullstendige 
lemmer på Jesu kropp. I stedet for å ha som mål at de skal klare seg selv bør vi ha som mål at 
de skal bli givere i fellesskapet som utgjøres av Guds menighet over hele jorden. Det trenger 
ikke bety at de skal klare seg uten økonomisk hjelp utenfra, men det betyr at de ikke finner sin 
rolle som ensidige mottakere. De må innlemmes i fellesskapet og privilegiet med å gi, et 
fellesskap som både er åndelig og materielt. 

På et gitt tidspunkt kan åndelige ressurser være sterkere konsentrert enkelte steder og 
svakere konsentrert i andre områder, slik det var i begynnelsen, da de åndelige ressursene var 
konsentrert i Jerusalem. Samtidig kan de materielle ressursene finnes i rikere mål noen steder 
i forhold til andre, slik det var på Paulus’ tid, da menighetene utenfor Jerusalem hadde bedre 
økonomiske kår. Det naturlige samhold i Guds familie fører da til at de som har mye deler 
med dem som har mindre. Idealet for Paulus var at det her var et fellesskap, der menighetene 
stod sammen. Han later ikke til å ha sett for seg en situasjon der hver menighet var overlatt til 
seg selv og klarte seg som best de kunne på egen hånd. Det var et fellesskap der ressursene 

                                                 
21 Se også Markus Bockmuehl, The Epistle to the Philippians (Black’s New Testament Commentaries; London: 
Black, 1998), 36–37; Eckhard J. Schnabel, Paul and the Early Church (bind 2 av Early Christian Mission; 
Downers Grove: IVP, 2004), 1448. 
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kunne flyte, noen ganger én vei, andre ganger den motsatte veien. 
Utfordringen i den situasjonen vi opplever i dag er naturligvis at relasjonene mellom 

gamle og unge menigheter ofte har blitt rendyrkede én-veis relasjoner. De gamle menighetene 
er givermenigheter, og de unge menighetene er mottakermenigheter. De gamle menighetene i 
Vesten er ufattelig mye rikere enn de nye menighetene i Sør, og det er helt utenkelig at de 
økonomiske ressursene skal flyte mer enn én vei. Samtidig har de gamle menighetene mye 
eldre historie og derfor mer omfattende åndelig erfaring. Derfor oppfattes det også som 
naturlig at det er de gamle menighetene som skal bidra med åndelig råd og hjelp til de nye 
menighetene. Også på det åndelige området har forholdet vært et én-veis forhold. 

I en viss forstand kan kanskje forholdet mellom gamle og unge kirker sammenlignes 
med forholdet mellom patroner og klienter. De gamle kirkene skaffer ressurser til de unge 
menighetene, og de unge kirkene er på ingen måte i et likeverdig forhold til de gamle. Som 
klienten har de unge kirkene som funksjon å øke de gamle kirkenes ære og prestisje. Gjennom 
sitt ensidige forhold til de unge kirkene kan de gamle kirkene opprettholde sin status som 
generøse velgjørere og viktige misjonsaktører. Ved at misjonsorganisasjoner kan definere 
arbeidet på misjonsfeltene som “sitt” arbeid, kan de smykke seg med at de har enorm vekst i 
arbeidet, til tross for at de opplever stagnasjon på hjemmefronten. 

Holdningen som ofte råder kommer slående til uttrykk i en episode som er fortalt av 
James Knutson:  

 
”Kirken i Sudan hadde sendt en forespørsel til brødrene og søstrene i England om å hjelpe 
kirken i Sudan med sykler til sine prester og evangelister. Misjonsselskapet i England gav et 
positivt svar og var klar til å sende syklene. Da kom det imidlertid et nytt brev fra Sudan med 
spørsmål om hva kirken i Sudan kunne gjøre for de kristne i England? Misjonsselskapet gav 
følgende svar: “Det er ingenting dere kan gjøre for oss.” Kirkeledelsen i Sudan gjentok 
spørsmålet tre ganger, og hver gang var svaret “ingenting”. Da sendte kirken i Sudan dette 
budskapet: “Hvis det ikke er noen ting vi kan gjøre for dere, da kan ikke dere gjøre noen ting 
for oss. Derfor vil vi ikke ha syklene deres”.22 

 
Men det bibelske svaret på utfordringen vi står overfor kan ikke være at de nye menighetene 
skal løsrive seg og på alle måter bli uavhengige av de gamle menighetene. En slik løsning vil 
være som å bytte ut én feilvare med en annen slags feilvare. Svaret må heller bli at et én-veis 
forhold utvikles til et to-veis forhold. 

Det spørs om ikke utfordringen på dette området ligger vel så mye hos de gamle 
menighetene som hos de nye. Er vi i de gamle menighetene villige til å gi avkall på vår rolle 
som de som sitter på toppen? Er vi villige til å gi avkall på vår rolle som patroner, der vi har et 
behagelig én-veis forhold til de unge menighetene? Er vi villige til å strebe etter et to-veis 
forhold, et forhold som forutsetter gjensidig avhengighet? Er vi villige til å gjøre oss selv 
sårbare og være åpne for at våre partnere i de nye menighetene kan lære oss noe? Er vi åpne 
for at vårt forhold til de nye menighetene kan gi oss noe mer enn den prestisjen som ligger i å 
være misjonærer og generøse velgjørere? 
 
 
 

                                                 
22 Oversatt fra Eila Helander and Wilson B. Niwagila, The Partnership and Power: A Quest for Reconstruction 
in Mission (Makumira Publications 7; Erlangen: Verlag der Ev.-Luth. Mission Erlangen, 1996), 85. 
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Open Theism 

– den evangelikale verden i opbrud 
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Protestantiske kristne har i århundreder delt sig i tre store grupper: Lutherske, reformerte og 
arminianske. De to sidstnævnte har i 400 år udkæmpet drabelige, teologiske slag, som vi 
lutherske blot har betragtet på afstand. Men de senere år har vi i Skandinavien modtaget 
mange impulser fra begge disse grupper. Derfor er det mere nødvendigt end nogensinde at 
være opmærksom på protestantiske ligheder og forskelle. Jeg vil særligt fokusere på den strid 
om Guds alvidenhed, som i øjeblikket splitter kirker og organisationer i Nordamerika. Men 
først vil jeg skildre den historiske baggrund med de tre store retninger inden for 
protestantismen. 
 
Reformationen blev indledt i 1517 med offentliggørelsen af Martin Luthers (1483-1546) 95 
teser vendt mod den katolske afladshandel. Han var stærkt uenig i den tanke, at man kan 
betale for syndernes forladelse. I stedet sagde Martin Luther ligesom Hebr.9,12: Ved sin død 
og himmelfart gik Jesus én gang for alle ind i det Allerhelligste med sit eget blod og vandt en 
evig forløsning for vore synder. Når vi blot tror, at dette ene offer gælder for os, står vi helt 
syndfrie foran Gud allerede i dag. Denne tro skaber Gud selv i os ved sit Ord, sagde Luther. 
Genfødslen er en åndelig dødeopvækkelse. Den katolske Kirke lyste ham i band på grund af 
denne lære. Alligevel så mange i Nord- og Mellemeuropa op til Luther som den, der havde 
genopdaget det sande evangelium. 

Men allerede midt i 1500-tallet udbrød der betydelige uenigheder mellem de 
protestantiske kristne. Mange af disse uenigheder blev bilagt i 1580 med Konkordiebogen, 
som er samlingen af de lutherske bekendelsesskrifter.1 Der var dog så store uenigheder, at det 
ikke var muligt at samle alle protestanter. Skandinavien samt Nord- og Østtyskland blev langt 
på vej luthersk, mens Sydeuropa forblev katolsk. I et bælte mellem det lutherske Nordeuropa 
og det katolske Sydeuropa kaldte mange sig reformerte. De fleste protestanter i England og i 
Skotland, i Holland, i Nordfrankrig, i det sydlige Tyskland og i Schweiz stod uden for den 
enighed, der blev opnået blandt de lutherske. De var enige med Luther i den nævnte ’en-gang-
for-alle-virkning’ af Jesu sonoffer. De lå derfor Luther nærmere end de lå Romerkirken. Men 
på en række punkter afveg de alligevel fra de lutherske bekendelsesskrifter. 
 

                                                 
1 Jens Olav Mæland red. (1985) Konkordieboken. Den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelsesskrifter, Oslo. 
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Den Reformerte Kirke 
I den reformerte verden betragter man franskmanden Jean Calvin (1509-1564) som kirkens 
vigtigste reformator. Han blev født den 10. juli 1509 i Noyon, 100 km. nord for Paris. Derfor 
fejres 500-året for hans fødsel i øjeblikket med konferencer og udgivelser mange steder i 
verden. 

Calvin blev uddannet som jurist, men foretog på egen hånd omfattende teologiske 
studier. I 1533 var han endnu en del af Den katolske Kirke, men i 1534 trådte han pludselig 
frem som protestant. Hvad det skete med ham, og præcis hvornår det skete, ved vi ikke ret 
meget om. Men han siger selv, at Gud tvang ham ud af katolsk overtro ved en pludselig 
omvendelse. Senere hen omtaler Calvin ofte sig selv som discipel af Martin Luther. Vi må 
formode, at han er faldet over et af Luthers skrifter, og at Gud har brugt det til at omvende 
den unge franske jurist. Allerede i marts 1536 udkom Calvins hovedværk Institutio religionis 
christianae (undervisning i den kristne religion). Calvin var da 24 år gammel og nyomvendt, 
men hans bog er kommet i utallige oplag lige siden og genudkommer stadig med næsten 
bekendelsesagtig karakter i den reformerte verden.2 Bogen blev i øvrigt udgivet i Basel, 
Schweiz, hvortil Calvin havde måttet flygte, fordi kong Francois d.1. indledte en forfølgelse 
af alle protestanter i Frankrig. 

Kort efter slog Calvin sig ned i Genève og blev øjeblikkelig sat til at lede den 
protestantiske menighed der. På grund af uenighed om kirkeordningen flyttede Calvin til 
Strasbourg i 1538, hvor han fungerede som præst og som organisator af den nye 
protestantiske kirke. Men i 1541 fik han alligevel lov til at gennemføre sin kirkeordning i 
Genève, så han flyttede tilbage og blev der til sin død. Han indførte et fire-delt embede med 
præster, lærere, ældste og diakoner. Præsterne og de ældste udgjorde tilsammen byens 
kirkelige ledelse (konsistorium), der skulle tage sig af menighedens liv og af 
menighedstugten. Den verdslige myndighed skulle bistå den kirkelige ved at støtte den rette 
religion og undertrykke den falske. Dette sidste blev gennemført meget nidkært med pisk og 
kætterbål. Diakonerne skulle varetage kirkens omsorgstjeneste og lærerne skulle undervise i 
den rette tro. Vigtig for undervisningen blev desuden oprettelsen af et teologisk akademi i 
Genève. Menighederne skulle i øvrigt mødes i regionale synoder for at afgøre overordnede 
spørgsmål. På denne måde ville Calvin undgå den statskirkelighed og det hierarkiske 
præstevælde, der allerede i 1530'erne kendetegnede de lutherske områder. Alligevel har den 
rette kirkeordning været en kilde til stadig uenighed blandt de reformerte. Til gengæld har 
spørgsmålet aldrig været afgørende for den lutherske kirke. I 1500-tallet var det i højere grad 
forståelsen af nadveren, der skilte de lutherske og de reformerte. Af pladshensyn vil jeg dog 
her nøjes med at se på forsoningens rækkevidde og på frelsens tilegnelse, fordi lutherske, 
reformerte og arminianske kristne har tre forskellige opfattelser af den sag. 
 
Strid om Forudbestemmelsen 
Kort før år 1600 udbrød der en strid om forudbestemmelsen blandt de reformerte i Holland. 
Den klassisk reformerte lære om frelsen, udviklet på det teologiske akademi i Genève i årene 
efter Calvins død, hænger logisk sammen, så de enkelte lærepunkter følger som nødvendige 
konsekvenser af hinanden. Logikken tager her sit udgangspunkt i Guds almagt og det syndige 
menneskes afmagt. Men den reformerte logik blev angrebet af en gruppe teologer med 

                                                 
2 John Calvin (2001) Institutes of the Christian Religion, Grand Rapids, MI. 
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professor i Leiden Jacob Arminius (1560-1609) i spidsen. Han døde den 19. oktober 1609 
midt under striden og bliver utvivlsomt mindet mange steder på 400-årsdagen for sin død. 

En synode afholdt 1618-19 i byen Dordrecht i det sydvestlige Holland samlede 
officielle repræsentanter fra de reformerte kirker i Holland, England, Skotland, Schweiz og 
flere fyrstendømmer i Tyskland. Frankrigs konge forhindrede de franske delegater i at 
deltage. Hensigten med synoden var at bilægge striden, men resultatet blev en splittelse 
mellem den egentligt reformerte kirke og det, som vi siden har kaldt de arminianske 
kirkesamfund. Synodens flertal vedtog nemlig fem lærepunkter, som var helt i 
overensstemmelse med akademiet i Genève:3 
 
1. Efter Adams fald er synden et så fuldstændigt fordærv, at intet menneske (undtagen Jesus) 
er i stand til at ville, hvad Gud vil, eller bare at tro på Gud. I åndelig forstand er ethvert 
menneske dødt, ikke bare sygt eller skadet. Et ugenfødt menneske kan lige så lidt vælge at tro, 
som en død kan vælge at leve. Når et menneske kommer til tro, er der derfor tale om en 
dødeopvækkelse, som Gud bevirker alene uden nogen indsats fra dette menneske. 
2. Før alle tider har Gud forudbestemt de mennesker, som Han i sin nåde vil give troen og det 
evige liv. Samtidig har Gud forbigået alle de øvrige mennesker. Gud har ikke bare 
forudbestemt måden, hvorpå man bliver frelst, men også de enkeltpersoner, som faktisk bliver 
frelst. 
3. Her i tiden har Gud gennemført sin forudbestemmelse ved at sende Jesus som et sonoffer 
for de menneskers synd, som Han har forudbestemt til frelse. Det betyder, at Jesus ikke døde 
for de menneskers synd, som Gud ikke har forudbestemt til frelse. Dette kaldes begrænset 
forsoning. Særligt på dette punkt adskiller klassisk reformert teologi sig fra den klassisk 
lutherske. Men en del reformerte kalder sig faktisk fire-punkts-calvinister (four-point-
Calvinists), fordi de fastholder punkt 1-2 og 4-5, men ikke punkt 3. 
4. Her i tiden gennemfører Gud sin forudbestemmelse ved at virke uimodståeligt med sin 
genfødende nåde på de mennesker, som Han har forudbestemt til frelse. Alle disse mennesker 
vil komme til at møde Guds nåde, og når de møder den, vil de også komme til tro. 
5. Her i tiden gennemfører Gud sin forudbestemmelse ved at virke uimodståeligt med sin 
bevarende nåde på de mennesker, i hvem Hans genfødende nåde har bevirket troen. Det 
betyder, at for de sandt troende er frafald umuligt. De frafald fra troen, som vi desværre ser 
omkring os, forklares typisk på den måde, at de pågældende aldrig har ejet den sande tro. 
Også hér må vi som lutheranere erklære vores uenighed. Ganske vist bevarer Gud troen i os, 
men det umuliggør ikke frafald.4 
 
Det Arminianske Svar 
Det var denne logisk sammenhængende teologi, hvor al vægten ligger på, hvad Gud gør, der 
fik Arminius op på barikaderne. Allerede den 14. januar 1610 havde godt 40 af hans disciple 
                                                 
3 Canones Synodi Dordrechtanæ kan læses på latin og The Canons of Dort i engelsk oversættelse i Philip Schaff 
ed. (2007) The Creeds of Christendom with a History and Critical Notes. Volume 3. The Evangelical Protestant 
Creeds, Grand Rapids, MI, 550ff og 581ff. http://www.ccel.org/ccel/schaff/creeds3.iv.xvi.html (læst den 9. 
august, 2009). 
4 På engelsk bruger man akronymet TULIP om disse five points of Calvinism. 

Total depravity. 
Unconditional election. 
L imited atonement. 
I rresistible grace. 
Perseverance of the saints. 
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afleveret en såkaldt remonstrans (’en modsigelse’) til kirkens ledelse.5 Hvor de klassisk 
reformerte argumenterer ud fra Guds almagt, begynder arminianerne med menneskenes mere 
eller mindre frie vilje. Remonstransens forfattere hævdede, at Guds forudbestemmelse af de 
frelste skete på baggrund af forudset tro. Reelt betyder det, at Gud kun har forudbestemt 
måden, hvorpå et menneske bliver frelst; nemlig ved tro på Jesus. Han har ikke forudbestemt, 
men kun forudset, hvilke personer der faktisk vil blive frelst. Forfatterne hævdede videre, at 
Jesus døde for alle mennesker og sonede alle menneskers synd. Gud rækker nu sin nåde til 
alle som et tilbud om assistance. Ved hjælp af Guds assisterende nåde kan en fortabt synder 
vende sig om til Gud og blive frelst. Det er op til den enkelte selv at beslutte sig for eller imod 
Gud. Nådens virkning er ikke uimodståelig. Forfatterne gav til gengæld udtryk for usikkerhed 
angående frafaldets mulighed. Om nåden kan mistes igen, kræver et større bibelstudium, 
sagde de, end det, som remonstransen har mulighed for at levere.6 Siden da har de fleste 
arminianere hævdet, at den bevarende nåde kun er assisterende og at den derfor kan mistes 
igen. Det er altså muligt for en sandt troende at falde fra. 
 Remonstransens forståelse af menneskets syndefordærv er ikke entydig. Det står 
ganske vist så galt til, at intet menneske kan omvende sig uden Guds assisterende nåde. Men 
Jacob Arminius selv havde benægtet det totale syndefordærv, som både Luther og Calvin 
havde hævdet. Arminius’ væsentligste discipel, Metodismens far John Wesley (1703-91), 
fastholdt i princippet læren om syndefordærvet. Til gengæld hævdede han, at Guds 
assisterende nåde (gratia praeveniens) rækker ud til alle mennesker og sætter alle i stand til at 
afgøre sig for eller imod Gud. En overnaturlig tilføjelse til menneskets faldne natur 
genopretter altså den trosevne, som vi ikke længere har af naturen. Derefter kan et menneske 
vælge at tro på Gud eller lade være. Omvendelsen er ikke en dødeopvækkelse i den forstand, 
som Luther og Calvin havde hævdet. Hvad enten arminianerne benægter det totale 
syndefordærv eller ophæver det ved hjælp af Guds assisterende nåde, er konsekvensen en 
logisk sammenhængende lære om frelsens tilegnelse, hvor ansvaret for tro og vantro placeres 
entydigt hos det enkelte menneske.7 Fra Guds side ligger alt klar som et tilbud. Forklaringen 
på, at nogle tror, mens andre ikke tror, findes i disse menneskers gode eller dårlige 
beslutninger. 

Arminianerne finder vi i dag særligt i Metodistkirken, i Pinsekirken og i de mange 
uafhængige, karismatiske menigheder. Det er meget misvisende, hvis vi kalder dem 
reformerte. I stedet bør vi kalde dem arminianere. 
 
Vi kan som lutheranere hverken tilslutte os den reformerte opfattelse af forsoningens 
rækkevidde og frafaldets umulighed eller den arminianske forståelse af menneskets 
begrænsede syndighed og den deraf følgende idé om Guds nåde som en assistance. Vi må 
tage afstand fra begge disse udgaver af ’frelsens logik’, men som lutheranere ligger vi dog det 
reformerte syn nærmere end det arminianske.8 
                                                 
5 I januar 2010 kan arminianerne altså fejre remonstransens 400-årsjubilæum. 
6 Articuli Arminiani sive Remonstrantia kan læses på latin og the Five Arminian Articles i engelsk oversættelse i 
Schaff ed (2007), 545ff. http://www.ccel.org/ccel/schaff/creeds3.iv.xv.html  (læst den 9. august, 2009). 
7 Mange forstår Arminius på samme måde, som jeg her har beskrevet Wesley. Det gælder f.eks. R.C. Sproul 
(2007) Willing to Believe. The Controversy over Free Will, Grand Rapids, MI, 125ff. Der kan anføres citater fra 
Arminius til støtte for begge læsninger, men netto-resultatet bliver det samme: På trods af synden kan mennesket 
omvende sig og vælge at tro på Gud eller vælge at stå Guds nåde imod. 
8 Professor i den amerikanske Wisconsin-synode Siegbert Becker (1914-1984) siger: “The danger to 
Lutheranism in this doctrine has never come so much from Calvinism as from Arminianism.” Og videre: 
“Everyone who desires to vindicate his [Luther’s] view of God at the bar of reason must deny either man’s total 
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Evangelisk og Evangelikal 
Lige siden reformationen har protestanterne i Europa kaldt sig selv evangeliske; f.eks. Den 
evangelisk-lutherske Kirke. I denne betegnelse ligger en kritik af Den romersk-katolske Kirke 
som ikke-evangelisk. Man kan også tænke på Evangelisk Alliance, hvori indgår de fleste 
protestantiske kirkesamfund, men ikke katolikkerne, for de er ikke evangeliske. I den 
engelsktalende verden kom det tilsvarende begreb, evangelical, i det 18. og 19. århundrede til 
at betegne de teologisk konservative protestanter i modsætning til såvel katolikkerne som de 
rationalistiske eller liberale protestanter.9 Fra engelsk sprogbrug har vi importeret udtrykket 
evangelikal som betegnelse for de evangeliske, der fastholder realismen i kirkens klassiske 
tro, som vi særligt kender den fra reformationen. Denne tro siger, at Gud har åbenbaret sin 
frelsesplan for profeter og apostle, som har skrevet alt dette ned i Bibelen. Derfor er Bibelen 
Guds eget Ord. Og derfor taler dette ord sandt om Israels historie, om Jesu guddommelighed 
og undere, om Hans stedfortrædende død for syndere, om Hans genkomst til dom, om himmel 
og helvede osv. Liberale protestanter forholder sig til gengæld kritisk til Bibelens indhold. 
 Indtil for nylig har det været sådan, at denne skelnen mellem evangelikale og liberale 
protestanter var mest udbredt blandt lutherske og reformerte kristne. Fordi det meste af det 
teoretiske arbejde med Bibelen foregik i disse kirkesamfund, var det også her, kritikken af 
Bibelen kom til at stå stærkest. Arminianere; altså metodister, pinsevenner og karismatikere, 
tog sig i højere grad af at evangelisere og plante nye menigheder. De bedrev ikke så meget 
teologisk arbejde. De accepterede almindeligvis det, som jeg ovenfor har kaldt kirkens 
klassiske tro. F.eks. regnede de normalt Bibelen for ufejlbarlig. Derfor betragtede de lutherske 
og reformerte også de fleste arminianere som evangelikale. Men inden for de sidste 30-40 år 
har arminianerne leveret et betydeligt større teologisk arbejde, end de har været vant til. De 
drager nu i højere grad de logiske konsekvenser af arminianismens forudsætninger. Desværre 
er mange af dem så også begyndt at problematisere kirkens klassiske tro. Alligevel vil de 
fleste forsat kaldes evangelikale, for sådan er de jo vant til at betragte sig selv. Men 
lutheranere og reformerte har fået det stadigt vanskeligere med denne udvidelse af begrebet 
evangelikal til også at dække halv- eller hel-liberale protestanter. 

I øjeblikket kulminerer det interne opgør blandt de evangelikale med striden om Open 
Theism. Jeg vil i det følgende lægge vægten på denne kulmination, men dog også omtale 
andre elementer i den aktuelle strid mellem evangelikale særligt i Nordamerika. 
 
Guds Forudviden 
Open Theism eller på dansk ’åben gudstro’ er et arminiansk projekt.10 Fortalerne siger selv, at 
de blot vil udvikle en konsekvent arminianisme. Det indebærer en kritik af deres egen 
tradition. Ifølge Jacob Arminius, John Wesley og de fleste traditionelle arminianere kender 
Gud hele fremtiden i detaljer. Normalt forklares Guds forudviden sådan, at Gud ser hele 
verdenshistorien, som om Han står på en bakketop og alle mennesker og begivenheder 

                                                                                                                                                         
depravity or the universality of divine grace. But Luther held firmly to both doctrines. Reformed theologians 
often say that a man must be either a Calvinist or an Arminian – that is, he must find the answer to why some are 
converted while others are not converted either in a difference in God or in a difference in man” (Siegbert W. 
Becker (1982) The Foolishness of God. The Place of Reason in the Theology of Martin Luther, Milwaukee, WI, 
212; 135). 
9 En beskrivelse af evangelikalismens historie, teologi og væsentligste aktører findes i Roger E. Olson (2005) 
The SCM-Press A-Z of Evangelical Theology, London, UK. 
10 Open Theism blev præsenteret for offentligheden med artikelsamlingen Clark Pinnock et al. (1994) The 
Openness of God. A Biblical Challenge to the Traditional Understanding of God, Downers Grove, IL. 
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befinder sig nede i dalen. Andre arminianere tilføjer, at Gud står uden for tiden og derfor 
strengt taget ikke forudser noget som helst, men blot i ét nu overskuer alt det, der for os at se 
ligger i henholdsvis fortiden og fremtiden. 

Hertil indvender tilhængerne af Open Theism: Hvad enten Gud forudser eller blot 
tidløst ser hele verdenshistorien, er denne historie logisk set forud for Guds viden om den. Det 
er den faktiske historie Gud forudser eller tidløst overskuer. Derfor kan Gud ikke bruge sin 
viden om historien til at ændre den. Det ville svare til, at Gud kunne ændre fortiden og den 
mulighed er de færreste villige til at acceptere. Altså: Hvad enten Gud har forudset det, der 
faktisk vil ske eller Gud tidløst ser det, der faktisk sker, så kan Gud ikke ændre på det. Hvis 
Han ændrede det, var det nemlig ikke den faktiske virkelighed, Han så. Gud kan derfor ikke 
bruge sin viden om det, der for os at se ligger i fremtiden, til noget som helst. Han kan ikke 
selv gribe ind over for det. Og Han kan heller ikke levere os oplysninger om det i den hensigt, 
at vi skulle undgå den faktiske virkelighed, som Gud allerede har set. 

Arminius og andre forsøgte sig med den idé, at Gud allerede før skabelsen 
indarbejdede sine egne indgreb i den virkelighed, som Han ville skabe, hvorefter Han kunne 
forudse eller tidløst overskue hele den faktiske virkelighed inklusive sine egne indgreb.11 Det 
skulle, mente de, give Gud mulighed for at kende den faktiske fremtid og samtidig gribe ind 
over for den. Før Gud skabte kunne Han overskue alle de mulige verdner, som Han kunne 
skabe, og så vælge netop den verden med netop de guddommelige indgreb, som Han foretrak. 
Men tilhængerne af Open Theism svarer: Når Gud vælger sine indgreb på baggrund af den 
faktiske virkelighed, som Han har set, så er denne virkelighed logisk set forud for Guds 
betragtning af den, og så kan Hans indgreb ikke ændre ved den. Hvis Gud før skabelsen 
kunne vælge mellem et uendeligt antal mulige verdner, der så at sige lå på hylderne i det 
himmelske varehus, så indebærer Guds valg en fuldstændigt gennemført determinisme. Gud 
valgte netop den prædeterminerede sammenhæng mellem alle begivenheder, som Han 
ønskede. Blot bliver Gud her reduceret fra en personlig Skaber, hvis vilje har indflydelse på, 
hvad der sker i skaberværket, til en himmelsk lagerforvalter, der kun kan vælge mellem de 
verdner, som en højere skæbnemagt tilbyder Ham i sin lagerhal. 

Tilhængerne af Open Theism konkluderer: Hvis vi ikke skal sige, at Gud står bag alt 
det, der sker i verdenshistorien, og hvis vi heller ikke vil frakende Gud muligheden for at 
gribe ind i historien, så må vi hævde, at Gud ikke kender hele fremtiden. Han kender kun de 
begrænsede dele af fremtiden, som Han selv har forudbestemt (f.eks. Jesu genkomst) og de 
dele, som er nødvendige resultater af nutiden (f.eks. den næste solformørkelse). Dette er det 
særligt karakteristiske ved Open Theism: Gud kender ikke hele fremtiden! Når vi mennesker 
har en fri vilje, som arminianismen hævder, så kan Gud ikke på forhånd vide, hvad vi vil 
bruge denne frie vilje til. Det er, siger Open Theism, den nødvendige konsekvens af 
arminianismens egne forudsætninger. Det er samtidig en konsekvens, som arminianerne hidtil 
ikke har været villige til at drage. Men i øjeblikket breder Open Theism sig som en 
steppebrand blandt metodister, pinsevenner og karismatikere.12 

                                                 
11 Denne såkaldte molinisme blev allerede udviklet af jesuiten Luis de Molina (1535-1600). En nutidig 
evangelikal repræsentant for molinismen er William Lane Craig (1999) The Only Wise God. The Compatibility 
of Divine Foreknowledge and Human Freedom, Eugene, OR. En diskussion mellem repræsentanter for 
calvinisme, arminianisme, molinisme og Open Theism findes i James K. Beilby & Paul R. Eddy eds. (2001) 
Divine Foreknowledge. Four Views, Downers Grove, IL. 
12 Det må beskrives som en del af klassisk kristen teologi, at Gud kender hele fremtiden. Blandt evangelikale var 
der indtil for relativt nylig i spørgsmålet om Guds alvidenhed kun uenighed angående måden, hvorpå Gud 
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Versioner af Open Theism 
Tilhængerne af Open Theism er meget forskellige. De er fælles om en modvilje mod den 
reformerte logik, som har stået stærkt i nordamerikansk evangelikal teologi særligt siden 
fremvæksten af Neo-evangelikalismen i 1940’erne og 1950’erne med navne som Carl F.H. 
Henry (1913-2003), Kenneth Kantzer (1917-2002) og Francis Schaeffer (1912-84). Men deres 
konkrete udformninger af forsynslære og theodicé er så forskellige, at Open Theism næppe vil 
blive stående som én samlet teologisk skole på længere sigt. 
 Metodisten John Sanders (f.1956) var Research Professor of Philosophy and Religion 
på det evangelikale Huntington University, Indiana, men blev fyret i 2006 på grund af sin 
stilling til Open Theism. Han har udviklet en forsynslære i tæt tilknytning til Alfred North 
Whiteheads (1861-1947) og Charles Hartshornes (1897-2000) procesteologi, som arbejder på 
evolutionslærens betingelser. Procesteologien hævder, at Gud og verden er lige evige og 
udvikler sig i tæt parløb med hinanden. Gud har både en konstant natur, der giver vores 
verden dens nødvendige sammenhængskraft, og en processuel natur, der drager verden 
fremad i evolution og udvikler sig sammen med verden. Sanders er enig med procesteologien 
i denne to-natur-lære, men benægter, at skaberværket er evigt. Gud har derimod skabt verden 
af intet og har ved den lejlighed aflagt sin alvidenhed for at kunne give skaberværket frihed til 
udfoldelse. Gud er altså ikke begrænset og evolutionær af natur, som procesteologien hævder, 
men har valgt at begrænse sig selv. Der er tale om kenose-teologi i den første trosartikel, hvor 
vi ellers kun har været vant til at drøfte kenose i forbindelse med den anden trosartikel. Guds 
hensigt med denne selvbegrænsning er især, at vi mennesker skal kunne vælge Ham og 
hinanden frit. Dermed risikerer Gud, at vi vælger had og ondskab frem for kærlighed. Men 
denne risiko og usikkerhed er at foretrække frem for det, som Sanders betragter som den 
toneangivende evangelikalismes determinisme. Det naturligt onde; sygdomme, jordskælv, 
misvækst osv., betragter Sanders som uundgåelige konsekvenser af et skaberværk, der er 
forskelligt fra og relativt uafhængig af Gud. Det var slet ikke muligt for Gud at skabe en natur 
med fordampning af vand og regn til afgrøderne uden at løbe den risiko, at regnen blev til 
oversvømmelse og druknedød for nogle mennesker. Det naturligt onde er altså en beklagelig 
bivirkning ved Guds skabelsesmodus.13 Det moralsk onde; menneskers synd mod hinanden, 
skyldes den frihed til selvbestemmelse, som Gud har givet mennesker. Det er selve Guds 
projekt med skabelsen af os mennesker, at vi skal vælge Ham og hinanden frit. Netop derfor 
griber Gud ikke ind over for det moralsk onde. Hvis Han gjorde, ville Han umuliggøre sit eget 
projekt.14 
 Pinsevennen Gregory Boyd (f.1957) var Professor of Biblical and Theological Studies 
på det baptistiske Bethel University, Minnesota, men valgte i 2002 at blive præst efter 
universitetets beslutning om ikke fremover at ansætte professorer, der lærte Open Theism. 

                                                                                                                                                         
kender fremtiden. Har Gud forudbestemt eller blot forudset fremtiden, eller ser Gud alle ting tidløst? Her melder 
postmoderne arminianere sig nu ind med en betydelig revision af klassisk kristen teologi. 
13 John Sanders (2007) The God Who Risks. A Theology of Divine Providence 2nd Edition, Downers Grove, IL. 
14 John Sanders siger: “Most evangelical open theists believe that God can remove our free will if God sees the 
need to accomplish some specific action – which would most likely be related to the redemption of humanity. 
Some open theists believe God does this regularly. I think God does it rarely, if ever. John Polkinghorne and 
others say that God never overrides human freedom” (Christopher Hall & John Sanders (2003) Does God Have a 
Future? A Debate on Divine Providence, Grand Rapids, MI, 138). Sanders mener, at Gud praktisk taget aldrig 
tilsidesætter menneskers frie valg. Andre tilhængere af Open Theism er åbne for, at den overordnede frelsesplan 
– særligt som vi møder den i Bibelen – kan nødvendiggøre indgreb, der tilsidesætter menneskers frihed. Men i 
vores dagligdag med dens mange sager, der sjældent angår Guds overordnede frelsesplan, skal vi ikke forvente 
sådanne indgreb. 
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Boyd har udviklet en theodicé, der afviger betydeligt fra Sanders og fra procesteologien, men 
som til gengæld forsøger at tage det bibelske verdensbillede mere alvorligt. Det naturligt onde 
skyldes, at Gud har indsat engle over forskellige dele af sit skaberværk, og at mange af disse 
engle er faldet i synd. De er blevet dæmoner, men de har fortsat autoritet og indflydelse i 
skaberværket. Sygdomme og jordskælv skyldes altså dæmonisk aktivitet snarere end Guds 
skabelsesmodus. Denne inddragelse af dæmonisk aktivitet i theodicéen kunne luthersk og 
reformert teologi godt tage mere alvorlig. Det har pentekostal teologi længe gjort, men ofte 
med spekulative resultater baseret mere på erfaringer end på bibelsk materiale og systematisk 
tænkning. Her rummer Boyds bøger en betydelig udfordring til luthersk og reformert 
dæmonologi og theodicé. Desværre lader Boyd engles og dæmoners indflydelse i verden 
begrænse Guds indflydelse. Det ville være mere i overensstemmelse med det bibelske 
verdensbillede, mener jeg, hvis han accepterede den gamle lutherske og reformerte tale om 
Guds konkursive forsyn.15 Det vil sige: Gud virker ved og gennem andre aktørers frivillige og 
spontane virksomhed, idet disse aktører er Guds masker (larvae Dei), som Luther formulerer 
det.16 I øvrigt er Boyd enig med Sanders i, at Gud ved skabelsen aflagde sin alvidenhed og 
fulde kontrol med verden for at give plads til frihed og kærlighed.17 Men særligt uenigheden 
om årsagerne til det naturligt onde vil på længere sigt utvivlsomt betyde, at Open Theism 
bliver splittet op i skoler, der hver især lægger sig tættere op ad enten procesteologi, 
apokalyptisk pinseteologi eller udgaver af Karl Barths dialektiske teologi.18 
 Den kendteste bannerfører for Open Theism er den tidligere calvinist Clark Pinnock 
(f.1937).19 Så længe han lever, vil Open Theism formentlig udadtil fremstå som én 
sammenhængende skole. Han blev sidst i 1960’erne og først i 1970’erne betragtet som den 
naturlige arvtager efter Henry, Kantzer og Schaeffer. Men dels på grund af tvivl om den 
reformerte logik og dels på grund af en karismatisk erfaring, bevægede han sig langsomt, men 
sikkert fra calvinisme til arminianisme og videre til teologiske positioner, som han selv 
betragter som en mere konsekvent gennemtænkt arminianisme end den traditionelle. Han 
betragter med rette sin egen udvikling som et eksempel på, hvad der for tiden sker med 
evangelikalismen i almindelighed.20 
 

                                                 
15 Det konkursive forsyn udfoldes nærmere i artiklens sidste afsnit. 
16 WA 17,2,192 og WA 40,1,174. 
17 Gregory A. Boyd (1997) God at War. The Bible & Spiritual Conflict, Downers Grove, IL. Gregory A. Boyd 
(2001) Satan and the Problem of Evil. Constructing a Trinitarian Warfare Theodicy, Downers Grove, Il. 
Gregory A. Boyd (2000) God of the Possible. A Biblical Introduction to the Open View of God, Grand Rapids, 
MI. De to første af disse bøger er dele af en trilogi om theodicéen, som Boyd ikke har gjort færdig endnu. Bind 
tre mangler fortsat. 
18 Både procesteologi og Open Theism er udtryk for postmodernismens indflydelse på teologien. Virkeligheden 
og sandheden betragtes som processuel og evolutionær. Det må Gud og Hans virkelighed derfor også være, 
tænker man. Begrebet emergens (fremkomst, tilblivelse) spiller i dag en væsentlig rolle inden for mange fag, 
ikke bare de naturvidenskabelige, men også humaniora som psykologi og sociologi. Grundsubstansen i alt 
værende (også mennesket) betragtes snarere som stadigt vordende end som statisk. Det traditionelle begreb 
’substans’ afløses i det hele taget mere og mere af begrebet ’begivenhed’ til beskrivelse af det værende. 
Yderligere et eksempel på, at denne postmoderne vending også finder sted inden for teologien, er Emerging 
Church (se f.eks. D.A. Carson (2005) Becoming Conversant with the Emerging Church. Understanding a 
Movement and its Implications, Grand Rapids, MI). 
19 Clark H. Pinnock (2001) Most Moved Mover. A Theology of God’s Openness, Carlisle, UK. 
20 I 1989 skriver Pinnock om denne udvikling og sin egen rolle deri: ”Augustinian thinking is losing its hold on 
present-day Christians… I wanted to do something, however modest, to give a louder voice to the silent majority 
of Arminian evangelicals” (Clark H. Pinnock From Augustine to Arminius. A Pilgrimage in Theology, i: Clark 
H. Pinnock ed. (1989) The Grace of God and the Will of Man, Minneapolis, MN, 26-27). 
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Mission og Frelse  
Hele den evangelikale verden står i øjeblikket i et betydeligt teologisk opbrud. Fra at være 
reformatorisk; dvs. dels luthersk og dels reformert, er den teologisk konservative 
protestantisme godt i gang med at blive arminiansk og i mange spørgsmål drage de logiske 
konsekvenser af arminianismen, som Arminius, Wesley og andre ellers var tilbageholdende 
med. Særligt i Nordamerika ser vi bredden af disse teologiske forandringer, som dér bliver 
kaldt the evangelical megashift.21 
 Hvis syndefaldets konsekvenser ikke er helt så alvorlige, som reformatorerne 
hævdede, eller hvis Guds assisterende nåde til dels ophæver disse konsekvenser, så mennesket 
har frihed til selv at vælge eller fravælge troen på Gud, er det op til det enkelte menneske selv 
at omvende sig og at fastholde troen til det sidste. Både de klassiske arminianere og Open 
Theism hævder, at Luthers og Calvins forståelse af omvendelsen fratager mennesket både 
frihed og ansvar og fører direkte til antinomisme; dvs. ligegyldighed med synden og med 
Guds lov. Luther og Calvin sagde, at omvendelsen er en dødeopvækkelse, hvor Gud på egen 
hånd skaber troen i et vantro hjerte. Arminianerne siger derimod, at Gud tilbyder sin nåde til 
mennesker, som Han har givet den fornødne frihed til at vælge. Hvad enten vi har denne 
frihed af natur, fordi syndefaldets konsekvenser ikke er så alvorlige, eller vi får denne frihed 
tilbage som en slags over-natur ved Guds assisterende nåde, gør ikke megen forskel. Det er i 
sidste ende op til mennesket selv, om det vil frelses eller ej.22 
 Mange nutidige arminianere forstår mission på samme måde, som moderne katolikker 
og liberale protestanter forstår den: Gennem samvittigheden, naturen, kulturen og religionerne 
virker Gud med sin assisterende nåde på hedningerne, så de kan åbne sig for Ham, hvad enten 
de nogensinde hører om Jesus fra Nazaret eller ej.23 Fordi arvesynden ikke stikker så dybt og 
især fordi det – ifølge mange arminianere og liberale protestanter – er os og ikke Gud, der har 
behov for forsoning, omtolkes Jesu korsdød fra en stedfortrædende soning af synd til en 
fremvisning af Guds smerte over synden eller til en genoprettelse af den moralske balance i 
skaberværket. Af samme grund vil langt de fleste mennesker blive frelst. Normalt tilføjer 
disse arminianere, at vi fortsat skal sende missionærer ud, for det vil trods alt gøre det lettere 
                                                 
21 Den canadisk-anglikanske præst Robert C. Brow (1924-2008) skrev en artikel i Christianity Today d.19. 
februar 1990 med titlen Evangelical Megashift. Why you may not have heard about wrath, sin, and hell recently. 
Artiklen vakte betydeligt postyr med sin skelnen mellem den forældede court room model og den nyere, mere 
tidssvarende family room model i beskrivelsen af Guds forhold til mennesket. Opgøret med den tanke, at Gud og 
mennesket skulle mødes i en retssal, fortsatte med bogen Clark H. Pinnock & Robert C. Brow (1994) 
Unbounded Love. A Good News Theology for the 21st Century, Downers Grove, IL. Her blev store dele af 
teologien gentænkt ud fra nye forudsætninger. 
22 Denne diskussion om friheden som en naturlig evne eller en overnaturlig tilføjelse til naturen svarer til 
højmiddelalderens strid mellem de tidlige, semipelagianske franciskanere og de mere moderat synergistiske 
dominikanere. De førstnævnte hævdede, at hvis mennesket gør, hvad det naturligt har i sig (facere quod in se 
est), vil Gud belønne denne indsats med nåde (gratia infusa), som sætter mennesket i stand til at opnå endnu 
større fortjenester (meriti) og ad den vej endeligt blive realt retfærdigt. De sidstnævnte hævdede, at Gud måtte 
tage initiativet, for af sig selv kunne mennesket intet gøre. Men i sin kærlighed og nåde tager Gud netop dette 
initiativ. Ved hjælp af nåden som en overnatur sætter Han mennesket i stand til at tillægge sig fortjenester og 
samarbejde med Gud om sin endelige retfærdiggørelse. De sene franciskanere udviklede en synergisme, der 
mindede mere om den dominikanske.  Men reformatorerne vendte sig med lige stor styrke mod såvel den krasse 
som den subtile gerningsretfærdighed. Se hertil f.eks. Alister E. McGrath (1993) Iustitia Dei. A History of the 
Christian Doctrine of Justification Vols.1-2, Cambridge, UK. 
23 John Sanders har skrevet en langt på vej deskriptiv bog om de forskellige opfattelser af de unåede folks 
mulighed for at blive frelst. Det er dog tydeligt nok, at han selv tilslutter sig den såkaldte inklusivisme: Den 
naturlige åbenbaring er tilstrækkelig til frelse. Selv om man aldrig hører om Jesus, kan man blive frelst ved at 
åbne sig for det, som samvittigheden, den ydre natur og kultur åbenbarer. John Sanders (1992) No Other Name. 
An Investigation into the Destiny of the Unevangelized, Grand Rapids, MI. 
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for mennesker at åbne sig for Gud.24 Det er ikke alle blandt de nye gennemtænkte 
arminianere, der accepterer alle disse forandringer af den traditionelle teologi. Men 
inklusivisme i missionstænkningen og modvilje mod den stedfortrædende soning af synd er 
på få år blevet meget udbredt i arminianske kredse. For en betydelig gruppe arminianere 
består den fortabelse, som et mindretal kommer til at opleve, i øvrigt i tilintetgørelse 
(annihilation). Der er ikke nogen fortsat erfaring af lidelse i helvede, hævder de. Andre forstår 
fortabelsen som den ubehagelige oplevelse, det er, at komme i himlen, når man ikke på 
forhånd er indstillet på det. Alle kommer nemlig samme sted hen, men ikke alle oplever 
himlen på samme måde. 
 Med disse opfattelser har et stigende antal moderne arminianere fuldstændigt forladt 
reformationens teologi. De er ikke længere evangeliske kristne. Mange arminianere reserverer 
sig ganske vist over for en del af det, deres trosfæller siger. Ikke alle tilslutter sig f.eks. Open 
Theism. Men når de fastholder en svag syndsforståelse og en relativt fri vilje i frelsen, har de 
allerede åbnet døren for de konsekvenser, der i øjeblikket løber som en steppebrand blandt 
metodister, pinsevenner og karismatikere. Soteriologisk er de vendt tilbage til tiden 
umiddelbart før reformationen. Katolske dogmehistorikere har da også længe betragtet 
arminiansk soteriologi som god katolicisme.25 
 
Frelse og Logik  
Man kan betragte reformert teologi som et forsøg på at opstille frelsen som et logisk system: 
Fordi mennesket er åndeligt dødt og ikke kun sygt, er det ikke nok, at Gud assisterer det med 
sin nåde. Han må skabe den frelsende tro inde i det enkelte menneske, ganske som Jesus gav 
den døde Lazarus livet, uden at Lazarus medvirkede det mindste (Joh.11). Når et menneske 
kommer til tro, er denne tro altså bevirket af Gud alene. Det skyldes Hans vilje, at vi tror. Når 
et andet menneske ikke kommer til tro, er forklaringen, at Gud ikke har givet det troen. Det 
var altså Guds vilje at passere dette menneske forbi. Af samme grund døde Jesus kun for dem, 
som Gud har forudbestemt til frelse. Og fordi Guds nåde er effektiv, ikke blot assisterende, 
kan de ikke miste troen igen. 
 Allerede Jacob Arminius slog sig på denne logik, og man kan betragte arminianismen 
som et forsøg på at udvikle en alternativ logik: Fordi mennesket ikke er åndeligt dødt, men 
kun sygt, eller fordi Guds assisterende nåde giver mennesket den fornødne udrustning tilbage, 
har det en relativt fri vilje og kan derfor selv vælge at tro på Gud eller ej. Gud har ikke 
forudbestemt nogen med navns nævnelse hverken til frelse eller til fortabelse. Den endelige 
forklaring på, hvorfor nogen kommer til tro og andre ikke, ligger derfor hos mennesker, ikke 
hos Gud. Alligevel mente den klassiske arminianisme, at Gud kendte hele fremtiden. Det er 
hér, Open Theism indvender, at en konsekvent arminianer må benægte Guds forudviden om 
menneskers frie valg. Ellers ville disse valg jo ligge fast på forhånd og følgelig ikke være 
reelle valg. 

                                                 
24 Clark H. Pinnock (1992) A Wideness in God’s Mercy. The Finality of Jesus Christ in a World of Religions, 
Grand Rapids, MI. 
25 Allerede i 1832 skrev professor i Tübingen og München, Johann Adam Möhler (1796-1838): “Wesley was 
evidently very near the truth… Their articles of belief on these points are nearly identical with the Catholic; and 
therefore, like the Council of Trent, they speak of a resuscitating grace, which only awakens the dormant powers 
yet existing in fallen man, in opposition to the Lutheran theory according to which the higher faculties must first 
be created anew in him” (Johann Adam Möhler (1997) Symbolism. Exposition of the Doctrinal Differences 
between Catholics and Protestants as Evidenced by their Symbolical Writings, New York, 443; 501). 
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 Martin Luther giver de reformerte ret angående syndefordærvet. Han giver dem derfor 
også ret i, at det er Guds nåde, der alene og effektivt skaber troen i nogle mennesker. Det gør 
Gud ved dem, som Han har forudbestemt til frelse. Der er tale om en dødeopvækkelse, hvor 
mennesket er fuldstændigt passivt. Men så siger Luther, at Jesus døde for alle mennesker, 
fordi Gud ønsker alle menneskers frelse. Han siger, at de vantro står Guds nåde imod. Og han 
siger, at troen kan mistes igen. Både reformerte og arminianere indvender, at Luthers lære 
ikke hænger logisk sammen. Og deri har de ganske ret! Frelsen er for Luther ikke et logisk 
system, men et dobbelt møde med Gud i lov og evangelium, hvor mennesket dræbes og får 
det nye liv. I dette møde med Gud kan det hele komme til at ’gå op’ – ikke logisk ganske vist, 
men for hjertet, idet den enkelte finder hvile i syndernes forladelse. Det går så at sige op 
homiletisk i den enkeltes møde med Gud. Luthers svar er mere pastoralteologisk end 
systematisk teologisk: Hvis du forfærdes over læren om forudbestemmelse og Guds effektive 
nåde, er løsningen ikke at få det hele til at hænge sammen logisk, men derimod at flygte til 
Jesu kors, hvor også dine synder blev sonet og hvor Gud er dig nådigt stemt. I stedet for at 
spekulere over disse ting, skal vi lade dobbeltheden i Guds åbenbaring stå, siger Luther, og 
flygte fra vredens til nådens Gud. Det er netop, hvad Han selv ønsker for os.26 
 
Pastorale Konsekvenser 
Open Theism hævder at lægge større vægt på bøn end noget andet syn.27 Forklaringen er, at 
Gud ikke har besluttet, hvordan fremtiden skal se ud. Derfor har vi indflydelse på den, og vi 
kan gøre vores indflydelse gældende over for Ham. Når Gud ikke har truffet beslutning 
angående fremtiden, skyldes det netop, at Han ønsker at forme den i samarbejde med os. 
Derfor kan bønnen ændre mere, siger Open Theism, end den kan i en verden, hvor fremtiden 
allerede nu ligger helt fast. 
 Jeg mener tværtimod, at Open Theism reducerer Guds og dermed bønnens indflydelse 
i denne verden. I bibelsk tid og for så vidt angik spørgsmål med direkte betydning for Guds 
frelsesplan kunne man måske forvente, at Gud ville tilsidesætte menneskers valgfrihed, selv 
om der også hér er betydelig uenighed blandt tilhængerne af Open Theism. Men i dag skal vi 
ifølge denne tankegang ikke forvente, at Gud griber ind over for menneskers valgfrihed. Han 
har jo ikke kun givet mig en fri vilje. Han har udrustet de andre på samme måde. Jeg skal ikke 
bede Gud tilsidesætte deres frihed. Hvis Han efterkom den slags ønsker, ville det umuliggøre 
hele Guds projekt.28 Problemet med disse begrænsninger af Guds muligheder for at navigere 
er, at mange (de fleste ?) bønner involverer andre mennesker og deres frie valg. Hvis jeg 
sætter mig op i en flyvemaskine, vil jeg bede Gud om en sikker flyvetur. Men dermed beder 
jeg Ham bl.a. om at sikre, at mine medpassagerer ikke kaprer flyet og styrer det lige ind i en 
skyskraber. Men ifølge Open Theism kan jeg bare ikke bede Gud om den slags, for dels ved 
Han ikke, hvad mine medpassagerer vil gøre, før de faktisk gør det, og dels vil Han heller 
ikke gribe ind over for deres frie valg. Noget tilsvarende gælder bønner for mine børns valg 
her i livet: Gud blander sig aldrig eller næsten aldrig i det, som Han har overladt til det frie 

                                                 
26 Luther anbefaler gentagne gange den anfægtede at søge tilflugt hos Gud mod Gud: ”ad deum contra deum 
confugere” (WA 5,204), ”widder Gott zu Gott dringen und ruffen” (WA 19,223). Denne flugt fra Gud til Gud 
handler ikke om at få tankerne til at hænge logisk sammen, men om at lægge hjertet til hvile i syndernes 
forladelse. Hjertet fatter om en virkelighed, som forstanden ikke helt fatter. 
27 John Sanders siger: ”The open view places more value on intercessary and petitionary prayer than any other 
view” (Hall & Sanders (2003), 35). 
28 John Sanders siger: “God could not prevent us from doing harm to one another without constantly violating 
the very conditions in which he created us to live” (ibid, 41). 
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initiativ. Der bliver ikke ret meget tilbage, som jeg overhovedet kan bede Gud blande sig i. 
Hvad siger dette om tilliden til Guds faderlige omsorg? 
 
Lina Sandell (1832-1903) skriver i v.3 i sin kendte hymne Kun én dag, et øjeblik ad gangen: 
”Hjælp mig, at jeg, ej af vantro fangen, 
af din faderhånd modtage kan 
kun én dag, et øjeblik ad gangen, 
til jeg salig når dit gode land.”29 

Gregory Boyd betragter Sandells formulering som repræsentativ for det, som han 
kalder den fromme resignation, der har kendetegnet den traditionelle forsynslære.30 Jesus 
resignerede til gengæld ikke, siger Boyd, for Han indså, at det onde og ulykkerne ikke kom 
fra Gud, men fra onde viljer; nemlig fra faldne mennesker og engle. Derfor tog Jesus kampen 
op imod åndsmagterne og Han befalede os at gøre det samme. Lina Sandell og det meste af 
den kirkelige tradition er derimod faldet hen i resignation på grund af læren om Guds almagt 
og alvidenhed. Boyd vender gentagne gange tilbage til Sandells hymne og til sin egen 
vurdering af den som ’from resignation’. 
 Men vi må spørge: Hvis Gud ikke kan eller vil gribe ind over for det onde i denne 
verden, og hvis Gud ikke kender det meste af fremtiden, hvilken mening giver det så at lægge 
sig i Guds gode faderhånd, som Lina Sandell og den fromme tradition har gjort? Vi kan ikke 
bede Gud lægge tingene til rette for os på bedste måde, for det har Han ikke noget at gøre 
med. Vi kan heller ikke spørge Ham til råds angående valg af job eller ægtefælle, for Han ved 
ikke ret meget om, hvad vi vil komme ud for eller hvordan mennesker omkring os vil udvikle 
sig fremover. Gud er ganske vist den ultimative sociolog, der langt bedre end os kan opstille 
prognoser for den fremtidige udvikling, men strengt taget kan Han ikke vide, hvordan det 
kommer til at gå. Han må ligesom vi nøjes med kvalificerede gæt.31 
 Der er ikke plads til i denne artikel at levere eksegetisk belæg for Guds alvidenhed. 
Men det er min påstand, dels at Bibelen viser os Guds fuldstændige overblik ikke bare over 
nutiden, men også over fremtiden, og dels at troen på Gud af natur indebærer den tillidsfulde 
hvile i Hans faderhånd, som Lina Sandell synger om. C.S. Lewis (1898-1963) siger med rette, 
mener jeg: ”Enhver, som overhovedet tror på Gud, tror, at Han ved, hvad enhver af os vil gøre 
i morgen.”32 Martin Luther har ikke mindre ret, når han siger: ”En gud, hvis forsyn har det 
med at være spændt på, hvad der vil ske, er blevet en sølle nar.”33 
 

                                                 
29 Åndelige Sange og Salmer (nr.460), Hillerød 1993. Svensk tekst fra 1865 Blott en dag, ett ögonblick i sänder 
v.3: 
”Hjälp mig, Herre, evad mig händer, 
Taga av din trogna fadershand 
Blott en dag, ett ögonblick i sänder, 
Tills jag nått det goda land.” 
30 “The hymn captures poignantly the church’s traditional theology of God’s character, his meticulous 
providential care, and thus the pious resignation that, according to the classical-philosophical teaching, should 
characterize believers who truly trust in their heavenly father” (Boyd (1997), 37). Den klassisk filosofiske lære 
om forsynet kendetegner ifølge Boyd og andre open theists langt det meste af den teologiske tradition i Vesten 
siden Augustin. 
31 John Sanders siger: ”God is the consummate social scientist predicting what will happen” (Sanders (2007), 
131). 
32 C.S. Lewis (1982) Det er Kristendom, København, 159 (norsk utg. Se det i øynene, Luther Forlag, 1982). 
33 Martin Luther (1983) Om den trælbundne vilje, Århus, 231 (WA 18,718). 
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Klassisk Forsynslære 
Den Gud, som vi møder i Bibelen, og som troen kender, er ikke bare bedre til at lave 
prognoser, end vi er. Han har fuldstændig kontrol med alle ting, også med fremtiden. Når vi 
alligevel har indflydelse på fremtiden enten gennem vore egne handlinger eller via bøn til 
Gud, så skyldes det, at Gud virker gennem vore frie og spontane valg. Han virker konkursivt 
i, med og gennem skaberværket som sin ’maske’. Når sygdom eller fjendtlige hære forstyrrer 
vores fred, er også de blot redskaber i Guds gode faderhånd. Vi forstår ikke, hvordan Gud kan 
virke i, med og gennem noget, som Han selv betragter som ondt. Men det troende hjerte ved 
og fastholder stædigt mod alle tvivlens anslag, at det altid og i alle forhold har med den 
almægtige, alvidende og gode Gud at gøre. 

Traditionel luthersk og reformert forsynslære har tre elementer. 1. Conservatio: Gud 
har skabt alle ting, men har ikke som i deismen overladt skaberværket til sig selv. Han 
opretholder fortsat alt det skabte, og hvis Han et øjeblik trak sin hånd tilbage, ville alt det 
skabte straks ophøre med at eksistere. 2. Gubernatio: Gud styrer alt det skabte med én 
overordnet og mange underordnede hensigter. I praksis betyder det stort set det samme som 
conservatio, men her tilføjes historien målrettethed og mening. Gud lader til stadighed solen 
gå op og ned med en bestemt hensigt. 3. Concursus: Gud virker sammen med alt det skabte 
om alt det, der sker. Dette element i forsynslæren handler om måden, hvorpå Gud opnår sine 
hensigter. Gud kan virke mirakuløst; nemlig udenom eller i strid med det skabte. Men normalt 
virker Gud underfuldt; nemlig indefra og gennem naturen, når regnen falder og kornet vokser. 
Gud virker indefra og gennem mennesker og engle, så disse frie væsner vælger og handler i 
overensstemmelse med deres egen natur. Desuden virker Gud omvendelsen i et menneske, 
sådan at dette menneske selv frit og spontant vil troen.34 
 Det er særligt dette konkursive forsyn, der er under pres fra moderne og postmoderne 
teologier, herunder Open Theism. At Gud virker underfuldt i, med og gennem alt det, der sker, 
indebærer bl.a., at Gud medvirker aktivt i det onde menneskes onde handling, for så vidt den 
er en handling, men ikke for så vidt den er ond.35 Dette element i forsynslæren 
problematiserer theodicéen ud over, hvad den moderne og postmoderne bevidsthed ønsker at 
acceptere. Til og med den tidlige modernisme levede man med et ganske andet 
autoritetsbegreb og havde derfor også lettere ved at acceptere den spænding i mødet med 
Gud, som Bibelen stiller os over for. Gud er vores kærlige Far, som vil os alt det bedste. Men 
det forhindrer Ham ikke i at være den almægtige Skaber og Herre, der virker alt i alle også 
synden i det ugudelige menneske. Dette uudgrundelige aspekt i Guds væsen og modus 
operandi får vi ingen sammenhængende forklaring på, så længe vi lever her. Men det 
konkursive forsyn er klassisk reformatorisk lære. Det er desuden – hævder både 
reformatorerne og nærværende artikel – Bibelens lære om Guds underfulde styrelse af 
skaberværket. Når vi anfægtes af denne lære, må vi, som Luther siger, flygte fra Gud til Gud. 

                                                 
34 Francis Pieper (1950) Christian Dogmatics Vol.1, St. Louis, MO, 483ff. G.C. Berkouwer (1952) The 
Providence of God. Studies in Dogmatics, Grand Rapids, MI. Paul Helm (1993) The Providence of God. 
Contours of Christian Theology, Downers Grove, IL. 
35 Professor i den amerikanske Missouri-synode Francis Pieper (1852-1931) siger: “God concurs in evil actions 
in so far as they are acts (quoad materiale)… But God does not concur in the evil actions in so far as they are 
evil (quoad formale)… We are well aware that this distinction between the materiale and the formale peccati 
does not remove the difficulty our mind finds in this co-operation of God. But we also know that for the present, 
during our life here on earth, we human beings must confine our thinking to the limits set by this distinction” 
(Pieper (1950), 489-490). 
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Så kan hjertet finde hvile, selv om forstanden må kæmpe med den spændingsfyldte teologi, 
som lutherske kristne udfolder under betegnelserne lov og evangelium. 
 
Enhver teologi, der hævder, at Gud er både almægtig og god, ender i en theodicé, der ikke går 
logisk op. Open Theism siger, at Gud er almægtig og at Han har skabt verden af intet, men at 
Han af hensyn til frihedens projekt normalt eller altid undlader at bruge sin almagt endog i 
mødet med den mest horrible ondskab. Denne midterposition mellem klassisk forsynslære og 
procesteologi kritiseres af procesteologer for inkonsekvens. Hvis Gud kan skabe af intet, så 
kan Han i enhver situation, hvor noget ondt skal til at ske, skabe godt af intet. I hvert fald må 
man forvente, siger den postmoderne bevidsthed, at Gud forhindrer den mest horrible 
ondskab, hvis Han altså er i stand til at gøre det. En far, der ser sit barn lide, vil stoppe denne 
lidelse, hvis han på nogen måde kan.36 Når Open Theism kritiserer den klassisk 
reformatoriske theodicé for at gøre Gud til det ondes ophav, så rammer denne kritik dem selv, 
siger procesteologerne. Både den klassiske teologi og Open Theism siger, at Gud er almægtig 
i en sådan forstand, at Han kan skabe af intet. Men i så fald bevarer Han også ansvaret for alt, 
hvad der sker. Det benægter tilhængerne af Open Theism. Men deres benægtelse klinger hult i 
ørerne på såvel procesteologer som klassisk reformatoriske lutheranere og reformerte. De 
førstnævnte vælger at benægte Guds almagt. De sidstnævnte vælger at benægte teologiens 
fulde rationalitet. Ganske vist kan det reformerte projekt beskrives som et forsøg på logisk 
sammenhængende teologi. Men særligt Martin Luthers teologi udmærker sig ved de 
begrænsninger, som den underlægger menneskets forstand. Kan vi ikke få teologien til at gå 
op logisk, så kan den enkelte alligevel finde hvile i mødet med Gud. 
 
 
 
 

                                                 
36 Særligt med tanke på Holocaust siger procesteologen Clark Williamson: “We should make no theological 
assertions that could not be made in the presence of burning children” (Clark M. Williamson (1993) A Guest in 
the House of Israel. Post-Holocaust Church Theology, Louisville, KY, 13). Williamson mener ikke, man kan 
sige til den, der lider under andre menneskers horrible ondskab: Gud har fuldstændig kontrol med alt, hvad der 
sker, og Han kunne forhindre din lidelse, hvis Han ville. Derfor må vi sige, mener Williamson: Gud kan ikke 
ændre det, der sker! Men Han kalder os til at ændre det. 
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Innledning 
Det har siden 1945 kommet minst 13 ulike oversettelser av Det nye testamente (NT) til 
bokmål. Meg bekjent har disse ikke vært presentert samlet i noen publikasjon.1 Denne 
artikkelen ønsker å gjøre noe med det.  

Nye bibeloversettelser skaper gjerne en viss offentlig debatt, i Norge som andre steder. 
Det gjelder særlig gjengivelsene av kjernestoff som Fader Vår eller juleevangeliet. Ellers 
gjelder størstedelen av den norske debatten språklige valg, særlig på nynorsk.2 

Størst teologisk debatt har det åpenbart vært mellom Bibelselskapets 1978-utgave og 
det som ble Norsk Bibel, 1988. Den debatten har jeg annet steds drøftet rimelig utførlig.3 I 
denne artikkelen presenteres også de mindre kjente oversettelsene. Det har ofte vist seg at 
ujevne og alternative oversettelser sporadisk kan treffe blink og tilføre bibelspråket nytt 
ordtilfang. Samtidig er de ofte uttrykk for behov eller savn i bestemte grupper, og de viser 
nesten alltid bestemte teologiske tendenser, uten at dette alltid flagges tydelig. 

En slik presentasjon – og også drøftingen – kunne gjerne vært tematisk vinklet, eller 
en kunne sammenlignet gjengivelsene av utvalgte begrep eller avsnitt. Plassen tillater neppe 
mye av det her, siden vi skal dekke hele 13 oversettelser. En del faktiske teksteksempler skal 
hentes frem, ofte sammenlignet med tradisjonelt norsk bibelspråk, for enkelhets skyld her fra 
Norsk Bibel 1988. Vi skal også forsøke å plassere oversettelsene i forhold til den klassiske 
spenningen mellom konkordante gjengivelser (”ord for ord”) eller idiomatiske gjengivelser 
(”mening for mening”). I noen grad vil jeg underveis vurdere gjengivelser av enkeltsteder. 
 
Lyder Brun, 1945 
Prof. Lyder Brun (1870-1950) brukte blant annet krigsårene til å fullføre en komplett norsk 
oversettelse av NT.4 Den kom i to bind i 1945, men ser ikke ut til å ha fått noe stort 
gjennomslag, verken blant teologer, skolefolk, kultureliten eller blant kristenfolket. Dels kan 
utgivelsen ha druknet i alt annet stort og viktig som opptok folk etter krigen, og dels kan L. 
Bruns rykte som liberal teolog fra kirkestriden ha bidratt til dette. Brun var ellers en gammel 
mann på 75 år, og neppe helt på høyden med tidens språkfølelse. 

                                                 
1 Det meste av drøftingene gjelder Bibelselskapets ulike oversettelser; slik i alle disse tre bøkene: Bibelen i 
Norge. 1991; Norsk bibelspråk, 1992; Bibel og bibeloversettelse, 1995. 
2 Se Bondevik, 2003. 
3 Bøe, 2008. 
4 Brun, 1945. 
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I sitt forord sier L. Brun at han søker ”en mellemvei mellem nutidsfjern 
gammelmodighet og historiefjern modernisering”. Han lar trykke en bibeltekst helt ren for 
fotnoter og forklaringer, men med selvlagede overskrifter. Bak i begge bindene har han 
omfattende ”teksthistoriske anmerkninger”. 

Et vers som til alle tider og nær sagt på alle språk utfordrer bibeloversettere er 
åpningsreplikken i Bergprekenen, tradisjonelt oversatt ”Salige er de fattige i ånden”. L. Brun 
gjengir det slik: ”Sæle er de som er fattige i hjertets innerste”.5 Allerede samme år innvendte 
en anmelder at ”sæl” ”er et utpreget landsmålsord”; ”det myke, vakre, lyse ’sæl’ trives ikke 
her, det krever rene omgivelser”.6 Et annet velkjent crux er englenes lovsang i Luk 2,14: ”Ære 
får Gud i det høie, og på jorden er det fred, blant mennesker han har kåret seg i nåde!” Den 
konstaterende formen dempes gjennom bruken av utropstegn, men denne vil normalt gå tapt 
ved opplesning. 
 Prologen til Johannes-evangeliet er kjent for sin høye kristologi. Men i L. Bruns 
gjengivelse er denne kraftig svekket, når det alt i v.1 heter at ”Ordet var av guddomsart”. Meg 
bekjent er det bare Jehovas Vitner som forstår verset i slike baner, det ligger åpenbart Arius 
meget nærmere enn Nicenum. Pussig er også gjengivelsen av sitatet fra Sal 2,7 i Luk 3,22, der 
han følger manuskript D, men med sin høyst personlige oversettelse: ”Jeg er i dag blitt din 
far!” Nattverdlæren blir også berørt når Brun oversetter 1 Kor 10,16-19 med ”fellesskap om 
Kristi blod” og ”fellesskap om Kristi legeme” i stedet for det tradisjonelle ”delaktighet”. 
 Brun forsøkte å unngå ”kjød” på en rekke steder. ”De vise etter kjødet” i 1 Kor 1,26 
ble til ”menneskelig talt vise”; ”intet kjød” i Rom 3,20 ble til ”ikke noen dødelig”. Kol 2,1 
handler ikke lenger om dem ”som ikke har sett mitt åsyn i kjødet”, men de som har ”lært meg 
personlig å kjenne”. Det spørs om antropologien i 1 Pet 3,21 ikke gjennomgår en betydlig 
justering når ”avleggelse av kjødets urenhet” blir til ”avtvetning av legemlig smuss”; - hva 
betyr forresten ”legemlig smuss”? 
 Forsøkene på å løse opp tunge greske konstruksjoner kan lett føre til ordrike 
omskrivninger, som når Efes 1,5 ”etter sin frie viljes råd” blir til ”etter sin frie vilje og 
beslutning har han gjort det”. D. A. Frøvig beklager en rekke slike tendenser til parafrase i 
Bruns oversettelse.7 
 Brun går til tider langt i å innføre norske begreper, altså en viss kontekstualisering. 
Han gjengir Matt 17,27 slik: ”Når du åpner munnen på den [fisken], skal du finne en daler”. 
D. A. Frøvig finner dette ”helt malplassert”: ”Men at man på Jesu tid skulle finne en norsk 
daler i munnen på en fisk, er naturligvis et helt utenkelig under.”8 
 I ettertid virker Bruns oversettelse nokså tradisjonell, men i datidens homogene 
bibeltradisjon var det noe nytt, både at en privatperson utga egen NT-oversettelse, og rent 
faktisk i mange gjengivelser. Trolig hadde GT-kollegenes GTMMM banet noe av denne 
veien.9 
 
Ungdomsoversettelsen, 1959 
Straks etter Den andre verdenskrig ble det vanlig å snakke om behovet for en helt ny 
bibeloversettelse til norsk, dels etter andre prinsipper enn 1930-utgaven (NO 30) bygde på. 

                                                 
5 Gjengivelsen ”fattige i hjertets innerste” omfavnes av Kirke og Kulturs anmelder Sverre Hov, 1945: 363. 
6 Hov 1945: 363. 
7 Frøvik, 1945: 45. 
8 Frøvik, 1945: 44. 
9 Det gamle testamente oversatt av S. Michelet, Sigmund Mowinkel og N. Messel, 1929-1963. 
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Etter mange grundige runder ble Ungdomsoversettelsen (UO) av NT lansert i 1959. Selv om 
det gikk 19 år før Bibelselskapet i 1978 lanserte hele Bibelen i helt ny oversettelse (NO 
1978), er det i ettertid lett å se at UO antyder retningen for NO 1978.  

Den første tiden var det særlig noteapparatet som tiltrakk seg mest debatt. Den gamle 
nytestamentleren Olaf Moe mente at UO må sies ”å danne en klimaks i frihet”, d.v.s. i 
idiomatisk retning; ved at den ”overskrider etter min mening altfor ofte grensen mellom 
oversettelse og parafrase”.10 Moe fant UO ”meget ordrik”, men tar nok godt i når han antyder 
at ”den har dobbelt så mange ord som grunnteksten”.11 
 Mark 1,4 er ofte brukt som lakmus-test i forholdet mellom det konkordante og det 
idiomatiske. UO gikk et langt – og på det tidspunkt meget dristig – skritt i retning av det 
idiomatiske: ”Han ropte ut at alle skulle omvende seg og la seg døpe for å få tilgivelse for sine 
synder.” 
 UO brukte side om side ”kjød” og omskrivninger som ”vår syndige natur”, dels i 
samme vers, Rom 8,7. ”Rettferdiggjøre” omskrives dels med ”frikjent”, Luk 18,14, ”bli kjent 
rettferdig”, Rom 3,24, ”bli skyldfri i Guds øyne”. Alle disse omskrivningene får med det 
forensiske aspektet, mens Matt 11,19 går helt andre veier. 
 UO tok seg stadig den frihet å erstatte ledd som på gresk gjentas med et enkelt 
pronomen eller en kort omskrivning, som i Joh 10,11b. 27 og 1 Kor 15,54. Men skal en 
oversettelse gjøre teksten glattere og mindre repeterende enn den er på kildespråket? Bygger 
ikke slike grep på en naiv forestilling om at form kan skilles totalt fra innholdet? Slik klager 
O. Moe over at stilforskjellen mellom Johannes og Paulus ”er utvisket”, nettopp fordi alt 
justeres så sterkt til oversetternes valgte stil på mottagerspråket (norsk).12 
 I Gal 4,20 er det høytidelige ”omskifte min røst” blitt til en en kjent metafor, ”slå på 
de rette strengene”. Apg 3,24 formuleres overraskende slik: ”Og alle profetene fra Samuel og 
nedover …” Etter min vurdering avsvekkes det konstaterende i Jesu forbønn for de troende 
når Hebr 7,25 innfører hjelpeverbet ”kan”: ”… siden han alltid lever og kan be for dem”. 
”Jomfruene”, gresk parthenos, i 1 Kor 7,25ff gjengis med ”de unge pikene”. ”Jeg 
undertvinger mitt legeme” i 1 Kor 9,27 gjengis med ”jeg hamrer løs på mitt eget legeme”. 
 Det krevende leddet om barnefødsler i 1 Tim 2,15 omskrives i UO med ”når hun 
oppfyller sitt morskall”. I Tit 1,9 finner vi uttrykket ”det pålitelige ord som stemmer med 
kristenlæren”. I Efes 5,21 og 22 oversettes det provoserende verbet ”underordne seg” på to 
ulike måter; først heter det generelt at ”dere skal innordne dere under hverandre”, v.21. Så 
heter det til hustruene: ”Vær deres menn underordnet”. Dermed mistes poenget med at samme 
greske verb brukes først til alle, dernest spesifikt til konene. 
 UO nådde langt ut i betydning salgstall, og den nådde trolig også langt inn gjennom 
faktisk bruk. Den skapte mye engasjement omkring bibeloversettelse og norsk bibelspråk, 
både i aviser, blader og blant prester og fagteologer. Slik banet den utvilsomt vei for et friere 
og mer idiomatisk oversettelsesprinsipp som NO 78 videreførte.  
 
A. Bentzen, 1960 
Amund Nøkleby Bentzen, 1903-1969, var prest, Luther-kjenner, motstandsmann, 
bureisningsmann og haugiansk preget predikant. Både Hauges Venner og Det evangelisk-
lutherske kirkesamfunn (DELK) var bekymret over nyere oversettelser, og de samlet inn 

                                                 
10 Moe, 1960: 89. 
11 Moe, 1960: 89. 
12 Moe, 1960: 46. 
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betydelige beløp for å få utgitt en bibelutgave i tradisjon fra de eldre dansk-norske biblene. 
Arbeidet ble i 1953 betrodd A. Bentzen, som i 1960 hadde klart NT og Salmenes Bok.13 Han 
rakk også å oversette/bearbeide hele GT, men det ble aldri trykket. 

I forordet står det uttrykkelig: ”Til grunn for denne bibelutgave er lagt: 
Waisenhusutgaven av 1744.” Samtidig vises det som tekstgrunnlag til niende utgave av 
Tischedorfs utgave av Novum Testamentum Graece, og til Kittels utgave av Biblia Hebraica. 
I stedet for en ny ”oversettelse” omtaler Bentzen selv dette som en ”omskrivning”. Dette var 
for mange i DELK deres første bibel ”uten gotiske bokstaver”. Bak i boken trykkes et utdrag 
av bekjennelsesskriftene og en veiledning i bibellesning av pietismens lærefader A. H. 
Francke.14 
 Språklig sett er Bentzens utgave meget konservativ, med pronomener som ”I” og 
”eder”. Den meget høytidlige formen oser av en setning som denne, fra Matt 4,23, der Jesus 
”lærte i deres synagoger og prediket rikets evangelium og helbredet all sykdom og all 
skrøpelighet blant folket.” Likevel skriver han ”øye” og ikke ”øie”, ”ga” og ikke ”gav”. 
Påfallende er det også at han viderefører det merkelige uttrykket ”himmerikes rike”. I Luk 2,8 
heter det at ”Herrens klarhet lyste om dem, og de fryktet meget”. 
 Oversettelsen ønsker å være strengt konkordant. Det er påfallende hvor ofte ord og 
uttrykk settes i parentes, som i Matt 4,12: ”Da Jesus hørte at Johannes var overgitt (til 
fengsel), dro han bort til Galilea.” Ordene i parentesen i Joh 1,39 ”(det er utlagt: Mester)” 
viser til tekstkritisk usikre ord, mens tilleggene i Rom 2,28 er særlig tallrike: ”For ikke den 
som utvortes (er jøde), er (derfor en sann) jøde, heller ikke er den (omskjærelse) som skjer 
utvortes på kjødet, (derfor) omskjærelse”. Innskudd med tankestreker forekommer også, som i 
Luk 2,15: ”… da sa disse mennesker – hyrdene – til hverandre …” 
 Det er kanskje overraskende å finne at Joh 1,12 i en så luthersk preget oversettelse 
gjengis slik: ”Men så mange som tok imot ham, dem har han gitt makt til å bli Guds barn …” 
Et helhjertet – men ikke særlig vellykket – forsøk på å synliggjøre det lille gresk verbet dei 
(”det er nødvendig”) finner vi i Joh 3,14: ”Og likesom Moses opphøyet slangen i ørkenen, så 
bør det Menneskesønnen å opphøyes”. En forkjærlighet for embetsterminologi er synlig i Apg 
1,20, der det tales om ”hans [Judas’] biskopsembete”; jfr. v. 25, der det står ”apostelembete”.  
 En særdeles konkordant tendens dukker opp på enkelte steder, som i Apg 2,23: ” … 
tok I og korsfestet med urettferdige hender og slo ham i hjel”. Uttrykkene ”en sønnlig 
utkårelses Ånd” (Rom 8,15) og ”forkrenkelighetens trelldom” (Rom 8,21) er neppe naturlig 
norsk. Likeså gjengis psyché med ”sjel” på enda flere steder enn vi er vant med selv i norsk 
bibeltradisjon.  

Mer moderne lyder det når ”sans” og ”sanse” brukes gjentatt i Rom 8,5-7: ”For de som 
er etter kjødet, sanser det kjødelige; men de som er etter Ånden, (sanser) det åndelige. For 
kjødets sans er død, men Åndens (sans) er liv og fred.” Det hverdagslige ”ting” dukker 
overraskende opp i Rom 9,3, som for øvrig er mer tysk enn norsk konstruert: ”For jeg ønsker 
selv å være en fra Kristus forbannet ting for mine brødre.” 
 Bentzens utgave fikk neppe noen særlig utbredelse utover de markert haugianske 
grupperingene på Østlandet og blant noen læstadianere i nord, men den står som en liten bauta 
over den respekt disse gruppene hadde for sine tradisjoner, og den er uttrykk for et sterkt og 
fromt ønske om å ha selve gudsordet i en så nøyaktig form som mulig, ut fra det de anså som 
korrekt. 

                                                 
13 Vår Herre og Frelsers Jesu Kristi Nye Testamente og Salmenes Bok, 1960. Jfr. Gjerpe 1978: 271-273. 
14 Rønningen 1972: 174. 
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Erik Gunnes, 1967 
Erik Gunnes, 1924-1999, var katolsk prest og professor i norsk middelalderhistorie. Han utga 
i 1967 sin oversettelse av NT på St. Olav Forlag og med et høytidelig ”imprimatur”; den kom 
senere som Kjempefakkel på Gyldendal Forlag i store opplag. Dette særdeles selvstendige 
arbeidet er høyt respektert og har vært flittig konsultert av senere norske bibeloversettere.  

En katolsk tendens kan spores i Joh 1,12 (”Men de som tok imot ham, dem gav han 
evne til å bli Guds barn”). Evsebeia (”gudsfrykt”) oversatte han med ”religion”, 1 Tim 3,16; 
”vår hellige religions lære” i 1 Tim 6,3; ”Ja, sant nok, religionen gir stor vinning – til den som 
henter sin vinning innenfra”, 1 Tim 6,6; men merk ”gudfryktige” i 1 Tim 2,10. De 24 ”eldste” 
kalles ”presbytere” i Joh Åp 4-5. Likeså blir uttrykk som ”én kvinnes mann” i 1 Tim 3,2 og 
”én manns kvinne” i 1 Tim 5,9 til ”gift bare én gang”, altså slik at det også omfatter nytt 
ekteskap for enker og enkemenn, i samsvar med katolsk kirkelære. Det klassiske leddet ”uten 
for hors skyld” i Matt 19,9 omskrives til ”når det da ikke gjelder et ulovlig ekteskap”; jfr. 
Matt 5,32 

Matt 5,3 oversatte Gunnes slik: ”Salige er de som vet seg fattige, for himlenes rike 
tilhører dem.” På noen steder konstruerte Gunnes på dristig måte nye uttrykk, som når han i 
sitatet fra Sal 2,1-2 i Apg 4,25 formulerer slik: ”Hvorfor puster folkene seg opp, hvorfor 
legger de fåfengte planer?” Både ”puste seg opp” og ”fåfenge planer” er påfallende. 
 Mange brukere har undret seg over Gunnes’ flittige bruk av ”jærtegn”, som i Apg 
4,31: ”… la helbredelser, jærtegn og under skje …” ”kjød” gjengis bl.a. med ”natur”, langt på 
vei i tråd med katolsk lære om natur og overnatur, som en kritiker bemerket.15 

Gunnes gjennomførte generelt et konservativt bokmål, bl.a. med ”efter”, ”sprog”, 
”aften” og uttrykk som ”å tale hårdt til”, 1 Tim 5,1. Derfor overrasker det når han i Apg 5,11 
og mange andre steder taler om ”stor age for Herren”. Ord som ”nederdrektighet”, ”sakesløs” 
og ”forlenet” virker kunstige. Den nokså akademiske stilen preget av ”altså-nemlig-følgelig-
stil” og et utall hypotakser ble raskt påtalt.16 
 Han beholdt ellers ofte jødiske eller greske termer, som ”Sanhedrin” (Apg 5,21; 6,15 
m.m.) og Gehenna, Mt 5,29. Ganske spesielt er Apg 17,18: ”Hva kan han vel mene, denne 
papegøyen?” Pussig er også 1 Tim 4,7 med ”disse verdslige kjerringfablene”, men det skal 
vedgås at uttrykket er krevende å gjengi på politisk korrekt måte i moderne norsk. 
 Gunnes forsøker på noen steder å hente frem det sjokkerende i de mange utsagnene 
om kors og korsfestelser i NT, som når han i Apg 10,40 bruker uttrykket ”henge ham på 
marterpelen”, og Gal 3,13: ”Forbannet er enhver som er hengt i en galge.” Også et innarbeidet 
uttrykk som ”Jesus Kristus, og ham korsfestet” i 1 Kor 2,2 justerer han til ”Jesus Kristus, 
spikret til korset”. Her er det faktisk en viss likhet med Jehovas Vitners oversettelse, som vi 
snart skal se. 
 Selv en katolikk som Gunnes ble fristet til å reformulere en innarbeidet liturgisk bønn 
som Fader Vår, som han avslutter slik: ”Og bring oss ikke i fristelsens vold, men riv oss ut av 
det ondes makt!”, Mt 6,13. ”Blomstene på marken” i Mt 6,28 blir til det helnorske 
”markblomstene”. Er det rimelig at Jesus ”truet” vinden og sa til sjøen: ”Bli stille, og ligg 
rolig!” Er ikke det slik vi taler til en hund? Med formuleringen ”for Guds rike tilhører nettopp 
slike som dem” i Luk 18,16 unngår han å gi inntrykk av at barn automatisk tilhører Guds rike. 
Hedninger kan, ifølge Gunnes’ gjengivelse av Apg 17,27, muligens ”skulle kunne famle seg 
frem til ham og finne ham”.  

                                                 
15 Ulltveit-Moe, 1970: 299. 
16 Ulltveit-Moe, 1970: 299. 
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 Ønsket om å tale moderne og hverdagslig kan av og til tippe over i uheldige 
anakronismer, som når han i Luk 19,23 lar en ”adelsmann” si til sin ”slette tjener” at han 
heller skulle satt det ene pundet ”i banken”, så han kunne fått pengene igjen med ”renter”, 
Luk 19,24. Det lyder anakronistisk å si at det ble slått opp en ”plakat” på korset, Mk 15,26. 
Det overrasker å finne utrykket ”på måfå”, 1 Kor 9,26 i en såpass høystil NT-oversettelse. 
Etter min mening er det for dristig et grep å endre grunntekstens entallsform til flertall i Joh 
Åp 22,2 når ”livets tre” gjøres til ”livgivende trær”, selv om de etterfølgende setningene slik 
blir enklere. Slik svekkes forbindelsen til 1 Mos 2-3. 
 Gunnes brukte nokså få overskrifter, som når Rom 9-11 bare har én overskrift: ”Israel 
forkastet – men ikke for alltid”. Ikke alle er treffende. Nokså tvilsom blir overskriften til Rom 
3,9-31:”Alle er skyldige – alle rettferdiggjort”.  
 Gunnes’ NT fikk en viss betydning, ikke minst for senere idiomatiske oversettelser. 
Det gjelder også en rekke konkrete vers. Og både blant kultureliten og bedehusfolket har den 
funnet enkelte flittige brukere. 
 
Det nye testamente på moderne norsk, 1973 
I 1973 utga Acta Forlag i Kristiansand en NT-oversettelse de kalte ”Det nye testamente på 
moderne norsk”, gjerne forkortet NTM.17 En gruppe yngre teologer hadde gjennom 4 ½ år 
arbeidet frem en utgave som på mange måter banet vei for Norsk Bibel 15 år senere. 
Hovedoversetter var Kjell Magne Yri, ledsaget av kolleger som Brynjulf Hoaas, Jens Olav 
Mæland og Asbjørn Kvalbein. Samtidig var seniorer som Ingulf Diesen, Trygve Bjerkrheim 
og Torbjørn Grønvik sterkt involvert. Retningslinjene for arbeidet var utarbeidet av bl.a. Carl 
Fr. Wisløff, Toralf Gilbrant og Helge Mæhlum. Økonomisk sett var det brødreparet Olav og 
Bjørn Beckmann som stod bak. De var også sterkt involvert i Norsk Gideon, en organisasjon 
av kristne forretningsmenn, som sørger for gratis testamenter til studenter, sykehus, fengsler, 
hoteller m.m. Slik er NTM blitt spredt i enorme opplag, ofte i tospråklig utgave med den 
engelske Revised Berkeley Version. Mye av komite-arbeidet foregikk i NLMs lokaler i 
Grensen 19, og Utsyn opplyste at Tormod Vågen hadde planlagt å vie sine pensjonistår til 
slikt oversetterarbeid.18  
 Oversettelsen skapte i første omgang mer turbulens i kraft av selve utgivelsen enn på 
grunnlag av oversettervalgene. Gen. sekr. Reidar Svoren i Santalmisjonen hadde ”store 
bekymringer” over at særgrupper skapte et ”slikt marked”,19 mens daværende 
landsungdomssekretær i Indremisjonsselskapet Anfin Skaaheim ”beklager” utgivelsen, fordi 
den vil bidra til ”stadig sterkere forvirring i forståelsen av skriftsteder og etter hvert minkende 
respekt for Skriftens nøyaktige ordlyd”.20 
 NTM bringer varsomme fornorskninger som i 2 Kor 5,14-15, der ”idet vi har oppgjort 
dette med oss selv” ble gjengitt ”siden vi har innsett”. Atskillig mer modernisert er omtalen av 
den besatte i Gerasener-landet, som i følge Luk 8,35 i NTM satt ”påkledd og ved sine fulle 
fem”. 
 Språklig sett brøt NTM med deler av tradisjonelt konservativt bokmål, med former 
som ”liknelse” for ”lignelse”, ”ugras” for ”ugress” og ”draken” for dragen” i Joh Åp 12. 

                                                 
17 Det nye testamente på moderne norsk. Oversatt fra den greske grunntekst, 1973. 
18 Utsyn nr. 21, årg. 83 (1973): 8. Jfr. Sæverås, 1973: 7. 
19 Santalen 5.8.1973. 
20 Vårt Land 2.7.1973. Luthersk Kirketidende valgte å referere bredt kritiske oppslag til NTM uten videre 
kommentarer, og også uten å vise til noen positive oppslag; Luthersk Kirketidende 108 (1973): 412. 
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”Dyret” i Joh Åp beskrives ellers dels som ”rovdyr”, dels som ”dyret”, Joh Åp 13. Samtidig 
er språket konservativt nok til å si ”elven”, ikke ”elva”. Det tradisjonelle ”hus” gjengis ofte 
med ”hjem”, Matt 12,25. NTM løser det mettede uttrykket ”omvendelses dåp til syndenes 
forlatelse” i Luk 3,3 opp på forsiktig vis med ”han forkynte en dåp til omvendelse og 
tilgivelse for syndene”. 
 Prof. S. Aalen ved Menighetsfakultetet skrev flere kortere omtaler av NTM.21 Han var 
meget kritisk, særlig til den ”splittelse” han mente det kunne føre til mellom Bibelselskapet – 
der han selv spilte en nøkkelrolle med det som ble NO 78 – og konservative bedehuskretser. 
Aalen mente at NTM i praksis er idiomatisk (eller ”friere” og mer ”omskrivende” som Aalen 
formulerte det), omtrent som UO, ikke konkordant, slik NO 30 var. O. C. Kvarme, derimot, 
avsluttet sin ellers usedvanlig krasse kritikk av NTM med en kommentar om at den ”blir en 
kjærkommen middelvei” mellom tradisjonelt norsk bibelspråk og Bibelselskapets nyere 
utgaver.22 I ettertid er det lett å se de samme frontene bygge seg opp som slo så sterkt ut etter 
1975 mellom Bibelselskapet og det som ble til Norsk Bibel. 
 NTM fikk bl.a. den effekten at det ga bestemte kretser troen på at det var mulig å lage 
gode bibeloversettelser også i privat regi. Dessuten har NTM hatt en enorm utbredelse 
gjennom Norsk Gidoens gratisutgaver til skolelever, på hoteller, i fengsler m.m. 
  
Bibelselskapets 1978-utgave 
Det norske Bibelselskaps 1978-utgave kan trygt stilles opp som en slags sluttstein over 
nærmere 30 års intenst arbeid med bibeloversettelse, både fra enkeltpersoner, faggrupper, 
kommisjoner og i ikke liten grad også fra bispemøtets side.23 Oversettelsen slo raskt gjennom 
i brede lag av folket, også i skolen. Sporadisk hadde prosessen ført til avisinnlegg og debatter, 
men særlig etter at prøveutgaven av NT Godt Nytt kom i 1975 var debatten livlig. Den ble 
også svært polemisk og bidro i sterk grad til å polarisere forholdene i enkelte kretser; om du 
brukte NO 78 eller NO 30, eventuelt NTM, kunne ”plassere” deg i nokså bestemte båser. 
 NO 78 er i utpreget grad preget av Eugene Nidas idiomatiske prinsipper om 
”dynamisk ekvivalens”. Det lå et sterkt ønske i bunnen om å lage en oversettelse som 
kommuniserer også med skolen, konfirmanter og kirkefremmede. NO 78 representerer et 
avgjørende skritt i retning av mottagerspråket, dels på bekostning av kildespråkets struktur og 
ordvalg.’ 
 NO 78 er uten tvil den beste kjente, mest brukte og grundigst analyserte oversettelsen 
av NT til bokmål de siste 65 år, og jeg avstår derfor fra noen bredere analyse av denne.24  
 Jeg har annet steds presentert kritikken mot NO 78,25 og gjentar bare noen 
hovedpunkter fra kritikken. NO 78 brøt med tradisjonelt norsk bibelspråk, og kunne slik 
fremmedgjøre en generasjon fra salmeskatt og oppbyggelseslitteratur. NO 78 var en såpass 
idiomatisk oversettelse at mange mente det gikk på nøyaktigheten løs. Viktige begrep som 
”kjød”, ”sjel” og ”nådestol” ble på mange steder omskrevet, til dels med en rekke ulike 
uttrykk. Bibelske metaforer ble for ofte omskrevet, bl.a. ”hjerte”, ”åsyn” og ”hånd”. Enkelte 
noter var kontroversielle, og målbar en teologi som mange opplevde bibelkritisk, særlig til 

                                                 
21 Bl.a. i Vårt Land 26. og 27. sept. 1973; i For Fattig og Rik 7. okt. 1973 og i Meldingsbladet for Bibel og 
Bekjennelse nr. 3 1973. 
22 Kvarme, 1974: 59. 
23 Bibelen, 1978. 
24 Se bl.a. Sæbø, 1992. 
25 Se referansen i fotnote 3. 
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Daniel og noen messianske salmer. Det ble dessuten ofte anført at en kontroversiell teolog 
som Jakob Jervell skulle ha vært med på arbeidet, selv om nok langt flere MF-teologer deltok. 
 Samtidig ble NO 78 solgt i store opplag, og ble nokså fort den dominerende 
oversettelsen i kirkelig sammenheng. For de aller fleste kjentes det som en stor befrielse å 
legge vekk NO 30, med sine foreldede pronomener ”I” og ”eder” og sin generelt arkaiserende 
tendens. Fornyelse av salmebok, tekstrekker, liturgi og prestekjolen ga samlet uttrykk for et 
tidsskifte. 
 
Nytt Liv, 1978 
Spesielt i USA har det de siste 40 årene kommet en lang rekke oversettelser av særlig NT 
beregnet på kirkefremmede. Disse ”hverdagsbiblene” omskriver mange av de bibelske 
hovedbegrepene gjennom parafraser. Det første nordiske bidrag i denne sjangeren kom i 
Sverige i 1962, da Eric Grönlund utgav sin ”Raggare-bibel” for 14-åringer.26 
 Det var i 1978 at bevegelsen ”Bibelen til alle”, BTA, etter impulser fra den engelske 
Living Bibles International, lanserte sitt testamente, vekselvis markedsført som ”Nytt liv”, 
”En levende bok”, ”Det levende testamentet” eller ”Bibelen del 2”, her kalt Nytt Liv.27 Det er 
særlig i pinsekarismatiske grupper oversettelsen har blitt brukt, delvis gjennom gratis utdeling 
til skoler eller i evangelisering. På dansk kom det for øvrig i 2007 både en revidert utgave av 
”Bibelen på hverdagsdansk” og en mer offisiell NT-versjon kalt ”Den nye Aftalen” fra det 
danske Bibelselskab.28 Der skapte disse utgavene betydelig oppmerksomhet. 
 Den tradisjonelle aksen i bibeloversettelse mellom konkordant og idiomatisk er her 
strukket til sitt ytterpunkt i idiomatisk retning, nesten slik at det kan minne om en god 
barnebibel. Det heter uttrykkelig i forordet til Nytt Liv at dette er en ”bibelparafrase” og ”en 
utførlig omskriving”, der hensikten er ”at man så nøyaktig som mulig skal uttrykke hva 
forfatterne av Det nye testamente mente, og at man skal si det enkelt og tilpasset det språk 
som tales i dag.” Jeg mener likevel det er rett å kalle det en bibeloversettelse, både ut fra den 
anvendelse utgavene får, og fordi det i prinsippet dreier seg om idiomatisk tilnærming, der 
målgruppen ikke lenger forutsettes å ha allmenn kristen bakgrunnskunnskap. 
 Grei språkføring og treffende gjengivelse finner vi en rekke steder i Nytt Liv, for 
eksempel i 1 Kor 7,16: ”Dere kvinner har jo ingen garanti for at mennene skal bli omvendt”. 
”Syndens og dødens lov” i Rom 8,2 kalles ”syndens og dødens onde sirkel”. Like heldig er 
kanskje ikke omskrivingen av det krevende utsagnet om mann og barn som ”helliges” 
gjennom sin kristne kone/mor når En levende bok sier at de ”føres nærmere Gud”.  
 Nådegaver omskrives dels med ”mulighetene”, dels med ”evnen”, noen steder også 
med ”nådegave”, se 1 Kor 12,1. 4 og 8. Tungetale gjengis dels med ”taler i språk de aldri har 
lært”, 1 Kor 12,28, dels skrives det med hermetegn ”tale i tunger”, 1 Kor 14,2. 1 Kor 15,56 
gjengis med at ”synden får sin inspirasjon fra loven som Gud ga Moses”. Men er det rett å si 
at Den hellige ånd ber for oss ”med slik innlevelse at det ikke kan uttrykkes i ord”, Rom 8,26? 
 Et varsel om hva som skulle komme i senere versjoner av hverdagsbibler finner vi i 1 
Kor 6,13, der apostelen skriver om spørsmål knyttet til ”det seksuelle området”. Ellers brukes 
i v.5 det varsomme uttrykket ”ekteskapelig samliv”. Like varsomt er ikke folkets ordre til 
Bartimeus gjengitt: ”’Hold munn!’ brølte noen til ham,” Mark 11,48. 

                                                 
26 Grönlund, 1962. 
27 Nytt Liv, 1978. 
28 Bibelen på hverdagsdansk 2007. Den Nye Aftale. Det Nye Testamente på nudansk 2007. 



Budskap 2009 FMH 
 

40 

 Apostelens myndige ”jeg tillater ikke” etterfulgt av imperativ i 1 Tim 2,12 omskrives 
med ”jeg lar aldri …, la dem …” Pastoralbrevenes ”tilsynsmann” (gresk episkopos) oversettes 
med ”pastor”, 1 Tim 3,1 m.m. En uheldig moraliserende tendens finner vi i Joh Åp 22,11 
gjengitt slik: ”gode mennesker vil bli bedre”, i stedet for ”la den rettferdige fortsatt gjøre 
rettferdighet”; grunnteksten har her dikaios og dikaiosyne poieo. Grunntekstens pornoi, ”de 
som driver hor”, blir i Joh Åp 22,15 gjengitt med ”de umoralske”. Atskillig mer håndfast 
lyder Rom 8,12: ”Men hvis dere kan knuse naturen og dens onde gjerninger ved Den hellige 
ånds kraft, …” 
 Altfor hverdagslig lyder det i mine ører at Israel ”drasset omkring på avgudene deres” 
i ørkenen, Apg 7,43, eller at Moses begynte å ”gruble over sine røtter”, Apg 7,23. Det blir 
bare dumt og platt å si ”Be mye for hverandre!” 1 Tim 2,1, der grunnteksten er høytidelig og 
alvorlig. 
 Noen overskrifter treffer godt, som i 2 Kor 6,14-7,4 ”Unngå kompromisser”. Verre er 
det når hustavlene i Efes 5,21-6,9 kalles ”Råd for lykkelige familier”. 
Også en tradisjonell tekst som Fader Vår blir nyskrevet i Nytt Liv (derimot ikke i oppfølgeren 
Nye Levende Bibelen): 
 

Vår Far i himmelen, vi ærer ditt hellige navn. 
Vi ber om at ditt rike må komme snart. 
Må din vilje skje her på jorden, akkurat som den skjer i himmelen. 
Gi oss vår mat også i dag, som vanlig 
og tilgi oss våre synder, akkurat som vi har tilgitt dem som har syndet mot oss. 
Før oss ikke ut i fristelse, men fri oss fra den onde. 

 
Nytt Liv kan ha spilt en viss rolle i å introdusere Bibelen til de helt kirkefremmede. Den kan 
også ha hjulpet unge som er lei av ”Kaanans språk” til å få smak på bibellesning. Men som 
oversettelse er den så fri og omskrivende at det vanskelig kan erstatte en mer tradisjonell 
oversettelse over lenger tid. Vi kommer snart tilbake til saken i omtalen av Nye Levende 
Bibelen.  
 
Jehovas Vitners “Ny verden-oversettelse av De helli ge skrifter”, 
1985 
Jehovas Vitner (JV) har samme kanon som de kristne kirkene har. De kaller GT for De 
hebraiske og arameiske skrifter, og NT kaller de De kristne greske skrifter. Deres engelske 
oversettelse ble utgitt i årene 1950-60, den danske oversettelsen var ferdig i 1985, mens den 
norske ble fullført med hele GT i 1996.29 Da hadde allerede deres NT vært klart i ti år. 
Internasjonalt er det trykket over 143 millioner utgaver av Jehovas Vitners egne 
bibeloversettelser. Selv om de ikke oppgir navn på sine oversettere er det ingen hemmelighet 
at de i sin midte har en usedvanlig kompetent bibelforsker i Rolf Furuli, språkforsker i 
semittiske språk ved Universitet i Oslo. Mitt inntrykk er at den norske oversettelsen er et mer 
gjennomarbeidet og selvstendig arbeid enn de fleste nasjonale oversettelsene JV ellers har 
utgitt.30  

Oversettelsen av NT fra 1985 er som regel særdeles konkordant, som i Luk 4,7: 
“Derfor, hvis du foretar en tilbedelseshandling overfor meg, skal den i all sin utstrekning bli 
din.” Men der dogmatiske hensyn tilsier det fravikes det konkordante radikalt, som når 
                                                 
29 Ny Verden oversettelsen av de hellige skrifter, 1996. 
30 Rolf Furuli har utgitt en vektig fagbok på 336 sider, Furuli, 1999. 
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“brytning av brødet” (nattverden) omskrives til å “innta måltid”, Apg 2,42. 46 og 20,7-11. En 
overnøyaktig tendens gjør at en kan henge seg opp i uvesentligheter, som i Matt 23,5: 
“skriftstedskapslene som de går med som beskyttelsesmidler”. Selve arbeidsmåten i 
oversettelsesarbeidet er sterkt semantisk og etymologiserende orientert, med vekt på 
enkeltordenes opphav og betydning, mindre på den sammenhengende teksten. 

Et særtrekk er at en på 6828 steder bruker gudsnavnet Jehova, også noen steder i NT. 
En anti-trinitarisk tendens er synlig, også i omtaler av Den hellige ånd. Kristologisk sensitive 
avsnitt oversettes i tråd med deres teologi, som i Johannes-prologen og i Kol 1,16-20, der en 
på fire steder har tatt med ordet “annet”/”andre”, for å få frem at Jesus også er “skapt”.31 De 
kaller Jesus for “faderens representant”, Joh 16,27, og Jesus er “min Sønn, den elskede, som 
jeg har godkjent”, Matt 3,17. Likevel er det faktisk ikke veldig mange steder der oversettelsen 
av slike grunner er justert. 

Ved siden av vekten på semantikk, merker en sterkt et ønske om å tydeliggjøre 
durative verbformer, som i Joh 17,3: “Dette betyr evig liv, at de stadig tilegner seg kunnskap 
om deg”. Her ser vi også betoningen av bibelstudie, med utstrakt bruk av kognitive termer. 

JV vil unngå ordet ”kors”, og skriver konsekvent ”pæl” eller ”ta opp sin torturpæl”. 
Men hvor forståelig er det å ”pælfeste kjødet”, Gal 5,24? De lar videre ordene sjeol, hades, 
gehenna og tartaros stå transkribert, og unngår slik ”dødsriket” og ”helvetet”. Omvendelse 
gjengis i Matt 3,2 med ”Vis anger!” og i Luk 13,24 med ”anstreng dere kraftig!” 

Det lyder en smule anakronistisk med “skattesatsen” i Luk 3,13 og “rentefritt” i Luk 
6,34. Uvante uttrykk kan tidvis være forfriskende, som “distrahert”, Luk 10,40; “illustrasjon” 
for “lignelse”; “logisk” i Apg 9,22; “debattanten” i 1 Kor 1,20; “regioner” i Efes 1,3; 
“eksistensmidler” i 1 Tim 5,5; “presiderer” i 1Tim 5,17; og “kloakken” i Mark 7,19. 
 Noen steder blir bare merkelige, som i Joh Åp 16,13: ”tre urene ånder blir til tre urene 
inspirerte uttalelser som så ut som frosker”. De ønsker å unngå ”evig” og ”himmelen”, og 
ender opp med omskrivninger som i alle fall er høyst upoetiske, som i engelsangen julenatt, 
Luk 2,14: “Ære til Gud i høydene der oppe [sic!], og på jorden fred blant mennesker som har 
hans velvilje.” 
 Ny Verden-oversettelsen er interessant som uttrykk for JVs teologi. Den er nyttig som 
supplement med sin konkordante profil og vilje til å være minutiøst nøyaktig. Det inntrykket 
bekreftes av deres omfattende litteratur av kommentarer og oppslagsbøker, alt skrevet av JVs 
egne folk, og i stort omfang oversatt til norsk. For høytlesning eller som sammenhengende 
tekst er Ny Verden-oversettelsen mindre egnet. 
 
Norsk Bibel, 1988 
Arbeidet med det som ble Norsk Bibel32 begynte i 1978 og var direkte foranlediget av 
tendensen i Bibelselskapets oversettelse, den som siden er kjent som NO 78. Sentralt i 
arbeidet stod prof. Carl Fr. Wisløff, og redaktørene Toralf Gilbrant og Arthur Berg. Etter 
hvert ble også en rekke andre medarbeidere involvert, men NB 88 er i utpreget grad arbeidet 
frem av disse tre, ikke av noen kommisjon.  

Denne bakgrunnen gjorde at NB 88 ble stemplet som en ”protestbibel”, men utgiverne 
forsikret at deres hensikt var å bevare norsk bibeltradisjon i en varsomt modernisert utgave. 
Andre har derfor spurt seg om NB 88 egentlig var noen selvstendig oversettelse i det hele tatt, 

                                                 
31 Dette kommenteres av Hvalvik, 1990. Se ellers Ringnes og Sødal, 2009; sidene 25-27 drøfter JVs bibelsyn og 
Ny Verden-oversettelsen. 
32 Bibelen, den hellige skrift. Det gamle og det nye testamentes kanoniske bøker, 1988. 
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siden den ligger såpass tett opp mot NO 1930. Jeg har annet steds forsøkt å vise at NB 88, 
særlig for NTs del, virkelig er en selvstendig oversettelse, og kanskje den ble det i sterkere 
grad enn oversetterne i utgangspunktet selv hadde forestilt seg.33 Det er i så fall en oppdagelse 
de aller fleste oversettere har gjort.  

NB 88 ønsker å videreføre norsk bibeltradisjon, både i syntaks og ordvalg. Viktige 
begrep som ”kjød”, ”sjel”, ”rettferdiggjøre” og ”nådestol” brukes, og skal bygge bro til 
salmeskatt og oppbyggelseslitteratur. Også i tekstkritiske valg ønsker en å videreføre 
”flertallsteksten” som kirken har bygd på, om ikke i alle deler. 

Debatten omkring NO 78 og NB 88 ble meget skarp, slik en kan se i T. Gilbrants 
meget polemiske bok ”Hva er skjedd med Bibelen?”34 Krassest av alle kritikere jeg har sett på 
trykk er M. Kartveit, som mener NB 88 i hovedsak kun gjengir NO 30; men ”når ein prøver 
seg på eiga hand, er resultatet ofte av diskutabel kvalitet”.35 Han mener videre at NB 88 ”har 
tatt vare på deler av tradisjonen, nemleg dei delane som passar.” NB 88 ”legg inn ein viss 
teologi i tekstane som mange stader er framand for grunnteksta”. Det har ikke jeg funnet 
grunnlag for i min gjennomgang av NB 88 i min før nevnte studie. 

NB 88 fikk en stor utbredelse, særlig blant bedehusfolk. De høye opplagstallene 
overrasket nok Bibelselskapet. NB 88 ble varsomt revidert i 2007. 
 
Bibelen Guds Ord, 1995 
Det vakte betydelig oppsikt da Bibelforlaget lanserte sin oversettelse ”Bibelen Guds Ord” 
(BGO), markedsført på tittelomslaget som ”Den norske King James-oversettelsen av 1997”.36 
Bak oversettelsen stod bl.a. Norvald Yri, Sigurd Grindheim, Leif Jacobsen og Ingulf Diesen.37 
En side av den opprinnelige visjonen var å kunne tilby en lett forståelig bibel i pallesalg på 
Rema for 10.- kroner pr stk. Denne oversettelsen var overraskende, ikke minst fordi det langt 
på vei var de samme målgruppene for BGO som for NB 88. Den som har lest en del i de to 
oversettelsene blir imidlertid snart klar over at her er det betydelige forskjeller. 
 Særlig oppmerksomhet ble det rundt valget av ”majoritetsteksten” eller 
”flertallsteksten” som grunnlag for oversettelsen, slik den engelske King James-oversettelsen 
hadde gjort. BGO anfører på tusenvis av steder forskjeller og avvik mellom denne 
”Flertallsteksten” og Nestle/Aland og United Bible Society (i BGO forkortet til UN). 
Resultatet er at den jevne bibelleser ustanselig blir trukket med i diskusjonene om NTs 
tekstgrunnlag. Premissene for dette tekstgrunnlaget er for øvrig analysert og kritisert av 
Martin Synnes, foranlediget like mye av NB 88.38 Nyere utgaver av BGO nedtoner linken til 
King James.  
 De første utgavene var alle utstyrt med et omfattende notesystem som etter min 
mening var slik plassert at det virket forstyrrende på lesingen. Senere er det kommet både 
studieutgaver som trekker den tendensen enda lenger i retning studieutgaver, mens andre 
utgaver er helt ”rene”. Én slik utgave får hele Bibelen inn på 908 sider. Samtidig er 
direktesitat av Jesus trykket i rødt, slik det er nokså vanlig i enkelte engelske utgaver. Ut fra et 

                                                 
33 Se fotnote 3. 
34 Gilbrant, 1994. 
35 Kartveit, 1995. 
36 Bibelen. Det gamle og Det nye testamente, 1997. 
37 I senere utgaver av BGO er disse fire navnene trykket på selve omslagssiden, alle forsynt med tittel ”dr.” og 
kalt ”redaktører for oversettelsen”.  
38 Synnes, 1991. 
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dogmatisk synspunkt kan en undres over at sitater fra den andre person i guddommen slik 
fremheves på en annen måte enn Faderens eller Åndens utsagn. 
 BGO har på forsiden av sine bibler gjerne reklamert slik: ”Oversatt til moderne norsk 
– etter de eldste norske tradisjoner”. BGO følger norsk bibeltradisjon i bruk av viktige 
kjerneord som ”kjød”, ”sjel”, ”forlike”, ”langmodighet”, ”saktmodighet” og ”nådestol”. 
Samtidig er språkføringen langt mer moderne enn NB 88; bl.a. brukes uttrykk som 
”fordommer” (1 Tim 5,21), ”idrett” (2 Tim 2,5), ”godtroende” (Rom 16,18, 2 Tim 3,6), 
”seksuell” (1 Tim 1,10), ”sitere”, Luk 4,23 eller ”distrikt”, Luk 4,37. I de nyeste utgavene er 
også nattverdordene endret til ”Dette er min kropp”, Matt 26,26. BGO bruker også dobbel 
bestemmelse mange steder, som ”de utvalgte englene” i 1 Tim 5,21. BGO knytter seg altså på 
den ene siden tett opp til tradisjonen, men samtidig går de påfallende ofte nye veier i 
formuleringene, nesten så mye at BGO kan virke eksperimenterende. Det er liten tvil om at 
BGO ønsker å være mer konkordant enn idiomatisk, som når en bruker ”befale” i Matt 11, 
eller ”fattige i ånden” i Matt 5,3. Likevel er BGO generelt mer idiomatisk enn NB 88. 
 Etter min vurdering mangler BGO på en rekke steder naturlig flyt i språket. Særlig ved 
høytlesning snubler en i uventede og uvanlige vendinger, innskudd og bisetninger. Det gjelder 
både fortellende tekster og i brevene. Eksempler på dette kan være den korte setningen ”Ham 
såret de også og kastet ham ut” i Luk 20,12; her burde pronomenet ”de” vært gjentatt i andre 
ledd. Nesten uforståelig er Filemon v.6, og Filmeon v. 8-10 har ikke mindre enn seks komma 
i én lang periode, - her skal leseren være særdeles konsentrert for å henge med. I evangeliene 
heter det ofte at ”Jesus svarte og sa”; her ønsker BGO å gjøre alvor av at det andre leddet ofte 
er partisipp på gresk, og det heter derfor ofte at Jesus ”svarte med å si”. En kan spørre seg 
hvor heldig det er, særlig siden ”med” i norsk språkutvikling er i ferd med å overta så store 
bruksområder at det mister sin tydelighet. 
 Språklig virker det forstyrrende å lese om noen som ”blir stadig verre og verre” i 2 
Tim 3,13. Det heter enten ”stadig verre” eller ”verre og verre”, - her er to uttrykk stablet oppå 
hverandre. Det er krevende å begynne en setning på norsk med et objekt der dette ikke har 
egne former, slik 1 Tim 2,12 er i BGO: ”En kvinne tillater jeg ikke å lære, …” Her skulle det 
vel ellers stå ”undervise”, siden verset før nettopp har tilskyndet kvinner til å la seg lære i 
stillhet. Det vanskelige uttrykket i 1 Tim 4,7 gjengis med en lang konstruksjon: ”verdslige 
gamle koners eventyr”.  
 BGO bruker stor bokstav i alle referanser til Gud, enten det er egennavn, messianske 
titler eller pronomener som refererer til Faderen, Sønnen eller Ånden. Prinsippet kan virke 
greit, men dermed må oversetteren velge en tolkning oftere enn ellers. Også enkelte andre 
begreper får stor bokstav, som ”Dagen” der dette tenkes å referere til Jesu gjenkomst eller 
Dommen, se 2 Tim 2,12. 18 og 4,8. 
 1 Kor 1,2 mister det konstaterende i hilsenen ”kalte, hellige” når BGO gjengir ”kalt til 
å være hellige”. Derimot virker det klokt å bruke den særnorske distinksjonen mellom å 
”dømme” og ”bedømme”, slik BGO ofte gjør. ”En ytre form for gudsfrykt” i 2 Tim 3,5 
unngår metaforen ”skinn” som norsk bibelspråk gjerne henfaller til. Ordet som ved troen 
”smelter” sammen med dem som hører det, Heb 4,2, er i BGO blitt til noe som blir ”knyttet 
sammen”, og selv om smelte-metaforen er kjær for mange gjenfinnes ikke den i den greske 
teksten. Men også å knytte er en metafor, og heller ikke den er der på gresk. 
 Av andre enkeltsteder kan disse nevnes: Mener Kol 2,8 å advare så allment mot 
”filosofi” som BGO her antyder? Er ”hyklerske mennesker” en treffende gjengivelse av 
hypokrinomenous på gresk? Mener apostelen at korinterne ”i større grad kan tale profetisk”? 
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Er ikke tekstens poeng at de særlig skal søke den profetisk gave? ”Gjeldsbrevet” i Kol 2,14 
gjengis i BGO med den bokstavelige oversettelsen ”håndskriftet”, - men antyder ikke det på 
norsk i dag noe annet, et gammelt manuskript? Treffer det grunnteksten å tale om at livets tre 
”bærer tolv frukter”? Er det godt norsk å tale om ”frukter” i flertall ubestemt form? Er ”tvil” 
treffende for dialogismos i 1 Tim 2,8? 
 BGO setter opp bibelteksten med egne overskrifter, i tillegg til at hvert vers begynner 
på ny linje. Ikke alle overskrifter og inndelinger er like heldige. Jeg merker meg særlig 
hvordan 2 Tim 4,16 skilles fra v. 17, som det opplagt hører tett sammen med. For min del er 
jeg og kritisk til at oversetternes innledninger til hvert skrift settes inn i selve teksten, og med 
samme skrift. Uten at det er ment slik, kan lesere forledes til å ta det for en del av selve 
teksten. 
 I næringslivet heter det at man ikke skal diskutere med suksess. Rent opplagsmessig 
har BGO nådd store høyder, og utgaven er mye brukt, særlig i frikirkelige sammenhenger og i 
deler av bedehus-Norge. For min del mener jeg at en del oversettervalg er for uprøvede, 
nesten eksperimentelle, særlig i GT. Det er mange som har erfart at bibeloversettelser trenger 
mange konsulenter på språk, også der det kun har vært én oversetter. BGO hadde kanskje 
vunnet på å gi bedre tid til å prøve ut forslagene på et større antall norsk-brukere. Samtidig 
kan enkelte av de mange nye vendingene kanskje virke fornyende på bibelspråk og 
forkynnelse. 
 
Jakob Jervells ”Jesus”, 2002 
I serien Verdens Hellige Skrifter, som De norske bokklubbene utgir, kom det i 2002 ut en 
oversettelse av NTs fire evangelier.39 Det er altså kun halve NT som her ble utgitt. Oversetter 
var prof. Jakob Jervell, kjent og kontroversiell både som nytestamentler og 
samfunnsdebattant.  
 Oversettelsen er helt uten noter, og minner på mange måter mest om Gunnes’ NT-
utgave, bl.a. i en viss akademisk stil. Den primære målgruppen for bokserien er helst privat 
lesning, gjerne blant kirkefremmede; Jervell har altså neppe verken skole, konfirmanter, kirke 
eller liturgi i tanke. Men oversettelsen har åpenbart betydelige kvaliteter, og virker frisk og 
berikende, også for en trenet bibelleser. Tendensen er klart idiomatisk, til dels nokså fri. 

Det pregnante uttrykket ”følge etter” Jesus gjengir Jervell dels med ”går i mine 
fotspor”, Mk 8,34 og dels med ”slutte seg til meg”, Matt 16,24, Luk 9,23. Men i overskriften 
til Matt 9,18-27 bruker han uttrykket ”etterfølgelse”. Og det neste uttrykket ”fornekte seg 
selv” gjengir han med ”avsi seg selv”, Matt 16,24, Lk 9,23, hva nå det betyr. 
 Det greske ordet anothen kan bety både ”på nytt” og ”ovenfra”. Denne tvetydigheten 
kan være intendert, ikke minst i Joh 3,3 og 7, der Jesus taler om å ”bli født på ny” eller ”bli 
født ovenfra”. Jervell gjør det kunststykke å ta med begge disse mulighetene, og skriver 
”Ingen kan se Guds rike om han ikke blir født på ny ovenfra”, v.3, og ”dere må fødes på nytt 
ovenfra” i v.7. 
 Gjengivelsen av sarx, ”kjød” i Joh 3,6 løser Jervell slik: ”Det mennesker føder er 
mennesker”. Invitasjonen i Joh 14,1 til å slippe bekymringer gjengir Jervell mer som en 
kommando: ”Ha fryktløse hjerter!” Og i neste ledd blir de ”mange rom” til ”rom for alle”, noe 
som verken konkordant eller idiomatisk svarer til den greske tekst. Det er på ethvert språk en 

                                                 
39 Jervell, 2002. 
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nyanse mellom ”mange” og ”alle”, mellom partialitet og totalitet. Men det svarer gjerne godt 
til Jervells teologi. 
 Jervell unngår gjerne innarbeidede termer der han kan finne nye og kanskje 
overraskende gjengivelser. Den takknemlige samaritaneren som var blitt helbredet fra 
spedalskhet får i følge Jervell høre at ”din tro har hjulpet deg”, Luk 17,19. Slik unngår han 
”frelst”, med alle de assosiasjoner det medfører. Og i Luk 18,27 brukes verbet ”redde”, til og 
med i en kontekst av ”å få evig liv”, v. 18, ”komme inn i Guds rike”, v. 24, og ”få evig liv”, v. 
30. Både verbet og substantivet ”frelse” er likevel i bruk, som i Luk 19,9-10. Også ”tro” 
omskrives en del steder, for eksempel med ”bli overbevist” i Luk 16,31.  
 Som en kan vente når Jervell fører pennen er det overraskelser å finne, som når han 
setter til overskrift over Matt 15,21-28 ”Kvinnen som flyttet på Gud”. Antitesene i Matt 5,27-
48 presenterer han med overskriften ”Bak Guds bud”. Kongesønnens bryllup i Matt 22,1-14 
blir ”Kronprinsens bryllup”, og Matt 22,15-22 fanges godt inn av overskriften ”Gi skatt til 
keiseren og deg selv til Gud”. Like treffende er det neppe når Matt 7,1-14 får overskriften 
”Uten dom gjennom den trange port”. Avsnittet ender jo nettopp med advarselen mot 
fortapelsen, eller ”fordervelsen” som Jervell skriver, Matt 7,13. 
 Det ble ved utgivelsen i 2002 en del debatt omkring Jervells bruk av Gehenna i stedet 
for ”helvete”. Mange mente Jervell slik avsvekket alvoret i Jesu advarsler, som i Luk 12,5: 
”Frykt ham som kan slå i hjel og deretter har makt til å kaste i Gehenna”. Er det forresten 
treffende å tale om å ”drepe livet”, slik han gjengir Matt 10,28? 
 Godt formulert er ellers Matt 24,5: ”Mange skal tre frem med mitt navn og si …” 
Jervell vil komme nye lesere i møte med uttrykket ”falske frelsere” i stedet for ”falske 
Messias’er”, Matt 24,24. Men at de ”fattige i ånden” gjengis som ”maktesløse”, Matt 5,3, er å 
tappe uttrykket for enhver religiøs assosiasjon, slik også ”de fornedrede” i v. 5 neppe treffer 
helt. Døperen sier i Matt 3,15 til Jesus at ”slik skal vi helt oppfylle Guds vilje”. 
 ”Guds rike hører slike til” i Luk 18,16 snus etter min mening helt rundt og lyder hos 
Jervell ”For de eier Guds rike”. ”De vise menn” i Matt 2,1 kalles ”stjerneforskere”. Jervell 
skriver i Matt 4,24 ”epileptikere”.  
 Språklig fører Jervell et konservativt bokmål, med ”sten” og ”aften”. Samtidig har han 
evnen til å formulere kort, som i Joh 1,18: ”Den eneste sønn, selv Gud og alltid i Fars favn, 
har forklart ham for oss.” Men ”øse” er på norsk et transitivt verb, og da passer det ikke å si at 
”regnet øste”, Matt 7,25 og 27; folkelig uttrykt kan regnet ”pøse ned” eller ”bøtte ned”. 
 Norsk har en krevende nyansering mellom ”prøve”/”prøvelse” og ”friste”/”fristelse”. 
Denne skjelningen finnes ikke på gresk, og oversetteren må derfor selv tolke teksten. Jervell 
velger å gjengi Fader Vårs bønn slik: ”Led oss ikke ut i prøvelser”, Matt 6,13. Satan ”prøver” 
Jesus, Matt 4 og Luk 3. Bokmål har samtidig en fin nyanse mellom ”ond” og ”vond”, og her 
følger Jervell bibeltradisjonen i ”men frels oss fra det onde”, Matt 6,13. Derimot overrasker 
han stort i Matt 5,39: ”Gjør ikke motstand mot det onde.” Tror Jervell at teksten mener å si 
noe så kategorisk? Leser ikke da leseren Gandhi inn i Bergprekenen? 
 Jervell utelater tidvis tekstkritisk usikre ord og vers, uten noter eller forklaringer, som i 
Joh 5,4, mens Joh 8,1-11 er med, men teksten settes i parentes. Mark 16,9-20 får til overskrift: 
”Tillegg til Markusevangeliet”. 
 Det er bare evangeliene Jervell har oversatt. Dermed begrenses bruken til 
enkeltstående privat lesning. I beste fall stimulerer den til videre bibellesning i de store 
kretsene som fordyper seg i serien Verdens Hellige Skrifter. 
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NT 05 
Bibelselskapet har lenge arbeidet med en omfattende revisjon av NO 1978/85. NTs skrifter 
ble gradvis presentert gjennom fem bind (NTR), og et samlet NT forelå i 2005.40 Revisjonen 
av GT har pågått siden 2004, og planlegges sluttført i 2011. 
 Sammenlignet med NO 78/85 representerer NT 05 et varsomt skritt tilbake mot det 
konkordante. Ikke minst vil en gjenvinne mange bibelske metaforer, som ”hjerte” og ”ansikt”, 
men også ”løp”, Gal 2,2 og ”vandre”, Gal 5,25. NO 78 var for ordrik, og NT 05 gjengir Rom 
3,9 med syv ord, mot 16 i NO 78. En unngår ord som ”legeme”, ”kalk”, ”husbond”, 
”forpakter” ”tukt”/”tukte” og ”tålsom”. Inn er kommet ord som ”luksus”, ”grådighet”, ”hore”, 
”prostituert”, ”evnukk”, ”åndskrefter”, ”irettesetting” og ”idiot”. Tiltalen ”brødre” erstattes av 
det kjønnsinkluderende ”søsken” (unntatt når det gjelder ”falske brødre”!). 
 Sarx (”kjød”) forsøkes gjengitt med noe færre omskrivninger enn i NO 78, ofte med 
dobbeltuttrykket ”kjøtt og blod”. Gal 5,24 kommer neppe heldig ut: ”De som hører Kristus til, 
har korsfestet sitt kjøtt og blod sammen med lidenskapene og lystene. Bruken av ”sjalusi” er 
dristig, særlig i 2 Kor 11,2 ”Guds brennende sjalusi” (NO 78: ”Guds brennende omsorg”). 
Mer konsekvent enn før brukes ”true” om Jesu demonutdrivelser. Jesus, Guds lam, bærer nå 
bort verdens synd, Joh 1,29. Rom 10,4 lager to ledd av det greske telos, så Kristus både er 
lovens ”ende og mål”. GT-sitater settes i kursiv. 
 NT 05 er en særdeles gjennomarbeidet oversettelse. En lang rekke forfattere har deltatt 
i alle faser av arbeidet, og teksten er prøvd ut på en lang rekke ulike brukergrupper. 
Sammenlignet med alle de før nevnte oversettelsene har det her vært brukt langt større 
ressurser, med unntak bare av Bibelselskapets egne utgaver. Og sammenlignet med forslagene 
til ny liturgi, og særlig forslaget til ny salmebok, har NT 05 fått generelt god mottagelse. Det 
gjenstår å se om Bibelselskapet henter tilbake bibellesere som nå bruker NB 88 og BGO. 
Ambisjonen er nok heller å vinne helt nye lesere, både aldersmessig og religiøst. 
 
Nye Levende Bibelen, 2005 
Nye Levende Bibelen (NLB) representerer et langt skritt videre i sjangeren av 
hverdagsbibler.41 Den svenske utgaven ”Nya levende bibeln” er spredt i store opplag fra 2003 
til 2008. Denne spres ofte gratis ved større aksjoner. NLB er på mange vis en revisjon av Nytt 
Liv fra 1978. Revisjonen er så gjennomgripende at det er riktigere å kalle det en ny 
oversettelse. Den er mer i slekt med de tilsvarende svenske og danske utgavene. Arbeidet er 
utført av Ola Liland, baptistpastor i Halden. Oversettelsen spres mest gjennom Ny 
Generasjon. 

Et første eksempel på frisk og naturlig norsk gjengivelse kan være 1 Tim 4,7-8: ”Hold 
deg borte fra de dumme og gudløse mytene. Pass i stedet på at du holder deg i god åndelig 
form. Fysisk trening er bra på sin måte, men å trene seg i å være lydig mot Gud, er nyttig på 
alle måter. …” 1. Korinterbrev 7,9 oversettes slik på greit norsk: ”Dersom dere ikke kan leve 
uten en seksuell relasjon, skal dere gifte dere.” Men er det naturlig å snakke om at skyene 
”tørner seg opp i vest”, Luk 12,54? 

Nytt Liv gjenga Matt 5,3 slik: ”Ydmyke mennesker er meget lykkelige!” Litt 
annerledes formulerer NLB: ”Lykkelige er de som innser at de trenger Gud, for de skal få 
være Guds eget folk.” Den første Antitesen i Matt 5,21 heter i NLB: ”Under Moseloven var 

                                                 
40 Det nye testamentet, 2005. 
41 Det nye testamente. Nye Levende Bibelen, 2005. 
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regelen: ”Hvis du dreper, må du selv dø.” 22: Men jeg har forsterket den regelen og sier deg 
at …” Det velkjente ordet i Matt 7,1 (”Døm ikke!”) blir til ”Kritiser ikke!” 
 Som i mange sterkt idiomatiske oversettelser forklares de gåtefulle 
menneskesønnsordene her med et tillegg av førstepersons pronomen, ”Jeg, Menneskesønnen”. 
Men kan en saligprisning omskrives med ”en ekstra belønning” Luk 12,38? 
 Omskrivningen av Gal 4,9 i NLB er etter min mening svært uheldig: ”Etter at dere har 
lært Gud å kjenne, eller rettere sagt, at Gud har lært dere å kjenne …”. Den sentrale 
forsoningsteksten i 2 Kor 5,20 blir også tømt for mye av sitt innhold: ”Aksepter Guds tilbud, 
og bli venner med han!” Paulus’ omtale av evangeliet som ”dårskap” blir i NLB omtalt som 
”de uforståelige tesene som vi forteller”, 1 Kor 1,21. 
 Alle bibeloversettere jakter på korte og pregnante uttrykk. Hverdagsbibler blir lett 
ordrike, som i Rom 8,1-3, som i NB 88 har 64 ord mens NLB har 106 ord.  

De krevende uttrykkene om å ”korsfeste” eller ”være korsfestet sammen med Kristus” 
parafraseres, som i Gal 5,24: ”De som tilhører Jesus Kristus, har spikret sitt gamle ego, med 
alle sine begjær og onde lyster, til Kristi kors”. Dette er svært parafraserende, men samtidig 
temmelig treffende. Her hadde forgjengeren Nytt Liv skrevet: ”De som tilhører Kristus, har 
naglet sitt onde begjær til hans kors.” 
 Det virker både overfladisk og moraliserende å gjengi ”omvende seg” med ”slutte å 
synde”, som i Luk 13,2. Det er også problematisk å tale om en som var ”handicappet på grunn 
av en ond ånd”, Luk 13,10. ”Guds rike” omskrives ofte ”der Gud regjerer”, se Luk 13,18 og 
20. Er det alvorlig ment å bruke uttrykket ”leve herrens glade dager”, Matt 11,19 i en bibel? 
”Hyklere” bør neppe kalles ”falske mennesker”, Luk 12,56.  

Oversettelsen av 1 Pet 1,3 trekker oss dypt inn i et karismatisk lovsangsmøte, når det 
gjengis ”La oss hylle Gud, han som …” Ut fra noen streif på nettet kan det se ut til at det 
nettopp er på blogger fra de karismatiske kretsene at NLB er i faktisk bruk, også i til dels 
”skriftlærde” overveielser, der ”skriftbevis” anføres etter NLB. Jeg vil uttrykke en viss tvil 
om nøyaktigheten i NLB tåler en slik bruk. Men kan NLB skape bibelglede og nysgjerrighet 
på hva bibelteksten faktisk sier, så er det en stor gevinst. 
 
Avslutning 
Med 4,6 millioner norsktalende på jorden er 13 oversettelser på 65 år mye. Noen kan se det 
som sløsing med ressurser. Hvis tilsvarende krefter kunne blitt på språk som ennå ikke har fått 
Bibelen oversatt, ville gjerne virkningene blitt større. Andre kan se det som uttrykk for 
kjærlighet til Guds ord og nidkjærhet etter å ha en pålitelig oversettelse. Historiens dom kan 
være nådeløs; noen oversettelser fikk minimal utbredelse. Men også disse kan ha etterlatt seg 
noen uttrykk og vendinger som kanskje umerkelig gikk inn i bruken, også i senere 
oversettelser. Sammenligning av ulike oversettelser kan berike bibelstudiet i skoler, 
bibelgrupper og andaktsliv. 
 Som forskningsobjekt ligger det mye upløyd mark i disse oversettelsene. Om noen 
tematisk kunne etterprøve hvordan nytestamentlige formaninger gjengis i disse 13 
oversettelsene ville det trolig avdekke store forskjeller. En kunne for eksempel se på hvordan 
parakaleo, ”jeg formaner”, gjengis svært ulikt, ofte i analogi med ulike gudsbilder. 
Tilsvarende kan en undersøke gjengivelser av greskens tredje person imperativer. Eller en 
kunne etterprøve gjengivelser av basileia tou theou, ”Guds rike”, og tilsvarende verbaluttrykk 
for ”å regjere”.  
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 Denne artikkelen ønsket å gi en viss presentasjon av disse 13 oversettelsene, og kort å 
antyde deres tendens. Noen enkel forskyvning fra det konkordante mot det idiomatiske har vi 
ikke funnet. Men kanskje kan en se at mange som hyller konkordante prinsipper i praksis 
oftere enn de selv tror velger idiomatiske gjengivelser?  

Kanskje ville det være en gevinst om ulike oversettere gjorde bevisste valg på hvilke 
målgrupper en sikter mot. Det kan se ut til at de aller fleste henfaller til en vakker ambisjon 
om å ”nå nye lesergrupper”, uten å spesifisere om disse er unge eller voksne, lesevante eller 
ikke, litterært kyndige eller kun vant med tabloide trykksaker o.s.v. Det kan også hende at en 
forveksler unge kirkefremmede med andre unge som er oppflasket med mye kristendom, men 
kanskje lei av tradisjonell formidling.  

Men mest av alt bør presentasjoner og vurderinger av bibeloversettelser gi praktiske 
smakeprøver. For ingen er så prinsippstyrt at ikke møtet med teksten selv er det første. 
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“I am who I am” 
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Moses said to God, “Suppose I go to the Israelites and say to them, ‘The God of your 
fathers has sent me to you,’ and they ask me, ‘What is his name?’ Then what shall I tell 
them?” God said to Moses, “I AM WHO I AM.* This is what you are to say to the 
Israelites: ‘I AM has sent me to you.’ ” God also said to Moses, “Say to the Israelites, 
‘Jahve, the LORD, the God of your fathers - the God of Abraham, the God of Isaac and 
the God of Jacob - has sent me to you.’ This is my name for ever, the name by which I 
am to be remembered from generation to generation.” (Ex 3:13-15.) 

 
The basic names of  God in the Old Testament 
In the Old Testament there are several Hebrew names meaning ‘God’, the most important of 
them being the following ones that belong together: ’El  – ’Eloah – ’Elohim and Jahve. 

’El  is derived from a word meaning power, strength, might’. It was used generally 
about people, things and godhead, god, God, idol. ’El, ’Eloah and ’Elohim are proper names, 
with which the God of Israel is spoken of as God in general also for those not belonging to his 
people, i.e. gentiles. There are often attributes added to ’E,l  , e.g.’El Shaddaj God the 
Almighty' or ’El ‘Olam 'God the Eternal'. I in the Old Testament ’El  is not the highest god in 
the pantheon, but the only God. People serve him on the basis of his revelation. 

’Elohim is pluralis amplitudinis that enlarges and strengthens the meaning of the 
singular. Thus, it emphasizes the inexhaustible fullness (in Greek pleerooma) and godhead of 
God. The verb connected to it is in singular: there is only one God, not many. This plural 
form can be used even of one individual pagan god. In plural meaning it is used only seldom 
(however, e.g., in Ex 20:2; Dan 2:11 in Aramaic). 

Allah in Arabic and in the Quran has the same radix as ’El  in Hebrew and in the Old 
Testament: the definite article ’al + ’ilah ‘the God'. Christian Arabs call the God of the Bible 
Allah, although in some Islamic areas it is allowed only for the Moslems to call God Allah. 
Some Moslem theologians think that Allah does not mean anything else. It cannot be derived 
from anything, and it cannot be used in plural. It is a miracle already as a word. 

God’s only proper name in the Old Testament is, however, Jahve, the tetragram 
JHVH. In this long form it is found 5321 times. It has also a shorter form, Jah, the digram JH, 
that has 25 occurrences. 

In Hebrew the vowels are not written. It was not allowed to pronounce God’s own, 
holy name Jahve, in order not to accidentally break the second commandment: “You shall not 
misuse the name of the LORD your God.” Therefore it was replaced by the (plural) word 
’Adonaj ’my Lord’, which displays God as a being full of life and strength. From that word 
the vowels were taken to the tetragram JHVH. The result was the form Jehova – in the 12th 
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century A.D.! This very word, a part of the name of the Jehovah’s witnesses, has no longer 
history.  The correct pronunciation of Jahve has been found in the texts of early Christian 
writers (e.g. Clemens of Alexandria, ca. 150-215). 

God’s name Jahve is used theophorically in many Hebrew person names and other 
expressions. At the beginning of the word it is in the form Jeho-, e.g. Jehonatan (Joonatan) 
'Jahve has given' or Jo-, e.g. Johanan 'Jahve is merciful' and Joel 'Jahve is God'. At the end of 
the word it is in the form -jah[u], e.g. Jirmejahu (Jeremia) 'Jahve raises/puts down', and 
halelujah ‘praise Jahve'. 

The name Jahve has been interpreted to be the causative form of the third person in 
singular of the Hebrew verb hava/haja 'to be' meaning 'he who makes something be, he who 
creates, creator’. In the first person its form is ’ehje. Douglas Stuart (Hosea – Jonah. Word 
Biblical Commentary Vol. 31. Waco, Texas: Word Books 1987. P. 33) states that the first 
vowel should be a instead of e (ahje asher ahje).  

In Hebrew the verb to be is not used copulatively, i.e. combining the subject and the 
predicate. E.g., it is not said: ’I am a man’, but: ‘I a man.’ The verb to be is too ’mighty’ for 
such a purpose. The wonder of being is in itself larger than all its contents, i.e. all its 
predicates. 

In the Septuagint (LXX), the Greek translation of the Old Testament, Kyrios 'the 
Lord', occurs altogether more than 9000 times and also as the very equivalence of Jahve. It is 
remarkable that in the oldest manuscripts of the LXX there is the tetragram JHVH in Hebrew 
letters in the midst of the Greek text! When Jews were reading aloud this Greek translation, 
they pronounced the tetragram as Kyrios. 

Jahve is the very name of Israel’s God – unique, solitary, the one and only like the 
God, whose name it is. ’Elohim can be compared to other gods, so that possible common and 
different features can be sought and found. Jahve is beyond comparison, unparalleled, 
peerless, matchless. Jahve is the proper, ordinary name of Israel’s God, by which his people 
knows him.  

Jahve has made a covenant with his people. Jahve was the God of the Israelite 
patriarchs – Abraham, Isaac and Jacob. They prayed to him, built an altar for him, were 
faithful to him (Gen 12:8; 13:4; 26:25). As such he revealed himself for Moses near the 
mountain Horeb in the burning bush: ’I am the God (= ’Elohim) of your father’ (Ex 3:6). 

Moses did not ask God who (in Hebrew mi) he was. He probably knew the name of his 
father’s God. Instead, Moses asked what (ma) his name was. The answer to that question 
would be the very being of God, his character, nature, essence, quintessence, quiddity, 
substance. 

God answered to Moses: ’’Ehje ’asher ’ehje’  'I am who I am'. Every word in the 
answer begins with the same Hebrew consonant ’alef, which is the first one in the alphabet. 
’Ehje 'I am' has here four occurrences in the verses 12-14. Also the LXX has understood it so 
that the expression is a proper name Eimi ‘I am’. 

’Ehje as the name of the Lord has another occurrence in the Old Testament in the 
Lord’s word to his people Israel (Hos 1:9): ‘You are not my people, and I am not ’Ehje’ (I 
am) for you.’ 

When the Lord answered to Moses, the very form of the answer, first, was surprising. 
The interrogative was a pronoun, presupposing a noun or a word like it as the answer (e.g. a 
participle). The answer was, however, a verb in finite form. 
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It is remarkable that Jahve is never cited in the New Testament as a loan-word. Like in 
the LXX, the Jahve 'the Lord' of the Old Testament is there Kyrios. The same word is then 
used of Jesus. In the New Testament there are, however, three Aramaic loan-words about 
God: Abba 'Father, Daddy' in the prayer of Jesus in Gethsemane (Marc 14:36) and in Paul’s 
prayers (Rom 8:15; Gal 4:6), Eloi 'my God' in Jesus’ cry on the cross (Marc 15:34 > Ps 22:1) 
and Marana 'Our Lord' in the prayer of the first congregations (1 Cor 16:22). 
 
The basic definitions of being as a point of view c oncerning God 
1. One helpful point of view in understanding God’s ordinary name is given by the so-called 
transcendentals of the old scholastic philosophy. They are not only scholasticism, but such 
concepts or expressions or properties which belong necessarily to the very being (in Latin 
esse) as its basic modi or definitions. In the 20th century the existentialist philosophy, which 
as such is very far away from scholasticism, has renewed their use. In fact, all thinking and 
language must use them. Transcendentals are ’present’ in all being and in every singular 
being. The very being (esse), of both the Creator and the creature, is expressed in the 
transcendentals. According to the Christian faith one can say that God has created the 
transcendentals, i.e. the reality which they reflect. 

The transcendental words are necessary basic words in the language. Paradoxically, 
their meaning is one in an optimal way: everybody understands what is meant by them. At the 
same time their meaning cannot be defined, and their contents is empty: they can mean 
anything, because everyone fills them with his or her (individual) contents. You cannot find 
them anywhere as such: they must always be filled with some certain contents. Thus they 
reflect the whole spectrum of the human mind in a given comprehensive framework. They are 
abstract and universal.  

There are seven transcendentals, and each of them has a pair or a contrast (in 
parenthesis in Latin): 
 
1) being - becoming (ens - varians) 
2) thing - none (res - nihilum) 
3) one -all (unum - omnes) 
4) something - nothing (aliquid - nihil) 
5) true - false (verum - falsum) 
6) good - evil (bonum - malum) 
7) beautiful - ugly (pulchrum - turpe). 
 
These seven transcendentals can be reduced to four: being, one, true, good. Being and thing 
express the same. Thing and something are already given together. Good contains beautiful. 
One is undevided being. Being is something separated from other. In fact, of course, nothing 
cannot be a property of being, because it does not exist. 

In relationship to knowledge being is true, in relationship to the will being is good, and 
in relationship to the senses it is beautiful – or the contrary of these. Thus, the ontological 
transcendental being is the basis of ontology, the numerical transcendental one is the basis of 
arithmetic (set theory, the value transcendental true is the basis of epistemology, the value 
transcendental good is the basis of ethics and the value transcendental beautiful is the basis of 
aesthetics. 
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Let us take the word good as an example. Everyone knows what it means. The word 
exists in every language, likewise the other transcendental words. However, the variations of 
goodness are nearly ten according to the internationally known Finnish philosopher G.H. von 
Wright,  and the basic dictionary of the Finnish language finds 15 different meanings for the 
word good. We also know that good is a subjective statement: it is its user’s opinion or sense, 
with which others do not necessarily agree, maybe no-one else. 

What the transcendentals express, cannot be proved nor testified. You cannot reach 
existence, reality, actuality (in German Faktizität) with conclusions. There is no starting point 
outside of it from which you could reach it. It is in the same way with unity, truth, goodness, 
values, norms. You have first to presuppose them, i.e. believe them. On this basis you can 
operate with them. 

2. The transcendentals are something else than the categories (of Aristotle ) / the 
predicaments (of Thomas Aquinas). The transcendentals are basic modi of the being itself, 
the categories instead are species of only one transcendental, being. There are ten categories. 
Five of them are originally  questions. The categories are 
 
1)  substance 
2)  quantity (how much?) 
3)  quality (what kind? how?) 
4)  relation (into what?) 
5)  locus (where?) 
6)  time (when?) 
7)  site 
8)  action 
9)  passion 
10) habitus. 
 
In scholasticism the transcendentals express all being, both God’s own, uncreated and infinite 
being and the finite being created by God. The categories, instead, are only properties of the 
created, finite being. 
 
God’s name as the basis of Biblical theo-, anthropo - and satanology 
and as the boundary line between Christianity on th e one hand and 
Judaism and Islam on the other hand 
’Ehje ’asher ’ehje is the most enigmatic and fascinating, most basic and strengthful 
proposition in the history of the world and in the Bible. In this proposition God reveals 
himself – and at the same time absconds, hides himself. In God’s name I am who I am is 
included in miniature the Biblical theo-logy, the doctrine of God. 

This God’s name is also a boundary line between the Biblical self-revelation of God 
and human religiosity. It has especially to do with Judaism and Islam, which in many ways 
are near Christianity, being in time respectively on both sides of it. Substantially these two are 
nearer each other than Christianity and in this sense mutually on the same side and opposite to 
Christianity. 

God created man in his image, reflecting him. Therefore this God’s name as his self-
expression opens in a definite way also man’s self-understanding. Thus it is also the 
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foundation of the Biblical anthropo-logy, the doctrine of man. It draws the boundary line of 
the similarity and difference between God and man. 

The basic essence of Satan is imitating God. Therefore God’s name draws a boundary 
line also between God and Satan. It gives an essential angle into the Biblical satano-logy and 
shows the difference between God and Satan. 
 
Dimensions of God’s name 
God’s name ’Ehje ’asher ’ehje has many dimensions. I have found by now more than 30 and 
mention them mainly only as headings. I am sure it is possible to find more of them, like half 
a century ago, in my school time, about 90 chemical elements were known, and now at least 
112 elements are known. Each of these dimensions is like a door into a whole world. 
 
 1. God is. When we ask, what being is and what exists, the Bible answers to us: Jahve 
‘he is’, ‘the Lord’, God. God is being and thing (the ontological transcendentals). God exists. 
God has existence. 

The Bible knows very well the ontological framing of questions, but the ´philosophy’ 
of the Bible is not at all metaphysics. It does not ask what there is or could be ’behind’ 
’everything’, because its self-evident starting point and axiom is God. The Bible does not try 
to prove and testify God’s existence. In the Bible this is not a theoretical thing, but an 
empirical, existential and practical one. God’s existence is shown by his name, describing 
how he is and what he has done and is doing. God’s real name is not a noun, but a verb in an 
active form. 

Thus, the ’philosophy’ of the Bible is not ‘theoretical’, but ‘practical’. It is shown 
especially by five books of the Old Testament, some of them belonging to the Biblical 
wisdom literature. Job answers the question how to suffer in the right way, the Psalms the 
question how to pray, the Proverbs the question how to live, the Ecclesiates how to enjoy and 
the Song of Songs the question how to love in the right way. 
 
 2. God exists absolutely. He is of and through himself, his own power (lat. a se), in 
himself (in se), per himself (per se). God subsists. God has an autousia, aseity, inseity, 
perseity, subsistence. God is uncreated. He is absolute 'absolved, [set] free, unlimited, 
standing alone, unrestricted, independent'. He is his own starting point, purpose, goal, end, 
meaning, significance, contents, strength, power. He has no condition outside of himself. 
God’s being (esse) and existence can be explained only through and by himself. The flame in 
the bush that Moses saw was burning of and from itself, not of and from outside. 
 
 3. God exists as opposite to emptiness, nonexistence and nothingness.  There is 
nothing outside of him. Both the Old and the New Testament speak of the idols as nonexistent 
and empty. 1 Cor 8:4 says: ’We know that an idol is nothing at all in the world and that there 
is no God but one.’ Paul says that Beliar (2 Cor 6:15) is contrary to Christ. This word is 
derived from the Hebrew word belijja'al  'emptiness, nothingness'. It was originally the Semitic 
godhead of the Underworld, Hades, and came to mean in Judaism ‘Satan’ and ‘Antichrist’. 

In the deepest sense only God is (absolutely) – everything else depends on him and is 
thus relational and relative. Even Satan is not a peer with God, does not match God. He is 
only a rebel. He can exist only as an opponent, adversary, antagonist to God. He is not a 
source of anything good, positive, constructive, creative. Satan is ’determined’ totally by God, 
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like a hating person is determined by the object of his/her hate, although God is not the origin 
of  Satan’s evil. As  anthropology can and must be drawn from the ontology of God, so also 
satanology. 

God has, however, to find a solution to the problem of Satan. Because Satan is a rebel, 
God has to quell and subdue him. God has already done it decisively, perfectly, in Jesus 
Christ (Col 2:15). “The God of peace will soon crush Satan under your feet” in every present 
time (Room 16:20) and finally, eschatologically, when Jesus will come back, and at the last 
judgment (Rev 19:20; 20:10). Satan has, in and in spite of all his hatred and wrath towards 
God and in his evil, to serve God’s ultimate purposes. 
 
 4. God is something (the ontological transcendental). He has an essence. 
 
 5. God’s existence and essence are the same (in Latin. existentia et essentia Dei 
idem est). Essence (ousia, quiddity, quintessence) is the answer to the question 'what?' In God 
existence and essence, i.e. the properties, are one and the same differently from all creature, 
also man. God’s existence includes all his properties, attributes, qualities, i.e. his whole 
essence/being. God’s every property is in itself God and expresses God in his totality. 
 
 6. God is personal, a person, a Me. God has en ego (in German Ichheit). As such 
God is rational, knowing and mastering himself, permanent, unchanging, constant, whole. 
Jahve is the name of a person. Jahve is not a natural phenomenon, no power nor energy, no 
demon, no animal, no celestial body, no thing, no principle, no theory, no doctrine. Jahve is 
active in nature – which is created by him! – but he does not belong to nature, he is no part of 
nature. As the Creator he is above it and outside of it. Jahve is also power and energy, but it is 
not his proper essence, only a consequence of it. God is not a doctrine in his essence, but we 
people can and also must talk about God also with concepts, propositions, theoretically and 
doctrinally. Nevertheless, no doctrine, even no orthodox doctrine, can exhaust him nor give a 
perfect picture about him. He flees from everything like that. The Bible itself does not give us 
any holistic doctrine about God. 
 
 7. God is personal also in another sense: he is a certain person, a Self, Somebody 
(in German: persönlich, which has a slightly different meaning from personal). His essence is 
different from all other essences. He has a personality, an identity, his own ’face’. God is not 
anything, and everything is not God. God’s essence can be explained only of and from, 
through and by himself, not by anything else, not by anything in nature, creature, man. 
 
 8. God is living and Life. God is no thing and not only a person from the past, but 
living in every moment and also in the present moment: ‘I am.’ 
 
 9. God is infinite in relation to the space he has created. He is present everywhere  
(omnipresent). 
 
 10. God is infinite in relation to the time he has created, i.e. eternal. Jahve said: ‘I 
AM is my name for ever.’ The tempus of the verb expresses continuous, endless happening. 
Jahve covers the eternity, which is combined with his essence. He is without beginning and 
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end and thus eternal. There is no time in God. Time does not exist in itself, but it is a ‘part’ of 
creation and space: time ‘measures’ God’s creation, but not God himself. 
 
 11. God covers all time. Jahve said: ‘I AM is my name for ever.’ Past, present and 
future belong to God. He is the Lord of history. “I am the Alpha and the Omega,” says the 
Lord God, “who is, and who was, and who is to come, the Almighty” (Rev 1:8). God’s 
omnipotence is expressed also in his absolute lordship over time. 
 
 12. God covers all that is and will come. ’Ehje ’asher ’ehje is also the future tense: ’I 
will be who I will be.’ Martin Luther   translated it like this: ‚Ich werde sein, der ich sein 
werde.’ Jahve includes in himself paradoxically being and becoming (the ontological 
transcendental pair ens – varians), the present tense and the future tense. Jahve is at the same 
time both the same, permanent, faithful and planning on the one side and changing, dynamic 
and surprising on the other side. He is reliable and trustworthy and, in spite of that, 
uncountable and not mastered by men. His permanency is expressed in his saving activity, his 
surprisingness in his ruling over the world. There is, however, no contradiction between these 
two. 
  
 13. God makes something be: he creates. ’Ehje ’asher ’ehje is a causative 
expression: 'I am the one making something be.' God is already in his name Jahve also the 
Creator. The German and Scandinavian word root wirk/werk (virk/verk) is an interesting 
expression of both being (wirk-lich/virkelig/verklig 'real') and doing (wirk-en/virke/verka 'to 
handle, to effect', wirk-sam/virksom/verksam ‘effective’, Werk/verk ’work’ – the same root in 
English [old English wyrcan], too!). Jahve gave a command to Moses to say to the Israelites: 
‘I AM has sent me to you’, i.e. made me handle. God does not prove his existence, but he 
acts. 
 
 14. As Creator God is the precondition, origin and source of all being and 
existing. ‘God calls things that are not as though they were (in Greek: ta mee onta hoos onta)’ 
(Rom 4:17). Out of nothing he creates through his word everything else that exists (creatio ex 
nihilo). He has no precondition outside of himself, but he is himself the precondition of 
everything else. 
 
 15. Being Life God is the source of all life. He himself is living and life. Everything 
else that lives, all life comes out of him. 
 
 16. Being Creator God is outside of his creation.  It does not include him, and he is 
neither a part nor a continuum, extrapolation of it. He is independent from it. God is 
immaterial, incorporeal, Spirit. God and his creation are opposite to each other. God is 
transcendental. Everything, i.e. creation, is not God. 
 17. God is One and Unity (the numerical transcendental). God is not dissolving, but 
coherent and integrate. God’s essence, thinking, feelings, will, strength and properties are one. 
 
 18. Jahve is the only (one God). He is not one amongst many gods, not even the 
highest one, like Jove for the Romans and like the Babylonian king Nebuchadnezzar said of 
the God of Israel: ‘I praised the Most High; I honoured and glorified him who lives for ever. 
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His dominion is an eternal dominion; his kingdom endures from generation to generation.’ 
‘Surely your God is the God of gods and the Lord of kings and a revealer of mysteries.’ ‘It is 
my pleasure to tell you about the miraculous signs and wonders that the Most High God has 
performed for me. I praised the Most High; I honoured and glorified him who lives for ever. 
His dominion is an eternal dominion; his kingdom endures from generation to generation.’ 
(Dan 2:47; 4:2,33.) Nebuchadnezzar did not confess Jahve to be the only God. 
 
 19. Before Jahve no other gods are accepted. The name Jahve, that was revealed by 
God himself to Moses on the mountain Horeb, is also the basis of his commandments, that 
were revealed by God to Moses on the mountain Sinai. In the first commandment God says: 
“I am the LORD (Jahve) your God (’Elohim), who brought you out of Egypt, out of the land 
of slavery. You shall have no other gods (’elohim) before me (‘al-panaj ’before my face’, 
meaning ’my personality’, ’as long as I live’). You shall not make for yourself an idol in the 
form of anything in heaven above or on the earth beneath or in the waters below.’ (Ex 20:2–
4.) 

What has been said by now, can to a great extent be said also about the Allah in Islam. 
 
 20. In God himself there are also a you for his me and a he for his me and you. To 
be an ego, a me, is only meaningful, when there is also a you for whom the me, the ego, is 
both a me and a you. If there were only an ego in its universe, it would be meaningless: for 
whom and in difference from whom would this ego be an ego? God’s ego is not self-sufficient 
and an ego for himself only, but for another person, for a you. The me and the you are mirrors 
for each other. In the pantheistic universe there is space only for a me, an ego, not for a you. 
In it one is all (in Greek: to hen = pan). Therefore pantheism is always necessarily totally and 
exclusively man-centred and self-centred and therefore also hopeless. Correspondingly all 
self-centredness and narcissism are always in reality pantheistic in some way, although the 
theoretical religion of a narcissist would be something else, e.g. monotheism or atheism. 

In modern Finnish the pronouns minä (I), sinä (you), se (it) in singular me (we), te 
(you), he (they) in plural are very near each other both in their etymology and in their 
pronounciation and in their conceptuality. Originally they were in singular me, te, se, in dual 
men, ten, sen and in plural mek, tek, sek. The roots are thus common in their contents and in 
their form. The pronouns minä (I) and sinä (you) are opposite to each other and both of them 
in relation to a third person. This totality can be described with a triangle. 

In Greek sy 'you' and syn 'together' are very near each other in any case phonetically. 
In many European/Western languages based on Greek and Latin 'you' and 'two' are near each 
other (in Greek sy - dyo, in Latin tu - duo, in English thou - two, in Swedish and German du - 
två/zwei and zwo). 

The so-called nostratic language group, which is a hypothetical macro family of Indo-
European, Afro-Asiatic, Uralian, Altaic, Dravida and Eskimo languages, has the pronouns mi 
'I' and t'ü > ti 'you'. 

The relationship of the me and the you is completed  only in three dimensions, in a 
triangle of three mes and yous. The common mirror of the me and the you and their mutual 
relation is the he/she, which is also their precondition. Plato in his time thought: ’One cannot 
combine two without a third one, they have to have a connecting bind.’ The old Romans said: 
’Tres faciunt collegium’ (The college is made by three’). In German the relation between the 
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first, the second and the third persons in singular is pure in style in their accusative forms 
mich - dich - sich. 

In God there are three subsistences and persons (egos, mes): the Father, the Son and 
the Holy Spirit. Each one of them is an independent, free and sovereign person and 
personality with a thinking, a feeling and a willing of their own. Nevertheless, each one of 
them thinks, feels and wills just the same and is capable of the same as the two others. Their 
‘contents’, their essence is the same. The persons communicate with each other. God is triune, 
not allune. 

The triunity of God can be traced also from man. Man is as the image of God in the 
twoness of the man and the woman, of the me and the you reflecting a third one, their Creator, 
God. In the triangle relationship between God, man and woman each one is a me for him-
/herself and a you and a he/she for the others. 

Trinity and triunity are different things. Trinity is an expression of three different 
kinds. Triunity is an expression of the essence in which three is paradoxically one and one is 
three, not only an expression in three ways. 

The triunity of God is in Judaism rejected as a strange, even blasphemous thought. 
However, such a thought can be found also in rabbinical writings, especially in Zohar, the 
main source of Kabbala, i.e. Jewish occultism and mysticism, which is based on the 
Pentateuch. In the ‘official’ and ‘normative’ Judaism it is not highly appreciated, but in spite 
of that and that is why it can reflect some genuine ideas which have been present in Judaism, 
but been rejected by the ‘official’ Judaism of the Talmud. Zohar knows ‘three heads, spirits, 
names, forms of revelation and tones of interpretation’, which reflect God’s being. How these 
three can be one is a matter of ‘the inspiration of the Holy Spirit, but can be known even ‘with 
closed eyes’. The Messiah in his time will reveal the mysteries of the three figures ‘in the 
spirit of the Lord, in the Spirit of wisdom and understanding’. Maybe this is neither derived 
from the name Jahve nor connected to it. Nevertheless, there need not be any contradiction 
here. 

Also the Wisdom as a person in the wisdom literature of the Old Testament and other 
Jewish (apocryphal) writings and the relationship of the personal Wisdom to God are 
something else than the traditional, strict Jewish monotheism and open the door to the clear 
message of God’s triunity in the New Testament. When the first Christians proclaimed the 
gospel for the Jews, they used these thoughts from the wisdom literature. 

In Islam the triunity of God is rejected. Believing that, which means paralleling God 
with something else, is regarded as the greatest and worst sin that cannot be forgiven. He who 
has committed that has earned the worst hell. 
 
 21. As Life, Creator and person God is Father. As the initiator and active giver of 
life God is Father. He is not only compared to a father, but fatherhood is his very essence. 
Symbols can be chosen and changed, but not the essence. God is not a mother, i.e. a passive 
receiver, bearer and parturient of new life. God is in no need of anything like, because it is he 
who initiates everything by himself. Therein he has no need of other persons or anything else. 
As such he is more than a human father, who always needs a mother for his child in order to 
become father. God’s fatherhood is not derived from man’s fatherhood. 
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God himself compares, however, his activity with mother’s love: ’As a mother comforts her 
child, so will I comfort you; and you will be comforted’ (Isa 66:13; se also 49:13–15 and 
Matth 23:37). This motherly feature in God is a part of his fatherly love. 
 
 22. As an ego God is the source of all personhood. Every ego reflects God’s ego. 
 
 23. As triune God is the source of all individuality and personality. It is God’s 
purpose that every ego is a self and has a contents and an identity. It is God’s purpose that 
every identity is individual reflecting God’s manifold fullness. So he is ’the Father, from 
whom his whole family in heaven and on earth derives its name’ (in German die Luther-
Bibel: ‘-- der Vater, der der rechte Vater ist über alles, was Kinder heisst im Himmel und auf 
Erden’; the newest Finnish translation from 1992 approximately: ‘all fatherhood in heaven 
and on earth is called so on the basis of the Father [i.e. God]’ (Eph 3:15). 
 
 24. The Creator is always and everywhere present in his creation. The creation is 
not independent of its Creator, but both the macrocosmos and the microcosmos are totally 
depending on him. He is not only an outside observer of his works. He is present in them and 
is encountered in his creation. So the transcendent God is also immanent.  
 
 25. God is simultaneously both outside and inside of his creation. God’s 
transcendence and immanence in relation to the creation do neither exclude each other nor 
conflict with each other, but belong paradoxically together and are conditioned by each other. 
God is both transcendent and immanent. ’This is what the high and lofty One says - he who 
lives for ever, whose name is holy: “I live in a high and holy place, but also with him who is 
contrite and lowly in spirit, to revive the spirit of the lowly and to revive the heart of the 
contrite”’ (Isa 57:15). 
  
 26. God is encountered in his creation actually ’face to face’, i.e. as an incarnate 
person. The highest and deepest point of God’s simultaneous transcendence and immanence 
is in the incarnation of God’s Son. In Jesus’ penalty suffering and vicarious propitiation and 
atonement God’s humiliation and exaltation, disgrace (shame) and glory are present. 

In Islam everything is strictly rejected which could question the absolute unity of 
Allah, especially the basis of the Christian faith, God’s triunity. Allah is nobody’s father. He 
has not and cannot have a Son nor sons, no one like him and no image of himself in/on any 
man. Allah can in no way be immanent. Every claim that God could be and be encountered in 
Jesus Christ, who is a man, is blasphemous for Moslems. 

Above all, Allah does not do anything in order to be able to forgive. How could he? 
How would he need to do that? In his arbitrary greatness and mercifulness he forgives – if he 
wills. One can, however, never be sure about that, because there is no reconcialiator, no 
expiator, no-one bringing atonement. The Quran denies the incarnation of God’s Son and 
Jesus’ death on the cross, for which his incarnation is the precondition. Of course the 
resurrection of Jesus is denied in the Quran, because his death is the precondition of his 
resurrection. 

The denial of God’s triunity and incarnation and of the atonement of the sins in the 
Quran belong logically together. On this basis one can understand that Islam would be, in its 
own way, a pantheistic religion. Islam has its own mysticism, the so-called Sufism, 
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represented by the famous Persian Maulana Jalaleddin Rumi (1207–73) and his dancing 
dervishes in Konya in Turkey. 
 
 27. God is True and the Truth (a value transcendental). He who wants to find the 
final and absolute truth, should search for it in God and from God, and he will find it. God has 
the right knowledge about himself and about the reality created by him. 

In the Bible there are many statements according to which God is true (Jer 10:10; Hos 
12:1; John 3:33; 8:26; 17:3; Rom 3:4; 1 Thess 1:9; 1 John 5:20; Rev 3:7). 

As Truth God is contrary to all lie and rejects it. 
 
 28. God is inexplicable and inconceivable for man. Only God himself can through 
his revelation open himself, his existence and essence, his person and works for men. It is 
God himself who names himself. Man cannot name God. His atoning and merciful goodness 
towards sinners is inconceivable. 
 
 29. God is Good and the Goodness (a value transcendental). He who wants to find 
the final and absolute goodness, shoud search for it in and from God, and he will find it. 
God’s first commandment is both law and gospel. It is law, when demanding for Jahve man’s 
total respect and love and forbidding the serving of idols. It is gospel, when proclaiming that 
God is the beginning and the Lord of everything. He has also overcome Satan who is present 
and working in all non-existent, but terrifying idols. 

God’s faithfulness as Saviour and God’s surprisingness as the Ruler of the world do 
not contradict with each other, but cross each other in Jesus, God incarnate, especially in his 
penalty suffering and vicarious propitiation and expiation. 

The Bible says on the one hand that God is unchanging and on the other hand that he 
‘repents’ and ‘changes his mind’. This sounds contradictory, but it is not. God changes his 
mind, i.e. repents and gives up the punishing of the sinner, when this changes his mind and 
comes back to God. When God acts according to his goodness, he does not contradict with 
himself, because he pays himself the price for his mercy and goodness in his Son Jesus Christ 
who was incarnate for all sinners. 

Many verses in both the Old and the New Testament say directly that the Lord (Jahve) 
is good (1 Chr 16:34; 2 Chr 30:18; Ps 25:8; 34:9; 73:1; 86:5; 100:5; 106:1; 107:1; 118:1; 
119:68; 135:3; 136:1; 145:9; Jer 33:11; Lam 3:25; Nah 1:7; Matth 19:17; Marc 10:18; Luke 
6:35; 18:19; Rom 2:4; 11:22; Eph 2:7; Tit 3:4; 1 Pet 2:3). 

As goodness God is opposite to all evil and rejects both the evil and the Evil one. 
 
 30. God is Beautiful and the Beauty (a value transcendental). He who wants to find 
the final and absolute beauty, should search for it in and from God, and he will find it. God’s 
beauty derives from his integrity, truth and goodness. What is not true and good, cannot be 
beautiful either. 
  In the Bible there is no direct statement: ’God is beauty’ nor: ’God is beautiful’, like it 
is said: ‘God is good’ and: ‘God is love.’ It does not speak of God’s beauty, either, in the 
same way, as it speaks of his goodness and love. The book of Isaiah promises, however, twice 
(of the coming Messiah): ’Your eyes will see the king in his beauty’ and: ’In that day the 
Branch of the LORD will be beautiful and glorious’ (33:17; 4:2). 



Budskap 2009 FMH 
 

62 

Of the Branch, i.e. the suffering Servant of the Lord, it is said, however, also: ’He had 
no beauty or majesty to attract us to him, nothing in his appearance that we should desire him’ 
(Isa 53:2). His lack of beauty was not in his own essence, ‘but he was pierced for our 
transgressions, he was crushed for our iniquities; the punishment that brought us peace was 
upon him, and by his wounds we are healed’ (v. 5). 

As beauty God is opposite to all ugliness and rejects it. 
In Islam Allah can also be called truth, goodness and beauty, but he does not reveal 

himself as person, but only his will and the truth. There is no such paradoxality in Allah as 
there necessarily is in Jahve’s truth, goodness and beauty. 
 
 31. ‘I am who I am’ both reveals God and hides him. This saying is as such absurd 
and crazy: it does not say anything, because the I explains itself by itself. It goes in a circle. It 
can only be understood in the way that has been given here. When God presents himself like 
this, he wants on the one hand to say something extremely great and magnificent, which 
cannot be said in reality and which explodes everything. On the other hand he hides himself 
also in this way. You cannot observe God by seeing, touching, smelling and tasting. He can 
only be heard in his words. He reveals his person and personality through only one sense, 
hearing. When a man gets the faith through hearing, it has effects upon his whole essence. 

Although God’s glory cannot be seen, it can, however, be known and experienced. 
When, during Israel’s wandering in the desert, the Lord’s glory filled the tabernacle built by 
Moses, it could not be seen, and in spite of that, all did experience it, and Moses could not 
enter the tabernacle (Ex 40:34–35). Revealing himself God hides himself – also in his name. 
As such a paradox, as unique and the only one, God is in his own category. He is impossible 
for man’s normal ability to know. In spite of that he is real and encounterable. 
 
 32. Jesus is the ordinary revealer of God’s name ’I am’.  It has been difficult to 
express this Hebrew saying ’Ehje ’asher ’ehje in Greek. The LXX mediates it by saying: 
Egoo eimi ho oon 'I am the being (one).' 

In John’s gospel there are many such Jesus’ words about himself in which the divine 
Egoo eimi ‘I am’ is repeated. John 8:58 tells these words of Jesus: ’Before Abraham was 
born, I am (egoo eimi)!’ By saying so Jesus was either a most impudent blasphemer, like his 
Jewish listeners immediately reacted by ’picking up stones to stone him’ as a punishment (v. 
59), or he proclaimed to be God, who is who he is and who had now become man remaining 
still at the same time God. 

Jesus said in the same way, when he was arrested in Gethsemane (John 18:4–6). 
‘Jesus, knowing all that was going to happen to him, went out and asked them, “Who is it you 
want?” “Jesus of Nazareth,” they replied. “I am he (in Greek Egoo eimi),” Jesus said. And 
Judas the traitor was standing there with them. When Jesus said, “I am he,” they drew back 
and fell to the ground.’ Before his arresters Jesus proclaimed to God who is who he is. This 
had a tremendous influence upon them. 

In John’s gospel Jesus says about himself: ’I am the bread of life, the light of the 
world, the door of the sheep, the good shepherd, the resurrection and the life, the way, the 
truth and the life’ (6:35; 8:12; 10:7, 9, 11, 14; 11:25; 14:6). John’s revelation has Jesus’ words 
to John (1:17–18): ‘I am the First and the Last. I am the Living One; I was dead, and behold I 
am alive for ever and ever!’ All these sayings begin with the words egoo eimi, although also 
in Greek like in Hebrew am is needless as a copula between the subject and the predicate. (In 
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Rev 22:13 it is missing in a similar saying as in 1:17.) By saying so Jesus again presents 
himself as Jahve, the God who is who he is. It is confirmed by the continuation of each 
saying, for all the predicates Jesus combines with himself are only God’s properties, as the 
Old Testament tells. 
 
First, Jahve has properties which are only divine: 
• triunity 
• unchangingness, immutability 
• infinity 
• eternity 
• omnipotence 
• omniscience.  
 
Second, Jahve has also such properties that are common with him and the man created by him 
in his own image: 
• personhood 
• personality 
• unity. 
 
Third, Jahve has properties which also man has, but which are absolute by Jahve and only 
relative by man: 
• truth 
• goodness 
• love 
• holiness 
• righteousness 
• justice 
• wisdom 
• beauty 
• creativity 
• fatherhood. 
 
This third category of the properties can be expressed both with adjectives and with nouns 
and be written with a capital letter, when they stand alone, as e.g. Good or Goodness. When 
expressed like this, they signify God. 

It is not, however, possible to say that, e.g. beauty per se, as our thought and 
experience, is God. These properties of God are God for us only in connection with God as 
person and especially in connection with Jesus Christ, God’s final and complete Revealer. 

It is possible that everything that has been said above cannot be derived per se from 
the word ’Ehje ’asher ’ehje, but in any case there is no conflict between them. When Jesus 
has said about himself what he has said, it cannot be passed, as if it did not exist. Therefore, 
’Ehje ’asher ’ehje is opened properly, completely and finally in Jesus Christ. The New 
Testament combines with him also everything else what the Old Testament says about the 
essence of God, i.e. the Lord, i.e. Jahve. 
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  Islam cannot agree with this concept of Jahve who would be the Father of Jesus Christ, 
who would have been in him, whom he had revealed and who in him would have reconciled 
the mankind.  
 
 33. ’I am who I am’ makes man the image of God, but also draws a boundary line 
between man and God. There is a certain similarity between God’s name I am who I am and 
Paul’s words about himself: ‘By the grace of God I am what I am’ (1 Cor 15:10). Writing 
eimi ho eimi Paul did not use nearly the same words as the LXX expressing God’s essence. 
When Paul’s words are translated into Hebrew (hajiti ma-shahajiti), they are still further 
remote from the Hebrew text of Ex 3:14. 

As the image of God man has got from God his existence and properties, his ego and 
identity, his position and task, his greatness and value, his joy and happiness. It is unique and 
thus also strength and power. At the same time it is absolute dependence upon God: only he is 
the original source of everything. Only he gives and also maintains everything that man is and 
has. 

When a sinner by God’s grace comes to know himself as created, fallen and redeemed 
and to accept it for himself and to have faith in it, he does not climb up to God’s majesty’ and 
does not regard himself as God. On the contrary: ’Now we see but a poor reflection as in a 
mirror; then we shall see face to face. Now I know in part; then I shall know fully, even as I 
am fully known.’ (1 Cor 13:12.) In spite of that and that is why one goal of our life is to share 
Paul’s self-confession: ‘By the grace of God I am what I am.’ God’s self-confession: ’I am 
who I am’ will never be in any man’s mouth, not even in the kingdom of the glory, except 
God-Man Jesus Christ. 
 
Praising God and his name 
When one has seen some glimpses of God through his name, ’a poor reflection, as in a mirror’ 
(1 Cor 13:12), only one reaction remains. By David three thousand years ago it was this (Ps 
103:1): 
 

‘Praise the LORD, O my soul; all my inmost being, praise his holy name.’ 
 
Half a thousand years later Daniel (2:20) praised God like this: 
 

‘Praise be to the name of God for ever and ever; wisdom and power are his.’ 
 
Linking himself to David and Daniel Jesus urged us to say (Matth 6:9,13): 
 

‘Our Father in heaven, hallowed be your name. For yours are the kingdom and the 
power and the glory for ever. Amen.’ 

  
(The Bible quotations are from the New International Version) 
 



Å forkynne i en tid som er trett av ord 
 

65 

Å forkynne i en tid som er trett av ord 

Av Egil Sjaastad 

 

 

 

 
Født 1949. Cand.theol., MF, 1976. Tidligere rektor ved Fjellhaug 

Skoler. Førstelektor ved FMH. 

 

”De snakker og snakker, men det skjer ingenting!” Slik er ofte dommen over politikere. Folk vil 
ha handling, ikke tomme ord!  

Vi finner en beslektet kritikk av forkynnere. ”De taler uten at de treffer oss. Det blir bare 
ord og floskler.” Problemstillingen er ikke ny. En pensjonert prest sa for flere tiår siden: ”Når jeg 
tenker tilbake på min forkynnelse gjennom disse mange år, så er det en ting som blir tungt for 
meg. Det er de døde ord, massen av døde ord som man simpelthen bare hadde stått og sagt.”1 Han 
ante at tilhørerne ofte opplevde en ordflom som ikke virkelig rørte ved dem. Han tenkte: De blir 
vel trett av alle disse ordene. 

Overskriften vår tar for gitt at vi nå lever i en tid trett av ord. Vi merker denne trettheten 
også blant bekjennende kristne. Mange søker etter opplevelser framfor intellektuell klargjøring av 
emner, felleskap heller enn å sitte ”i buss” som prekentilhører, musikk og lovsang heller enn 
uroskapende avgrensninger i en profilert forkynnelse.  

I teologien kommer denne tendensen til uttrykk i en viss antidogmatisk tendens. Vi 
opplever i noen miljøer stor vekt på kirkekunst, drama og musikk. Vår tid hyller en 
toleranseforståelse der en skal være forsiktig med skråsikkerhet. Vi lever i en økumenisk tid der 
klare begreper for sannhet og løgn erstattes av dialog. Kristelig pregede konserter samler nå folk i 
tilsvarende folkemengder som vekkelseskampanjer kunne gjøre for 40 år siden. Åpenheten for 
spiritualitet spør ikke alltid etter hva slags teologi som ligger til grunn. Generelt er folk opptatt 
med at ”det er mer mellom himmel og jord”… Men dette ”mer” er svært vanskelig å sette ord på.  

Inn i denne tiden skal vi forkynne Guds ord. Homiletiske lærebøker og innføringer i 
pastoralteologi legger ofte stor vekt på at vi må forholde oss til trendene i samtiden. Men dette 
skal for en luthersk forkynner forenes med to sentrale forpliktelser: Skriften alene som kilde og 
norm for forkynnelsen og Ordet som nådemiddel. Hvor går så vår vei i en tid trett av ord?  
 Vi vil her drøfte kort noen spørsmål som kunne tenkes relevante i forhold til en tid som er 
trett av ord. 
 

1) Bør vi legge mer vekt på retorikk og retorisk sk olering? 
I antikken var retorikk et sentralt fagområde. Den handlet ikke bare om veltalenhet og klingende 
formuleringer. Den handlet om hvordan tilrettelegge budskapet, argumentere for det, disponere 

                                                 
1 Sjaastad 1982, s 76. 
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det og bære det fram så det trenger inn og overbeviser.2 Antikkens retorer var dyktige til å få folk i 
tale, også dem som måtte være trette av ord. 

Retorikkens psykologiske utgangspunkt var at menneskesinnet består av forstand, 
følelse og vilje. Retorikkens hensikt motsvarer denne tredelingen. Hensikten er å belære, 
behage og bevege. Skal en lykkes, kreves det også en teft for hvilken stil som passer i 
situasjonen.3 En opererte med tre stiltyper: den jevne stil, den midtre stil og den høye stil. Hos 
Augustin (354-430) spiller dette en stor rolle. Augustin hadde personlig opplevd hvordan en 
forkynners retoriske ferdigheter kom til å tjene det kristne budskap og dets mål: Å skape 
troen. Han var i sin førkristne tid lærer nettopp i retorikk, og gikk for å høre biskop 
Ambrosius. Ambrosius var viden kjent for sine retoriske gaver. ”Jeg gikk for å høre hvor fint 
han talte,” sier Augustin, ”men ble etter hvert grepet av hvor sant han talte.”  

Selv om Augustin – i likhet med Paulus (1 Kor 2:1-4) – hadde sine sterke reservasjoner 
mot å tillegge retorikken for stor betydning, innså han at kirken ikke hadde noe valg. Store 
skarer søkte kristendommen. De måtte hjelpes til sann tro, og de måtte oppleve at kirken ikke 
sto tilbake for de gamle religionene eller filosofien når det gjaldt formidlingen av sitt budskap. 
Men hovedsaken for Augustin ble innsikten i selve kristendommens lære. Dyp forståelse av og 
engasjement for ens budskap er noe av hemmeligheten når det gjelder muligheten for en klar 
og overbevisende framstilling. 
 Språket spiller selvsagt en stor rolle i retorikken. Virkemidler som retoriske spørsmål, 
treffende metaforer og poengterte gjentagelser ble understreket. Augustin kunne bruke 
profeten Amos som eksempel på en som traff samtiden med sitt språk. Han utmaler hvordan 
Amos bruker rytme, lenker, ordvalg og intensitet for å nå hjertene og bevege tilhørernes vilje:  
”Dere som ligger på elfenbensbenker og dovner dere på divaner, som spiser lam av hjorden 
og kalver fra fjøset, som improviserer til harpens toner og finner opp nye instrumenter, 
likesom David, som drikker vin av skåler og salver dere med den fineste olje, men ikke sørger 
over Josefs skade.” (Amos 6:4-6) Vi kan også tenke på Jesu egen måte å bruke språklige og 
litterære virkemidler: ”Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye blir du 
ikke var?” (Matt 7:3) 
 Forkynnere gjør vel i å arbeide med det rent retoriske ved sitt språk og sine prekener.   
 

2) Bør vi legge mer vinn på kontekstualiseringen av  vårt 
budskap? 

Med kontekstualisering mener vi å ta hensyn til samtidens åndsliv og folkeliv i den kulturen vi 
forkynner.4 Det fører oss til spørsmålet om å kjenne samtiden, dens kulturelle særtrekk og dens 
eventuelle subkulturer. Målgruppen og stedet for Ordets nedslagsfelt er ikke uvesentlig for en 
forkynner. De som er trette av ord, merker seg forkynnere som kommer dem tett på livet. Aktuelle 

                                                 
2 Cicero uttrykte seg slik: ”Talerens oppgave er å uttrykke seg slik at det er egnet til overtalelse (persuasio); 
talens formål er å overtale (persuadere).” Andersen 1995 s 14. Andersens bok er hovedkilde i artikkelens omtale 
av retorikken. 
3 Aristoteles (gresk: Ἀριστοτέλης, Aristotélēs) (født 384 f.Kr. i Stagira i antikkens Makedonia, død 322 f.Kr. i 
Khalkis) var en gresk filosof og naturforsker. Han var elev av Platon og lærer til Aleksander den store. 
Aristoteles legger stor vekt på ulike stiltyper i sin bok Retorikk (oversatt og nyutgitt i 2006), se Aristoteles 2006, 
s 223-242. 
4 En klassiker når det gjelder temaet kontekstualisering er Hesselgrave og Rommens bok Contextualization, se 
især s 197-245. 
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og eksistensielle tema gjør at de våkner til. Forkynnere med teft for relevante kontaktpunkter i 
tilhørernes verden, kan åpne dører til hjertene som ellers vil være stengt.5  
 Vi kan operere med to slags faktorer som en forkynner må forholde seg til ved 
kontekstualisering, konstante faktorer og variable faktorer.6 
 a) De konstante faktorene ligger bak følgende sitat av Sigrid Undset: ”Menneskenes 
hjerter forandrer seg aldeles intet alle dager.” Vi kan frimodig regne med at de konstante 
faktorene i tilværelsen og i menneskeslektens liv er mye større enn de variable! I 
menneskehjertene finnes nemlig konstante faktorer som binder sammen de ulike tider og 
kulturer, og som gjør at vi tross alt kan forstå mye av det som mennesker kjemper med i sine 
liv – uavhengig av hvilke paradigmer som preger tanker og følelser. Dermed finner vi også 
kontaktpunkter for forkynnelsen.  

I et festskrift til forfatteren og forkynneren biskop Bo Giertz skrev den svenske 
professor Birger Gerhardsson:  

 
”De mest elementära och djuptliggande existensproblem torde höra til konstanterna i 
människans tillvaro: Sådant som har att göra med hat och kärlek, lidande och lust, ensamhet 
och gemenskap  osv… I vad som gäller sådana ting, är människan knappast någonting helt 
annat än vad gårdagens manniska var. Det torde finnas gränser for vad industrialisering, 
atomfysik och biokemi har kunnat åstadkomma.”7  
 
Jeg tror Gerhardsson ville ha sagt det samme i dag.  
Dette kan gi oss følgende tankevekker: God kontekstualisering holder kontakt med de 

eksistensielle spørsmålene folk kjemper med uansett kultur og tidsepoke.  
 b) De variable faktorene dreier seg om forhold som er unike i den aktuelle kultur, 
aldersgruppe eller forsamling. Disse kan brukes som innfallssvinkel eller tas opp til 
behandling i forkynnelsen. I en forstand var det dette apostlene gjorde i brevene sine. Der er 
det stadige referanser til konkrete forhold i menighetene, inkludert problemer de kjempet med i 
forhold til samtidens religiøse pluralisme, usedelighet og rettsvesen. Det skjer en skapende 
tilknytning,8 er det sagt.  Folk må oppleve at vårt budskap finner nedslag hos dem. Vi bør gjerne 
lytte til Billy Graham som sa at en predikant skal ha Bibelen under en arm og avisen under den 
andre.  
 Men det er en fare å unnfly: At tilhørernes spørsmålsstillinger blir bestemmende for 
forkynnelsens innholdsmessige profil. Om vi fascineres av kontakten med - og eventuell drøfting 
av - spørsmålsstillinger tilhørerne har, kan det anstøtelige i det kristne budskapet forsvinne. Guds 
ord svarer ikke uten videre på alle eksistensielle spørsmål, det stiller mennesker overfor Gud på 
en måte som gjør at det får nye spørsmål å brytes med.  
 

                                                 
5 Leif Andersen er den teologen som i nyere tid sterkest har satt fokus på nytten av å kjenne åndsstrømningene i 
tiden for en som skal forkynne Guds ord. Hans dobbeltverk Teksten og tiden gir bl.a en svært engasjerende 
innføring i postmoderne livsfølelse, ikke minst slik den kommer til uttrykk i filmer og nyere litteratur. Se især 
kapitlene 3 og 7 i Andersen, bind I og II, 2006. 
6 Sjaastad 2001 s 248-253. 
7 Gerhardsson 1965 s 255. Festskriftet har tittelen Till Bo Giertz 31.augusti 1965 og inneholder også stoff om Bo 
Giertz` store rolle i nordisk kirkeliv. 
8 Danbolt 1956, s 9. 
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3) Bør vi legge mer vekt på ikke-dogmatiske tekster  og på 
antydningens kunst uten for klare svar? 

Noen framhever dette som et stort ideal. Pastoralteologi skal avspeile at inkarnasjonen er reell. 
Den skal ha plass for kropp, følelser og symboler. Den må framtre med sans for det underfundige, 
det alluderende, og være åpen for tvil og skygger like mye som visshet og lys.9 Antydninger, 
poesi, religiøse opplevelser og tvetydighet åpner sinnene. I vår tid har slike ting en særlig 
appell.10  
 Mange tekster i Bibelen gjør inntrykk nettopp i kraft av sin poetiske eller narrative 
kraft. Disse tekstene må slippes løs, og de har en egen appell til enkelte grupper av tilhørere. 
Noen av disse tekstene gir oss hjelp i bønnelivet, andre drar oss med inn i fortellingsbuer som 
gjør stoffet talende og spennende, andre tekster setter ord på ulike stemninger. Salmenes bok 
f.eks er unik når det gjelder uttrykk for smerte, glede, visshet, jubel, sorg, savn, lengsel. Her 
er opplagt ressurser å nytte for den som skal forkynne i en tid trett av ord. 
 I sin bok Det skapende Ordet hevder Olav Skjevesland at evangeliserende forkynnelse 
i vår tid bør være klar over at folk kan ha ulike grader av trostilslutning. En skal være varsom 
med kvasse kategorier. Vi kommuniserer best med dagens mennesker ved å være 
forsiktigere.11 Inntrykket er at Skjevesland er noe reservert overfor det avgjorte “skille” 
mellom frelst/ufrelst og den sterke oppfordring til å begynne på himmelveien nå.  
 Han har rett i at det er viktig å føle på pulsen hvordan våre utsagn virker på tidens 
mennesker. Lettvinte slagord som brukes for å være radikal i forkynnelsen, fungerer ikke etter 
sin hensikt. Likevel: Idealet om antydningens kunst var neppe apostlenes. Og de bør jo være 
våre viktigste læremestre. De sto overfor en mangfoldig kultur og var stadig i dialog med 
datidens “moderne mennesker”. Men deres forkynnelse var orientert mot et avgjort 
standpunkt, et klart skille og et bevisst nå. De var ”kloke som slanger”, men gikk ikke av 
veien for å være nokså direkte i sin evangelisering. 
 Vårt svar på spørsmålet om ikke-dogmatiske innfallsvinkler blir både ja og nei. Dess 
mer vi tar tilhørerne med inn i tekster av lengsel, undring og tilbedelse, dess viktigere er det at 
ikke forkynnelsen ender opp i en uklar religiøsitet. Folk må få klar beskjed om hva 
kristendom er, og de poetiske og narrative tekstene må settes inn i den riktige læremessige 
referanserammen. 
 I en mangfoldig kultur med alle slags religiøse tendenser og mange slags Jesus-bilder, er 
det nettopp dogmene som kan tydeliggjøre hvem Jesus egentlig er! Apostlenes ideal var som 
regel klare svar, ikke antydninger. Forkynnelsen må ikke nøye seg med å tilfredsstille folks trang 
til religiøs opplevelse. De må få klare begreper om hvem Bibelens Jesus er, hva han har gjort for 
oss, hvorfor han gjorde det, hvordan vi kan komme til tro og bli født på ny, hvilket mål han har 
med vårt liv osv.12  Trette lyttere kan faktisk være på utkikk etter noe som slår fast budskapet 
med bibelsk forankring og klare ord.  
 Det blir også vårt memento i forhold til et beslektet spørsmål:  
 

                                                 
9 Pattison 2000, s 219. 
10 Eldebo 1995 s 61ff, 67ff, 87ff. 
11 Skjevesland 1997s 55ff. 
12 Homiletikeren Gert Otto har lignende tanker, men i enda mer radikal utgave. Det gjelder å være i dialog med folks verden 
og forestillinger og så å si la kristendommen skapes underveis i dette møte. Bibelen kommer her på tale som en utløsende 
faktor for folks religiøsitet. Bibelteksten reduseres til “materiale” ved siden av annet nødvendig “materiale” (Otto 1976). Her 
blir normativ kristendom forlatt til fordel for en almenmenneskelig og utydelig religiøsitet uten virkelig forankring i Bibelen. 
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4) Bør vi legge mer vekt på drama, musikk, stilfull  liturgi, 
audiovisuelle virkemidler og estetiske effekter? 
Gjennom hele kirkens historie har det pågått diskusjoner om det estetiske, om kunstartene og 
deres rolle i gudstjenestelivet. I en tid som er trett av ord, merker vi ønsket om noe som kan gripe 
hele vårt sanseapparat. Vi vil da heller ikke benekte at et sant gudsliv avspeiler og uttrykker seg 
gjennom følelser. En forkynnelse som taler bare til fornuften eller til viljen, kan bli kjedelig eller 
slitsom. De gamle lærefedre i retorikk la vekt på at en taler må appellere til folks indre liv, til 
hjertelivet, til følelsene. All god formidling av budskap har en emosjonell dimensjon. Ja, poetiske 
og narrative tekster har en egen evne til ikke bare å behage (skape gode følelser), men også å 
bevege (engasjere viljen til dåd).  
 Estetiske uttrykk har blitt brukt av forkynnelsen, f.eks ved at malerier og andre kunstverk 
med bibelske motiver har blitt gjort til gjenstand for muntlig refleksjon fra prekestolene. ”Den 
hellige poesi” står likevel i en særstilling. Salmevers har hjulpet predikantene å gi forkynnelsen 
sjelesørgerisk innsikting. Gode rytmiske formuleringer fester seg i hukommelsen, tar plass i 
tilhørernes indre liv og preger deres kristendomsforståelse.13 Det samme kan sies om en 
gjennomlevd liturgi. Liturgien kan gi språk og dybde i tilbedelsen, og forkynnere kan henspille på 
eller bruke velklingende og kjente formuleringer og dermed både bore seg inn i til sjelene og ta 
sjelene med inn for Guds ansikt.  
 I nyere tid har levende film med sterke farge og lyseffekter blitt brukt for å appellere til 
mennesker som er trette av ord. Filmen ”The Passion of Christ” er kanskje det klareste eksempel 
fra nyere tid. 
 Estetiske virkemidler har på sitt beste hatt en viktig pedagogisk oppgave. De har tjent 
opplæringen i bibelhistorie, ja, endatil katekismeopplæringen – blant folk som ikke har vært 
spesielt boklige av seg.  
 Det vi til nå har dvelt kort ved, er alt sammen relevante tema når en skal prøve å nå 
mennesker som er trette av ord, og som preges av en mer holistisk tilnærming til virkeligheten. 
Undertegnede ser viktige poeng i hvert av punktene ovenfor. Forkynnere har ansvar for å skolere 
seg og tilegne seg ferdigheter innen disse temaområdene. Men alle disse kan overbetones, til 
skade for selve saken. For hovedsvaret på utfordringen i emnet vårt, ligger ikke der. Svaret er nå 
som før å besinne seg på selve budskapet og dets egenart.  
 

5) Skriften som forkynnelsens kilde og norm 
Grunnlagskrisen i den praktiske teologien i dag er å ligne med situasjonen rundt 1800, da 
rasjonalismen preget kirkene og rundt 1900 da den liberale teologi var toneangivende. 
Utgangspunktet var også da at forkynnelsen ikke syntes å bli opplevd relevant i samtiden. Det 
gjaldt å kommunisere med tidens mennesker. Kanskje var ikke folk så trette av ord, men de 
var preget av vitenskapens frammarsj. Det apologetiske motiv var sterkt. En ville forsvare 
troen, og forkynnelsen måtte unngå anstøtelige trekk. Mange teologer drev teologi på 
samtidstrendenes premisser og fornektet flere av dogmene. 
 Diskusjonen dreide seg både om forkynnelsens form og innhold. Det etiske moment 
ble betont på bekostning av klassisk dogmatisk innhold i prekenen.14 Bak disse tendensene lå 
den bibel-kritiske teologien fra kontinentet.  

Men motreaksjoner kom. På 1900-tallet var den reformerte Karl Barth (1886-1968) en 
periode det store lys. Hans teologi er i en forstand rake motsetningen til liberalteologien.15 

                                                 
13 Se sitat av Augustin gjengitt i Sjaastad 2000 s 5. 
14 Aarflot 1967, s 444-445. 
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Her understrekes avstanden mellom Gud og mennesker. Prekenens kilde er Guds ord og det 
alene. Det skal forkynnes uten at de human-vitenskapelige disiplinene (psykologi, 
apologetikk, kommunikasjonsteori m.m.) får fortelle predikanten hva som ”fungerer”. Gud 
møter mennesket loddrett ovenfra (senkrecht von oben). Å preke er noe helt annet enn 
talekunst. Å preke er å konfrontere mennesker med Guds ord. 
 Teologien gjennomlevde en jordrystelse. Selv om det skulle vise seg at Barth tross sin 
betoning ikke delte et klassisk syn på Skriften som åpenbaring, ga denne teologien en viss 
ryggdekning for alle som virkelig ønsket å framholde reformasjonstidens grunnsyn: At 
forkynnelsens kilde – hvor den henter sitt budskap fra – og norm – som all forkynnelse skal 
testes på – er Skriften alene.  
 Allerede lenge før Barth – og med en klar luthersk orientering – utga den profilerte 
biskop Heuch sin bok ”Mod Strømmen” (1902). Her harselerte han med liberalteologiens 
forkynnelse. Han hadde ingen tro på dette apologetiske prosjektet. Tilhørerne vil ikke oppleve 
dette budskapet aktuelt. Og hva med dem som stadig går i kirken og som trenger fast føde? 
Hva med den arme menighet som avspises med en slik antidogmatisk forkynnelse? 
 Viktigst for Heuch var likevel at han i denne nye forkynnelsen så et skremmende 
eksempel på hvordan hensynet til tilhørerne hadde påvirket forkynnelsens innhold og 
tematikk. Rasjonalismen lurte like om hjørnet. Tanken om at de ”foreløpig” måtte forkynne et 
begrenset kristendomsinnhold fordi det moderne menneske ”foreløpig” ikke var modent for 
de gamle dogmer, ruinerer hele forkynnelsen, mente han.16  
 Vi gjør vel i å lytte til Heuch med tanke på vårt tema. Virkelig autoritet i forkynnelsen 
forutsetter en overbevisning om å eie et budskap fra Gud. Hvis ikke går folk trett. De sovner i 
møte med en velvillig kirke fordi de ikke vekkes ved noe myndig ”Så sier Herren!” . 
Apostelens ord til tessalonikerne er tankevekkende. ”Derfor takker vi også alltid Gud for 
dette: Da dere fikk det ord som vi forkynte, tok dere imot det, ikke som et menneskeord, men 
som det i sannhet er, som Guds ord, som virker med kraft i dere som tror.” (1Tess 2:13) De 
tok imot forkynnelsen som ord fra Gud og erfarte dets virkning i sjelene.  
 

6) Ordet som lov og evangelium – et herlig lys 17 når Ordet skal 
anvendes 

Men mer må sies. Å referere tekster fra Bibelen er ikke uten videre det samme som forkynnelse. 
Forkynnelse er applikasjon. Det gitte budskap i Skriften skal under bønn siktes inn mot tilhørerne, 
det skal gis adresse. Denne adresseringen skal i følge en luthersk forståelse skje ved at Ordet 
slipper til som lov og evangelium. Ordparet lov og evangelium gir ikke bare uttrykk for Skriftens 
innhold. Det sier også noe om hvordan Skriftens budskap skal appliseres.  Vi skal henvende oss til 
tilhørerne. Budskapet skal forkynnes slik at tilhørerne merker: Gud vil ha meg i tale, Gud stiller 
meg til regnskap, Gud har noe gledelig å melde meg, jeg får som en synder høre at det er håp i 
troen på Jesus…  

En vanlig misforståelse er at loven finnes i GT, evangeliet i NT. Her er det nødvendig 
å foreta en terminologisk avklaring. Moseloven står naturligvis gjengitt i GT. Men når vi 
bruker ordet ”lov” i ordparet lov og evangelium betyr ordet lov alt det Gud krever av meg. 
Det trenger ikke engang være formulert i lovspråk. Det kan møte meg gjennom 
personskildringer i Bibelen, skildringer som Gud bruker for å framheve idealer eller gi 

                                                                                                                                                         
15 Barths teologi er mer utdypende forklart i Hägglund 1969 (4. opplag), s 378-386. 
16 Heuch 1902, s 91. 
17 Se utdyping av dette tema i Sjaastad 2001, s 93-106. 
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advarende eksempler. Ja, alt som Guds Ånd bruker for å stille meg overfor noe Gud i sin 
hellighet krever, hører til loven. 

Evangeliet betegner alt det som Gud har gjort av kjærlighet til oss i skapelse og 
forløsning. Primært dreier det seg om det han gjorde gjennom Sønnen, Jesus, for å vinne oss 
tilbake til seg. Dette evangelium krever ingenting av oss. Det forkynner Kristus. I ham har 
syndere alt de trenger for å være Guds barn her i tiden og i evigheten. I ham er det 
fullkommen tilgivelse. Gjennom nådemidlene gis den oss fritt og uten vilkår. Vi får leve og 
dø ikledd hans rettferdighet, den som består i Guds egen dom! 

Dette er i virkeligheten et budskap som må forkynnes oss om igjen og om igjen. Det er 
egentlig i strid med all naturlig religiøsitet. Bare Guds Ånd kan gjøre det levende for hjertet så 
det får være så stort som det egentlig er! Ved tro alene mottar vi Guds nåde, og ved den settes 
vi inn i barnekår hos Gud, ved den tilgis alle våre synder (Rom 3:28). Ved tro alene får vi del 
i all åndelig velsignelse i Kristus og håp om evig salighet (Ef 1:3). Ved tro alene! Troen står 
her i motsetning til lovgjerningene, troen er hjertenes respons på Guds store frelsesgjerning i 
Kristus, det eneste grunnlag som himmelen aksepterer.  

I en tid trett av ord kan nettopp forkynnelsen som lov og evangelium trenge inn. Den 
eier nemlig noe som sprenger rammen for appeller til intellektet, følelsene og viljen. Den 
sikter mot samvittigheten. Lov og evangelium har ikke nådd sitt mål før samvittighetene 
berøres – og frigjøres! Forkynnelsen blir nærgående fordi den avslører synden, – og den blir 
nærgående fordi den peker på noe helt uhørt: Selve meningen med Jesu liv, død og 
oppstandelse. Gud som er så opphøyd og hellig, elsker synderen i Kristus - uten å gå på 
akkord med seg selv. 
 

7) Ordet som nådemiddel – dets tilsagnskarakter 
Dermed er vi også kommet til begrepet nådemiddel.18 Forkynnelsen kan kalles et nådemiddel 
fordi den rekker syndere Guds nåde. Det vil egentlig si det samme som å rekke dem Jesus selv 
med alt det han er og har gjort for oss.  
 Men en presisering er nødvendig. Forkynnelsen er nådemiddel for så vidt den forkynner 
evangeliet. Loven skal forkynnes, men den gir aldri nåden. Loven anklager alltid – også når den 
gir anvisninger for holdninger, prioriteringer og livsførsel. Mye forkynnelse ligger bare på lovens 
plan og kan ikke smykkes med betegnelsen nådemiddel. Nådemiddel blir forkynnelsen først når 
Jesus forkynnes. Da blir Jesus selv gitt oss - som vår frelser og forsoner og rettferdighet for Gud. 
Vi står her overfor noe som tilhørere - trette av ord - ikke kan fatte. Det må åpenbares ved Ånden 
(1 Kor 2:9). I kristne forsamlinger finnes det nå mange som er trette av en burde og byrde-
forkynnelse, sa en norsk generalsekretær nylig. De trenger å høre et livgivende ord om Jesus! 
 Mange av våre tilhørere er døpt uten å leve i en sann tro. Gjennom Ordets nådemiddel kan 
troen på dåpens gave, selve evangeliet om Jesus, vekkes. Da kan også sakramentene få komme til 
sin rett i vedkommendes trosliv. 

Evangelisk luthersk forkynnelse kan ikke bare nøye seg med å beskrive, orientere om, belære, 
undervise, oppfordre eller appellere til tilhørerne. Dens viktigste særpreg er å la kjensgjerningene i 
trosartiklene få karakter av tilsagn. Det må lyde et ”pro nobis”- for oss, eller et for deg. Og dette 
må rettes så betingelsesløst til tilhørerne at de som kjemper med sitt eget strev eller føler seg 
anklaget av sine egne synder løses fra byrden og finner hvile i Jesus alene.  

                                                 
18 Wisløff 1951, s129-135. I dette avsnittet klargjør og begrunner Wisløff sitt syn på Ordet som nådemiddel og 
avgrenser begrepet bl.a. fra begrepet virkemiddel. Et viktig poeng er også at evangeliet er et skapende ord, ikke 
bare et ord som orienterer om det et menneske reelt gis i dåp og nattverd.  



Budskap 2009 FMH 
 

72 

 I en av Brorsons påskesalmer kommer dette unikt til uttrykk:  
 
”Har du mange synder 
Jesus deg forkynner: 
Gjelden er betalt.  
Her er ingen vrede,  
nåden den er rede  
som utsletter alt. 
… 
Grip kun til, han gjerne vil  
være din med hva han eier,  
med sin død og seier.”19 

 
Det finnes en slags dåpsforkynnelse som ikke vil vite av noe annet enn at forkynnelsen bare 
orienterer om og eventuelt tilbyr nåden. For det er gjennom dåpen nåden blir gitt. Det er bare der 
gjenfødelse kan skje.  
 Dette er en systematisering av nådemiddelæren som ikke fanger opp - og som svekker 
overbevisningen om - at det kan skje noe når en forkynner.  Skriftens mange utsagn om 
forkynnelsen handler bl.a. om å bringe et frelsende budskap. ”For da verden ikke ved sin visdom 
kjente Gud i Guds visdom, fant Gud for godt å frelse dem som tror, ved forkynnelsens dårskap.” 
(1Kor 1:18 og 21) 
 

8) Nådegaveutrustning og personlig gjennomlevd budskap   
Jeg satt og redigerte noen prekener som var skrevet av etter opptak av en 

vekkelsesforkynner. De skulle integreres i en bok. Da tenkte jeg: Hva er det som gjør at disse 
prekenene har slik virkning i en forsamling? Jeg kunne jo sagt det samme selv! 

Noen enkel formel kan ikke forklare dette. Men jeg har forsøkt meg på to svar:  
a) Det har med nådegave å gjøre. Ånden bruker Guds ord gjennom nådegavene. 

Forkynner-nådegavene er forskjellige. Noen har større gave til å slå igjennom og nå hjertene.   
Det er Ånden som utruster forkynneren. ”Men Åndens åpenbarelse blir gitt enhver til 

det som er gagnlig,” heter det i 1 Kor 12:7. Ånden sørger for variasjon i menigheten når det 
gjelder gaver til å formidle Ordet. Da er gagnlig det som gagner menigheten som helhet. Det 
er derfor ikke godt om vi blir for opptatt med forkynnernes popularitet. Det kan kvele en 
nådegave som Ånden ville ha brukt til noe gagnlig, men som ikke vi uten videre har oversikt 
over. 

Åndens virke hos tilhørerne kan nemlig ikke kontrolleres av oss. I følge bekjennelsen 
skaper Ånden troen hvor og når Gud vil.20 Men dette skal ikke oppfattes slik at vi selv er uten 
ansvar. Utrustning med nådegaver skjer i et samspill med den enkeltes personlige gudsliv. Og 
vi må utbe oss nådegaver til å forkynne, gaver som kan vekke trette lyttere! 

b) Det har med naturgave å gjøre. Noen har en egen evne til å gi budskapet en 
personlig ”touch”. Det skjer helst når en selv har gjennomlevd budskapet på en personlig 
måte. Tilhørerne merker at det brenner, at det er noe selvopplevd, at det er troverdig.  

I den gamle retorikken la de vekt på talerens ethos, pathos og logos. Logos har med 
selve budskapet å gjøre. Ethos har med talerens framtreden å gjøre, bl.a. om han kan stå inne 
for det han sier. Pathos har med det følelsesmessige å gjøre. At han selv er ekte og på en eller 

                                                 
19 Sangboken nr. 679, v 3-4. 
20 Fra CA 5, gjengitt i Mæland 1985, s 31. 



Å forkynne i en tid som er trett av ord 
 

73 

annen måte er grepet, skaper større lydhørhet. Det er noe her som også kan anvendes på 
forkynneren. Det dreier seg både om nådegave og naturgave, men begge avhenger samtidig av 
vårt indre liv med Gud. O. Hallesby sa engang til sine medpredikanter:  
 

”Vi mangler nøden og gnisten, Hvorfor? De gamle kjempet med Gud i bønn og tårer da de 
skulle fram for folket. Men vi ber Gud om å holde en god preken. Og så sliter vi til siste 
minutt med å skrive et utkast eller et helt manuskript. Og når vi trer frem for folket, så komme 
vi med tanker, gode tanker, men sjelden med et budskap. Intet blinkende sverd. Menneskene 
sitter der usåret. Noen av oss engasjerer deres tanker, andre deres følelser, men sjelden deres 
samvittighet. Vi er talere, ikke forkynnere.”21   

 
Utsagnet sved i medforkynnernes hjerter. 

Nå skal vi ikke psykologisere dette. Gud fører og leder oss forskjellig, og ulike typer 
har ulik måte å være troverdig og grepet på – og kommuniserer med ulike typer mennesker. 
Rosenius satte ord på dette: ”Enhver rett Guds Ords forkynner har et åndelig 
eksperimenteringsfelt i sitt eget hjerte, hvor han selv må gjennomleve det som Gud vil han 
skal hjelpe andre med.”22 Ikke minst bønnelivet en avgjørende faktor. Åndsbåret forkynnelse 
der ordtrette tilhørere våkner, bæres ofte fram av forkynnere som er blitt absolutt avhengige 
av Ånden.  
En norsk lekpredikant skildret den personlige kampen som ofte fulgte forkynneren i 
vekkelsestidene:  
 

”Dei hadde ein merkeleg uro og kamp før møta. … Med dette meiner eg då å påstå at i den 
typiske bedehusforkynninga var det ein inderleg fattigdom i seg sjølv. Det dei las, det dei 
kunne, det dei skreiv, fann dei ikkje støtte i. Dei fann støtte i at Gud ville senda sin 
openberrings Ande.”23  

 
De forholdt seg til Guds ord i Bibelen, de kjempet med ordet mens de hadde tilhørerne i 
tankene. Og de steg fram og visste: ”Jeg går en stor manns bud. Hva heter han? Han heter 
Gud.” Det fikk bære eller briste.   
 Her er noe av profetgavens smerte og velsignelse. Og her ligger kanskje til syvende og 
sist det viktigste for den som skal forkynne i en tid trett av ord.  
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Misjonshøgskole, 2007. Masteravh.: ”…det er som om du betragtre 
os bare som smaagutter…” : en studie av Nils Arnetvedt arbeid for, 
og brudd med Det norsk lutherske Kinamisjonsforbund 
Arbeider som prosjektkoordinator i NMS U. 

 
 
Innledning  
Overskriften er et sitat fra Tormod Rettedal under Kinamisjonsforbundets generalforsamling i 
1893.1 Hans omtaler Kinamisjonsforbundets første sekretær og formann Nils Arnetvedt 
(1847-1935) som hadde de rollene fra 1891-1893. Senere reiste han ut som misjonær til Kina, 
først for Kinamisjonsforbundet 1893-1901, og deretter for Det norske Misjonsselskap 1902-
1914.  

Omtalen av ham i de to organisasjonenes historieverk var en motivasjonsfaktor i mitt 
arbeid med saken.2 I NLMs historieverk blir han ved en anledning beskrevet slik: ”Noen stor 
og vidsynt leder var Arnetvedt dog ikke – i visse måter kunne han være nokså kortsynt og 
pedantisk.”3 Dette står i kontrast til følgene omtale fra NMS: ”Hans sterke tro, hans store 
kjærlighet til Herrens gjerning og hans lysende venlige væsen vil staa som et varmende minde 
for os som hadde den lykke at være hans medarbeidere.”4 Denne kontrasten gjør at vi kan 
stille oss spørsmålet: Hvem var Nils Arnetvedt, og hvorfor brøt han med organisasjonen han 
var med å starte? 

Artikkelen er i liten grad biografisk, og i større grad knyttet til de organisatoriske 
stridighetene som Arnetvedt sto i. Primært vil det henvises til skriftlige kilder i NLM arkivet 
på Fjellhaug, men siden Oscar Handeland har fremstilt NLMs historie inngående føles det 
naturlig å ha et sideblikk til hans fremstilling gjennom hele artikkelen, og også kommentere 
hans fremstilling av denne saken.  
 Handeland var i tid nær stridighetene Arnetvedt sto i. Han hadde personlig kjennskap 
til mange av de involverte, og han hadde en sentral rolle i Kinamisjonsforbundets ledelse som 
redaktør av Kineseren og lærer på Fjellhaug. I så måte kan man si at han var aktiv med i 
videreføringen av den ideologiske tanke som vant frem i ordinasjons- og ritualstriden. Dette 

                                                 
1 Handeland 1941: 81. 
2 Til grunn for denne artikkelen ligger masteravhandlingen "... det er som om du betragter os vare som 
Smaagutter.." (Dagsland 2008) 
3 Handeland 1941: 80. 
4 Dalland 1927: 234.  
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medfører at vi kan, og kanskje bør, sette spørsmålstegn ved hans objektivitet i sakene som blir 
satt i fokus her.   
 
Nils Arnetvedts kristelige bakgrunn og tjeneste 
Nils Mikkelsen Arnetvedt ble født 9.september 1847 i Vaksdal, Bruvik i Hordaland.5 Etter å 
ha avsluttet lærerutdanningen ved Stord lærerskole i 1867 reiste han til Amerika, hvor han 
både studerte og arbeidet.6 Han var sannsynligvis tilknyttet Den norske Synoden under dette 
oppholdet.7 Denne synoden ble i 1853 stiftet av en gruppe norske prester og lekmenn, og er 
blitt karakterisert som gammelluthersk og ortodoks.8 Det var likevel ikke helt uvanlig at 
prester i synoden samarbeidet med lekfolk med haugiansk bakgrunn, og noen lekmenn ble 
også ordinert til prestetjeneste.9 Den norske Synode var ellers kjent for deres vektlegging av 
Bibelen og den lutherske bekjennelse.  
 Tilbake i Norge arbeidet Arnetvedt i skoleverket frem til han begynte å jobbe i 
Kinamisjonsforbundet i 1891. Ved siden av lærergjerningen var han aktivt med i Bergen 
Indremisjon, både som søndagskolelærer, sekretær og emissærskolelærer.10Arnetvedts 
teologiske ståsted ble altså utformet innenfor og i spenningen mellom lutherske grupperinger 
og tradisjoner både i Norge og USA. Hans mange verv og oppgaver i det lavkirkelige arbeidet 
i Bergen tyder på at han var en vel ansett mann i slike kretser. Det var derfor neppe 
overraskende at han i 1890 ble innvalgt som andre supplement i ”Den bergenske komité for 
Kinamisjonen”.  

Dermed ble han med i grunnleggelsen av Det norsk lutherske Kinamisjonsforbund året 
etter. Her ble han også valgt til organisasjonens første sekretær og formann, en stilling han 
hadde frem til 1893.11 Han reiste deretter til Kina som misjonær, og bodde først i Hankou fra 
1893 til 1897, og siden på misjonsstasjonen i Tsingshankiang til evakueringen av 
misjonærene i 1900.12 Han brøt deretter med Kinamisjonsforbundet, og reiste senere ut som 
kinamisjonær for Det norske Misjonsselskap (NMS). Her var han tilsynsmann for arbeidet 
frem til han ble pensjonist og reiste hjem til Norge i 1914. Hele denne perioden arbeidet han i 
provinsen Hunan.13  
 
Opprettelsen av en norsk kinamisjon 
På den konstituerende generalforsamlingen i det norsk lutherske Kinamisjonsforbund møtte 
det 40 delegater. Blant disse hadde Nils Arnetvedt og Johannes Brandtzæg en viktig oppgave 
som dirigenter, samtidig som at de hadde utarbeidet forslaget til grunnregler og 
misjonærinstrukser.14 Kineseren forteller at det var en ”broderlig Aand og hjertelig Velvilje 
som gik gjennom alle forhandlinger”, og selv om det var noe debatt, viser referatet at det ikke 

                                                 
5 Birkeli 1967: 117. 
6 Danbolt 1948:113. 
7 Arnetvedt skrev bl. a. i et brev til Brandtzæg: ”Min tidligere Stilling til Synoden har imidlertid kommet meg til 
Hjælp…” Brev fra Arnetvedt til Brandtzæg av 22. august 1893. NLMs Hovedkontor Db 0001. 
8 Haanes 1998: 153; Nelson 1960: 155.. 
9 Haanes 1998: 127-131.  
10 Dagsland 2008: 19.  
11 Birkeli 1967: 117. 
12 Brev fra Arnetvedt til Stigum av 27. august 1900. NLMs Hovedkontor Db 0001. 
13 Danbolt 1948: 113. 
14 Referat fra møtet i centralstyret 14. februar 1891. Forhandlingsprotokoll for sentralstyret 1890-95. NLMs 
Hovedkontor Ac 0001. 
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var store uenigheter.15 Grunnregelene besto av 11 paragrafer, med et tillegg på seks 
paragrafer. De to første paragrafene omtaler formål og basis for organisasjonen, og lyder som 
følger: 
 

”§1 Det norsk lutherske Kinamissionsforbunds Formaal er at virke til Guds Riges udbredelse 
fornemmelig blandt Kinas Befolkning ved Uddannelse, Udsendelse og Underholdning af 
Missionærer og disses Medhjælpere 
§2 Det norsk lutherske Kinamissionsforbund staar paa den helliges Skrift og den evangelisk 
lutherske Kirkes Bekjendelses Grund og kræver, at dens Udsendige lærer og forvalter 
Sakramentene i Overenstemmelse hermed”.16 

 
For forholdene på misjonsmarken ble det vedtatt et ”Tillæg til grundreglene”, og de tre første 
paragrafene tar vi med oss her: 
 

§1 Det norsk lutherske Kinamissionsforbunds Udsendinger har stedse at betragte sig som den 
evangelisk lutherske Kirkes sendebud. 
§2 Missionærene har at erkjende det norsk lutherske Kinamisjonsforbund og Fællesstyret som 
den øverste ledende og avgjørende Myndighet. De må ikke blande sig i Politik og ikke trænge 
sig ind i en fremmed Missionsmark. 
§3 Missionærene  samles i Regelen en Gang aarlig til en broderlig Konferents, der indehar 
Missionsmarkens øverste raadslaaende, besluttende og kontrollerende Myndighed…17 

 
Det er verdt å merke seg at det var dissens mellom Brandtzæg og Arnetvedt angående 
ordlyden ”den lutherske kirkes sendebud”. Brandtzæg mente at grunnreglenes §1 
tydeliggjorde den lutherske tilknytning, og at man derfor ikke trengte provosere støttespillerne 
som ikke ønsket det lutherske navnet.18 Arnetvedt fremhevet at misjonærenes mål var å bygge 
en luthersk menighet på misjonsmarken, og han fikk forsamlingens støtte for sitt syn.  
 I valget til fellesstyret fikk Arnetvedt 34 stemmer, noe som viser at han hadde stor tillit 
i forsamlingen. Dette ble ikke mindre tydelig da han ble valgt til formann da fellesstyret 
konstituerte seg.19 Som formann i fellesstyret fikk også Arnetvedt rollen som sekretær.20 
Denne stillingen innebar at han var både fellesstyrets formann, Kineserens redaktør og daglig 
leder i den nystartede organisasjonen. Det ser ikke ut som om det var noe stor uenighet i 
fellesstyret angående ordinasjon de første årene. Den saken førte senere til en stor strid, var 
knapt samtaleemne i fellesstyremøtene i oppstarten, og generalforsamlingen debatterte heller 
ikke saken. Mye tyder på at fleste anså det som en selvfølge at Brandtzæg skulle bli ordinert 
før utreise. På det første fellesstyremøtet ble man enige om følgende vedtak:  
 

                                                 
15 Kineseren 1891: 2. 
16 ”Forhandlingsprotokoll Kinamisjonen” side 11. NLMs Hovedkontor Aa 0001. 
17 ”Forhandlingsprotokoll Kinamisjonen” side 13. NLMs Hovedkontor Aa 0001. 
18 Kineseren 1891: 3 jfr. Forhandlingsprotokoll Kinamisjonen. side 6. NLMs Hovedkontor Aa 0001. 
19 Referat fra møtet i fellesstyret 20. mai 1891. Forhandlingsprotokoll for sentralstyret 1890-95. NLMs 
Hovedkontor Ac 0001.”Senere er lærer Arnetvedt af fællesstyret valgt som dettes formand og sekretær” jfr. 
Forhandlingsprotokoll Kinamisjonen side 9. NLMs Hovedkontor Aa 0001. 
20 Han startet i fast stilling 1. september 1891.Referat fra møtet i fellesstyret 29. mai 1891. Forhandlingsprotokoll 
for sentralstyret 1890-95. NLMs Hovedkontor Ac 0001.  
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”Kand. Brandtzæg faar andledning til i løbet av sommeren at besøge England for at erholde mer 
øvelse i det engelske Sprog, hvorefter han vender tilbage til Norge og bliver ordinert før 
Udreisen til Kina.”21 

 
Det er derfor litt overraskende at Brandtzægs tre søknader om ordinasjon ikke omtales i 
fellesstyrets protokoller.22 Resultatet ble at ingen av misjonærene som reiste ut i 1891 var 
ordinert. 
 
Formann- og sekretærskiftet i 1893 
Da Brandtzægs kom tilbake til Norge i 1892, og det viste seg at han ikke kunne reise ut igjen 
var hans videre stilling i misjonen noe usikker. Saken ble behandlet i fellesstyret høsten 1892, 
og det ble fattet et vedtak som sa at såfremt han hadde misjonsfolkets tillit var han ønsket i 
misjonens tjeneste.23  Det er imidlertid litt overraskende at Brandtzæg i et brev fra desember 
1892 spurte fellesstyret om de trodde det ville være til gagn for organisasjonen om han på ny 
søkte ordinasjon.24 Det var på det tidspunktet bestemt at han ikke skulle reise ut igjen, og 
spørsmålet tyder på at han vurderte en prestestilling/vikarstilling ved siden av 
forkynnervirksomheten. Fellesstyret frarådet ham imidlertid dette.25 Brandtzæg beklaget 
senere forespørselen, men den viser oss at det verken var planer om, eller at han selv hadde 
ambisjoner om å overta lederjobben i organisasjonen.26 

Et lederskifte i Kinamisjonsforbundet ble først foreslått av Thormod Rettedal på selve 
generalforsamlingen i Bergen i 1893.27 Dagen etter ble følgende forslag enstemmig vedtatt: 
”Dersom Arnetvedt finder sig kaldet af Herren til at drage ud til Kina som vor Missions 
Udsending, vil Generalforsamlingen kalde ham til denne Gjærning.”28 På fellesstyremøtet 10. 
juni meddelte Arnetvedt at han ”under Bøn til Gud var kommen til det Resultat, at han burde 
reise til Kina…”.29 På det samme møtet ble det enstemmig vedtatt at Brandtzæg skulle ta over 
formann og sekretærposten.30 Dermed var skiftet bestemt, og Arnetvedt skrev under på 
kallsbrevet 14. juli 1893, ble innviet av fellestyret 15. juli31 og reiste få dager senere fra 
landet. 
 På vei til Kina hadde Arnetvedt noen måneders opphold i Amerika, og her ble det tale 
om en mulig ordinasjon. Arnetvedts ståsted var nok kjent for de fleste. Da Brandtzæg kom 
hjem i 1892 skrev Arnetvedt en liten notis i Kineseren, hvor han uttrykte et ønske om at 
Brandtzæg måtte bli ordinert før en ny utreise.  

                                                 
21 Referat fra møtet i fellesstyret 20. mai 1891. Forhandlingsprotokoll for sentralstyret 1890-95. NLMs 
Hovedkontor Ac 0001. 
22 Disse brevene er ikke tatt vare på fra misjonens side, men man har fått tak i kopier fra biskop Hvoslef som er 
trykket i Handeland 1922: 320, og fra biskop Heuch som er trykket i Fast Grunn 1960: 344.  
23 Referat fra møtet i fellesstyret 29. okt 1892. Forhandlingsprotokoll for sentralstyret 1890-95. NLMs 
Hovedkontor Ac 0001. 
24 Brev fra Brandtzæg til Arnetvedt av 8. desember 1892. NLMs Hovedkontor Db 0001. 
25 Referat fra møtet i fellesstyret 12. desember 1892. Forhandlingsprotokoll for sentralstyret 1890-95. NLMs 
Hovedkontor Ac 0001.  
26 Brev fra Brandtzæg til Arnetvedt av 31. desember 1892. NLMs Hovedkontor Db 0001. 
27 Overskriften til artikkelen er hentet fra denne debatten. Forhandlingsprotokoll Kinamisjonen. side 33. NLMs 
Hovedkontor Aa 0001. 
28 Forhandlingsprotokoll Kinamisjonen. side 35. NLMs Hovedkontor Aa 0001. 
29 Referat fra møtet i fellesstyret 10. juni 1893. Forhandlingsprotokoll for sentralstyret 1890-95. NLMs 
Hovedkontor Ac 0001. 
30 Saken ble presentert i Kineseren 1893: 111-112.  
31 Referat fra møtet i fellesstyret 15. juli 1893. Forhandlingsprotokoll for sentralstyret 1890-95. NLMs 
Hovedkontor Ac 0001.  
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”Dessuden tør vi haabe, at Kinamissionen nu har vundet saapas anderkjendelse her hjemme, at 
det vil lykkes vor Broder at blive ordineret, førend han paany drager ut. Det har allerede været 
følt som et Savn derude, at ingen av vore Udsendinge var kompetent til at utføre ministerielle 
Forretninger, men har maattet ty til andre selskaper om bistand. Dette har ikke undladt at give 
vor mission et vist Skin av Underordnethed i de andre missioners øine, hvilket ikke er gagnlig. 
Vi ønsker ikke just at overføre Prestedragt og alle statskirkens seremonier til Kina, men vi 
ønsker at våre missionærer skal stå som fult kompetente menn både ovenfor hjemlandets kirke, 
og ovenfor de andre landes misjonærer”.32 

 
Arnetvedts gir her uttrykk for en prinsipiell tanke vedrørende de ministerielle oppgaver på 
misjonsmarken, og derfor er det ikke overraksende at han ikke takket nei da han selv fikk 
mulighet til å bli ordinert av Den norske Synode.  
 Fellesstyret var ikke begeistret for dette, og på et hastemøte 2. oktober 1893 vedtok de 
at de egentlig ikke ønsket en ordinasjon, men at omstendighetene i denne saken var så 
spesielle at Arnetvedt likevel ikke burde avslutte prosessen frem mot sin egen ordinasjon.33 
Den beskjeden kom imidlertid overraskende på Arnetvedt. Han fremholdt at han mente å ha 
støtte i fellesstyret fra før han reiste ut, og det er lite som tyder på at Arnetvedt søkte 
ordinasjonen av egne interesser.34  

I flere senere brev beskriver han seg uverdig på grunn av sine manglende teologiske 
kunnskaper, og han uttrykker også at han nesten hadde ønsket at telegrammet hadde svaret 
”Nei”. 35 Det hele endte med at Arnetvedt ble ordinert av Den norske Synodes formann H. A. 
Preus den 8. oktober 1893,36 og Kinamisjonsforbundet hadde da fått den ordinasjon som de 
tidligere hadde søkt, men nå ikke ønsket. Forholdet mellom fellesstyret og Arnetvedt synes i 
denne saken uklar, da Arnetvedt synes å ha handlet i tråd med fellesstyrets oppfordringer slik 
han kjente dem, mens fellesstyret på sin side virker vaklende og lite prinsippfast i sine vedtak.  
 
Arnetvedts misjonærperiode – fra utreise til evakue ring 
Da Arnetvedt ble tilsynsmann for misjonærene i Kina, var det mange oppgaver som fulgte 
med stillingen. Foruten språkstudiene var det mange oppgaver når det gjaldt planlegging, 
reising og ikke minst korrespondanse med fellesstyret. Likevel ble nok hans tid i Kina i stor 
grad preget av lite bemanning og vanskelige personalsaker. I løpet av de kommende årene 
førte ritual- og ordinasjonssaken, samt noen andre saker til at forholdet mellom misjonærene 
og heimeledelsen ble veldig anstrengt. Vi skal i det følgende se nærmere de saker som førte til 
en vond splittelse i Kinamisjonsforbundet. To av sakene er tidligere bredt fremstilt i NLMs 
historieverk, og vi begynner derfor med en sak som spilte en rolle i stridighetene, men som av 
forståelige grunner ble fortiet. 
 
Personalsaken angående frk. Clausen 
Misjonærrekrutteringen var en prioritert oppgave for fellesstyret tidlig på 1890-tallet. En av 
de første som ble antatt og utsendt var Sofie Clausen. Hun kom fra Drammensområdet, og 
ankom Kina i 1892. Det ble imidlertid tidlig klart at de andre misjonærene fant henne 
uskikket til en misjonærtjeneste på grunn av hennes psyke. Arnetvedt var formann i 

                                                 
32 Kineseren 1892: 150. 
33 Referat fra møtet i fellesstyret 2. oktober 1893. Forhandlingsprotokoll for sentralstyret 1890-95. NLMs 
hovedkontor Ac 0001. 
34 Brev fra Arnetvedt til Brandtzæg av 2. januar 1894. NLMs hovedkontor Db 0001. 
35 Brev fra Arnetvedt til Brandtzæg av 15. oktober 1893. NLMs hovedkontor Db 0001. 
36 Danbolt 1948: 113.  
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fellesstyret da Clausen ble antatt og utsendt, og det gjorde nok saken litt vanskelig for ham. 
Men som tilsynsmann hadde han også et ansvar ovenfor de andre misjonærene.37  
 Misjonærkonferansen hadde allerede i 1894 denne saken oppe til behandling, og de 
brukte sterke ord om hennes uegnethet som misjonær. På det tidspunktet syntes nok Arnetvedt 
at saken var overdrevet,38 men han forandret senere syn på saken, og krevde at fellesstyret 
måtte kalle frk. Clausen hjem. I 1895 bestemte Frk. Clausen seg selv for å forlate Kina, og 
allerede før fellesstyret fikk anledning til å uttale seg, reiste hun til USA. Fellesstyret kalte 
henne etter hvert hjem til Norge, men etter kort tid i Norge ble hun igjen utsendt til Kina.39  

Fellesstyret forsto neppe hvor presserende denne saken var for misjonærene og ville 
avvente flere legeerklæringer før de gikk til det drastiske skritt å kalle henne hjem. Men selv 
etter at de hadde mottatt legeerklæringene handlet fellesstyret i strid med erklæringenes råd 
og anbefalinger da de sendte frk. Clausen tilbake til Kina.40 Hva fellesstyret baserte denne 
beslutningen på, er usikkert, og at de i tillegg uttalte at Clausen var ”ukjærlig behandlet av de 
andre misjonærene” falt misjonærene tungt for hjertet.41  Misjonærene følte seg derfor tvunget 
til å gå direkte til generalforsamlingen med saken, noe misjonærkonferansens uttalelse fra 
1896 viser: 

 
”Vi føler sanselig baade Djævelen og Kjødet meget herude, og virker os alltid i kampen, men 
dersom vi skulde lade os beherske i den grad som Fællesstyret synes at maatte forudsætte, saa 
fortjente en visselig kun at jages bort fra Missionsmarken for at komme end alvorligere under 
Herrens tugt. Naar Fellesstyret siger at vi har forlangt at det skulde kalde hende hjem på vore 
blothe ord, da har Konferentsen aldrig forlangt noget saadan, hva enkelte kan have gjort hører 
ikke hid.  Konferentsen ledsaget sin anmodning med lægeerklæring noksaa tydelig samt løfte 
om flere sådanne. […] Naar Fællesstyret klandrer os for allerede saa tidlig at have antydet et 
ultimatum saa skal dette i den beste hensigt nemlig for allerede paa forhaand at sikre os mod 
hva vi vilde kalde en katastrofe –.[…] Som nu Forholdene er, da vi intet ansvar skal bære er 
dog til nød levnet os som den sidste mulig at appelere til en Generalforsamling, hvilket vi da 
herved gjør”.42 

 
Personalbehandlingen til fellesstyret medførte altså en betydelig tillitskrise mellom 
misjonærene og fellesstyret. Men fellesstyret sto faste i sine vurderinger og mye tyder på at de 
var villige til stille sine plasser til disposisjon hvis generalforsamlingen i Stavanger reiste et 
mistillitsforslag mot dem.43 Det at saken kom opp på generalforsamlingen, viser oss hvilken 
betydning den hadde for begge parter. 
 

                                                 
37 Fellesstyrets møte 25. juli 1891. Forhandlingsprotokoll Fællesstyret 1890-1895. NLMs hovedkontor Ac 0001. 
Og innvielsen 26. februar 1892. Forhandlingsprotokoll Kinamisjonen 1891-1919. NLMs hovedkontor Aa 0001. 
38 I et brev datert 14. januar 1895 skrev Arnetvedt: ”Jeg er glad, at hun ikke aner, hva konferentsen har berettet 
Fællesstyret.[konferansen i 1894, som ikke er omtalt ovenfor.] Jeg kan ikke nægte for, jeg syntes det var haardt. 
Skulde en ligesaa skamselsløs Dom gaa over hver enkelt, vilde der ogsaa blive andre der kom til at lide.”. NLMs 
hovedkontor Db 0001. 
39 Sak 3 på fellesstyremøtet 25. mars 1896. Forhandlingsprotokoll Fællesstyret 1891-1895. NLMs hovedkontor 
Ac 0001. 
40 Brev fra Arnetvedt til Brandtzæg av 29. mars 1897. NLMs hovedkontor Db 0001.  
41 Brev fra fellesstyret til misjonærkonferansen datert 8.august 1896. Kopibok 1. s. 314-325. NLMs hovedkontor 
Ba 0001. 
42 Referat fra Misjonærkonferansen i 1896. Misjonskonferanser Kina 1894-1904. side 56-57. NLMs arbeid i 
Kina og Hong Kong. Feltarkiv A 0001. 
43 Møte i fellesstyret 30.juni 1897. Forhandlingsprotokoll Fællesstyret 1895-1905. NLMs hovedkontor Ac 0001.  
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Generalforsamlingen i Stavanger i 1897 
Kinamisjonsforbundets fjerde generalforsamling, som ble avholdt i Stavanger i 1897, er ikke 
blitt viet stor oppmerksomhet i historiebøkene. Handeland har kun med en sak om 
emissærlønninger, og at det ikke var kommet ritualforslag fra misjonsmarken.44 Men på et 
internt møte behandlet de en sak som var så alvorlig at den kunne vært ødeleggende for 
Kinamisjonsforbundet. Personalsaken vedrørende frk. Clausen hadde prinsipielle sider 
angående maktforholdet mellom misjonærkonferansen og fellesstyret, og den var av en slik 
karakter at den ble behandlet på et lukket møte under generalforsamlingen. Både misjonærene 
og fellesstyret hadde nærmest sagt at de ville fratre hvis generalforsamlingen ikke støttet 
deres anliggende saken. Det kan derfor nesten kalles ”flaks” at misjonær Henrik Seyffarth var 
på hjemmeopphold under generalforsamlingen, slik at han som misjonær kunne tale 
misjonærenes sak.45 Referatet omtaler saken på følgende måte: 
 

”Refererendes protokolkomiteens innstilling angaaende frøken Klausen, forbundets udsending i 
Kina. Efter en del diskution enedes fællesstyret og Seyffarth om følgende satser: 

1. Vi (fællesstyret) tilbagekalder de i vor skrivelse af 8. aug. 96 af missionærene paaklaged 
udtryk: ’Og om hun virkelig var bleven sinsyg, hvis var Skylden isaafall?’ og ’Frøken Klausen 
har været gjenstand for uretferdig og ukjærlig Behandling’. 

2. Vi forstaar, at Missionærene under de Forhold hvorunder de havde anledning til at anskue 
stillingen ikke kunde handle annerledes med Hensyn til Frk. Klausens hjemsendelse, end de 
gjorde 

3. Vi medgiver at frøken Klausen efter de oplysninger, som nu foreligge er uskikket at være på 
misjonsmarken 

4. Seyffarth medgiver, at fællesstyret under de givne forhold vanskelig kunde se sagerne 
annerledes, end det gjorde ved frk. Klausens fornyede udsendelse”.46 

 

Dette utfallet tilsier at verken misjonærene eller fellesstyret måtte trekke seg. Fellesstyret tok i 
de tre første punktene selvkritikk. Det fjerde punktet er vanskeligere å forstå. 
Misjonærkonferansen behandlet saken den 23. september 1897, og referatet fra denne 
ekstraordinære konferansen gjengir kun Arnetvedts svarbrev til fellesstyret.47 Brevet var i 
hovedsak rettet mot det fjerde punktet, og det vitner om at misjonærene var glade for at saken 
på mange måter var avsluttet, men samtidig at de ikke kunne forstå fellesstyret handlinger.  

At denne saken kom opp på generalforsamlingen vitner både om svakt lederskap og 
store kommunikasjonsproblemer innad i organisasjonen. Men det var likevel misjonærene 
som på sikt ble den tapende part i konflikten, da senere historiefremstillinger ikke nevner 
denne saken. Spørsmålet som reiser seg er om personalsaken ble så lite vektlagt på grunn av 
dens tematikk. I hvilken grad var det et tabuemne å omtale en persons psykiske sykdom? Det 
er mye som kan tyde på at dette kan stemme, da Arnetvedt også i sine brev var tilbakeholden 
med å beskrive hvordan sykdommen utspant seg i oppførsel og handlinger. 

                                                 
44 Handeland 1941: 118. 
45 Han var ikke misjonærenes valgte utsending eller talsmann, men kunne i form av sin tilstedeværelse forklare 
misjonærkonferansens stilling i denne saken. Det skal også sies at Seyffarth var involvert i saken, da han hadde 
vært i direkte konflikt med frk. Clausen. Jfr. brev av Arnetvedt til Brandtzæg 16. juni 1896. NLMs hovedkontor 
Db 0001.  
46 I protokollen er frk. Clausens navn skrevet med K. Forhandlingsprotokoll Kinamisjonen. side 55-56. NLMs 
hovedkontor Aa 0001. 
47 De andre misjonærene underskrev også brevet. Referat fra den ekstraordinære Misjonærkonferansen i 1897 
Misjonskonferanser Kina 1894-1904. side 60-62. NLMs arbeid i Kina og Hong Kong. Feltarkiv A 0001. jfr. 
Brev fra Arnetvedt til Fellesstyret 23. september 1897. NLMs hovedkontor Db 0001. 
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 Når vi i denne artikkelen vektlegger denne saken så sterkt, på tross av dens meget 
personlige karakter, er det for å belyse at stridighetene mellom misjonærene og heimeledelsen 
var mer omfattende enn Handeland får frem i sin fremstilling. Den mistillit og frustrasjon som 
denne saken frembrakte var en del av det bildet som førte til at ordinasjonsstriden førte til en 
splittelse. Det synes derfor klart at Handeland ved å unnlate å ta med denne saken gir en skjev 
fremstilling av forholdet mellom misjonærene og heimeledelsen, og at det er misjonærene 
som kommer dårligst ut i fremstillingen. Samtidig skal vi ikke legge skjul på at det er samsvar 
mellom den fremstillingen Handeland gir, og den som synes å ha vært offentlig i samtiden. 
 
Ordinasjonssaken 
Det ser ut som at de fleste misjonærene ønsket en ordinasjon, mens det i fellesstyret var 
uenighet om spørsmålet.48  Og ettersom nye misjonærer ble utsendt, ble også 
ordinasjonssaken aktuell igjen. Som en bakgrunn for Arnetvedts engasjement i 
ordinasjonssaken, skal vi derfor kort se på det som skjedde ved misjonærene Gotteberg og 
Masonis utreiser. 
 Johan Andreas O. Gotteberg ble antatt som misjonær i 1893, og var med Arnetvedt til 
Amerika for få en teologisk skolegang. Han gikk på Luther seminary i Robbinsdale, og hadde 
et sterkt ønske om å bli ordinert før utreisen til Kina.49 Han fikk imidlertid ikke vite at 
Generalforsamlingen i 1895 bestemte at han ikke skulle bli ordinert, før han selv tok opp 
saken med Brandtzæg i 1897. Han reiste likevel til Kina uten å bli ordinert, men det var 
muligens grunnet at Brandtzæg hadde gitt ham et håp om ordinasjon i Kina.50  
 Ole Edvard Masoni51 var utdannet fra misjonsskolen i Stavanger, og reiste som 
forkynner i Kinamisjonsforbundet våren 1896. Han ble antatt som misjonær i etterkant av 
generalforsamlingen i Stavanger, og Brandtzæg søkte på egenhånd kirkedepartementet om 
ordinasjon for ham.52 Fellesstyret mislikte søknaden, og gjennom et enstemmig vedtak ba de 
Brandtzæg om å trekke den tilbake.53 Masoni reiste derfor til Kina uten ordinasjon. 
 Arnetvedt hadde tidligere hovedsakelig vektlagt de praktiske hensyn i dette 
spørsmålet, både når det gjaldt hans egen ordinasjon, og da saken kom opp igjen ved 
Gottebergs utreise.54 Etter ”Masonisaken” hadde imidlertid Kinamisjonsforbundet fått 
muligheten til ordinasjon innenfor den norske Kirke, og da hadde Arnetvedt liten forståelse 
for at man takket nei. 
 Misjonærene skrev i anledning Masonis ordinasjonssak et skarpt brev til fellesstyret, 
hvor de gav utrykk for sin misnøye.55 Det var sannsynligvis Arnetvedt som forfattet dette 
brevet, og han fikk også et personlig brev fra Brandtzæg ved siden av fellesstyrets svar. I 
begge brevene poengterte Brandtzæg at det ifølge § 2 i grunnreglenes tillegg er fellestyret 

                                                 
48 Brev fra Arnetvedt til Brandtzæg av 9. september 1895. NLMs hovedkontor Db 0001. 
49 Brev fra Arnetvedt til Brandtzæg av 22. august 1893. NLMs hovedkontor Db 0001. 
50”I Anledning Skrivelse fra Gotteberg, hvori han beder om at blive ordinert besluttedes at svare, at fællesstyret 
ikke kunde afgjøre dette Spørgsmaal, og at han derfor maatte vente, indtil Spørgsmaalet kunde forelegges 
Generalforsamlingen. Forhandlingsprotokoll Fællesstyret 1895-1905. NLMs hovedkontor Ac 0001. 
51 Han het opprinnelig Nilsen, men tok navnet Masoni.  Jfr. Kjebekk 1991:129. 
52 Møte i fellesstyret 23. oktober 1897. sak 7. Forhandlingsprotokoll Fællesstyret 1895-1905. NLMs hovedkontor 
Ac 0001. jfr. Handeland 1941: 110. 
53 Referat fra Møde i fellesstyret 3. november 1897. Forhandlingsprotokoll Fællesstyret 1895-1905. NLMs 
hovedkontor Ac 0001.  
54 Brev fra Arnetvedt til Brandtzæg av 27. februar 1897. NLMs hovedkontor Db 0001. 
55 Handeland 1941: 112. Dette brevet er kommet bort, og det er vanskelig å uttale seg om det. Men svarbrevet fra 
fellesstyret finnes i kopiboken.  
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som er misjonærenes overordnede. Fellesstyret kunne ikke akseptere den form og tone som de 
fant i misjonærenes brev, og de fikk nesten inntrykk av at misjonærene ser på seg selv som 
overformyndere over dem.56 
 Arnetvedt svarte ikke direkte på disse antydninger, men fremholdt at man ønsket den 
ytre anerkjennelse som ligger i ordinasjonen. Ikke minst skjemtes han over tanken om hva 
”statsraad Sverdrup og de øvrige medlemmer av Dep. måtte tænke om en saadan 
Handlemaade, hvorved al deres Imødekommenhed blev slaaet Vrag paa.”57 Man kan ut fra 
dette anta at Arnetvedt hadde et relativt lavkirkelig embetssyn. Ordinasjonen er en offentlig 
stadfestelse og anerkjennelse av kallet som man burde verdsette og søke. Når man ikke hadde 
en slik så synes Arnetvedt å fremme et slags johnsonsk nødsprinsipp som også angikk 
sakramentsforvaltningen.  

Dette synet fikk også kirkerettslige konsekvenser siden grunnreglene til 
Kinamisjonsforbundet sa at utsendingene var den lutherske kirkes sendebud, og dermed ble 
en nektelse av denne kirkes ordinasjon et brudd på grunnreglene. Arnetvedt mente at 
Generalforsamlingen ikke hadde makt til vedta noe som angikk bekjennelsen, og derfor kan 
man ikke i heimeledelsen kreve noe som står i motsetning til den lutherske kirkes bekjennelse 
og praksis.  
 Tilknytningspunktet til den lutherske bekjennelsen finner Arnetvedt i CA 14 og 
Apologien 7. Det er her tale om en offentlig bekreftelse av kallet, med håndspåleggelse og 
bønn. Denne offentlige handling med sitt ritual anså Arnetvedt som lik kirkens ordinasjon, og 
derfor kunne ikke dette sammenlignes med fellesstyrets innvielse.58 Hans sterke betoning av 
bekjennelsens ord i dette brevet gjør at saken får et skismatisk anliggende, og han forklarer på 
sett og vis sine sterke ord med hans ”nidkjærhet for Herrens sak.”59  
 Brandtzæg påpeker at det virker som at Arnetvedt har skiftet syn i saken fra fem år 
tidligere, og han mente at fellesstyrets innvielse var tilstrekkelig.60 Arnetvedt kunne imidlertid 
ikke gå med på at han hadde skiftet syn, selv om betoningen i argumentasjonen var annerledes 
enn tidligere.61 Brandtzæg var på sin side ikke sikker på hva han mente, og det går det tydelig 
frem at korrespondansen med Kina hadde innvirkning på hans arbeid med innstillingen han 
skrev til generalforsamlingen i 1899 hvor han endte opp med å anbefale ordinasjonen.  
 
Ritualsaken 
På generalforsamlingen i 1895 ble det vedtatt en ramme for de ritualer som skulle gjelde i 
Kinamisjonsforbundets menigheter i Kina. Det var derfor forventet at Misjonærkonferansen 
skulle fremme et fullstendig forslag om ritualer på misjonsmaken til neste generalforsamling. 
Som vi har sett var det andre saker som var mer presserende i 1897, og misjonærene 
unnskyldte at de ikke hadde fått tid til å lage et forslag. De la heller ikke skjul på at de mente 
det var tidlig å fastlegge et ritual. 
 Det at personalsaken tidsmessig sammenfalt med den første del av ritualsaken, er av 
ovenfornevnte årsaker tidligere ikke blitt drøftet i NLMs historie. Men man kan stille 
spørsmål ved om den hadde innvirkning på saken, eller om Arnetvedt og misjonærene av mer 

                                                 
56 Brev fra Brandtzæg til Arnetvedt datert 9. juni 1898. Kopibok 1 side 395 – 401. NLMs hovedkontor Ba 0001. 
57 Brev fra Arnetvedt til Brandtzæg av 12. september 1898. NLMs hovedkontor Db 0001. 
58 Brev fra Arnetvedt til Brandtzæg av 3. april 1899. NLMs hovedkontor Db 0003.  
59 Brev fra Arnetvedt til Brandtzæg av 12. september 1898. NLMs hovedkontor Db 0001. 
60 Brev fra Brandtzæg til Arnetvedt datert 10. januar 1899. Kopibok 1 side 422 – 431. NLMs hovedkontor Ba 
0001. 
61 Brev fra Arnetvedt til Brandtzæg av 3. april 1899. NLMs hovedkontor Db 0003. 
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prinsipielle årsaker avventet et ritualforslag? Handeland hevder, på sin side, at misjonærene 
trenerte saken.62 Man kan imidlertid også stille et spørsmål angående vurderingen og 
vektlegging av misjonærenes begrunnelse for å avvente saken. På misjonskonferansen i 1897 
viser imidlertid misjonærene at de mente man ikke burde legge for sterke rammer for 
menighetsordningene i Kina. 
 

”Vi tror, at det bør være Missionens Princip fra først af at oplære de Omvendte til Selvhjelp 
med Hensyn til Guds Riges Fortsættelse og Vækst iblandt dem. Missionen bør derfor visstnok 
aldrig lønne deres Pastorer eller bygge deres Kapeller. Ligesom den heller aldrig bør fritage 
dem for Ansvaret at opdrage sine Børn. Men den maa gjøre Begyndelsen med det og faa 
Arbeidet paa Glid samt siden føre Tilsyn med det, oppmuntre, anspore og støtte, ettersom 
Omstændighetene krever, og kristelig Visdom tilsiger, dog altid paa en saadan Maade, at 
Menighederne selv føler Arbeidet som sitt og Ansvaret at hvile på dem. Deri ligger nemlig en 
stærk opdragende Magt, og kun på den maade – forekommer det oss – kan Kristendommen 
komme til at slaa Rod i dette Folk og blive en Magt, som kan trodse Fremtidens Storme”.63 
  

Dette viser at misjonærene hadde klare tanker om hvordan de ville gå frem angående 
menighetsdannelser. Menighetene skulle selv få tid til å utvikle seg, mens misjonærene kun 
skulle være støttespillere. Dette signalet ble ikke tatt til følge i Norge, og i januar 1898 sendte 
Brandtzæg et brev til misjonærkonferansen hvor han ba om et ”Ritualforslag” til 
generalforsamlingen i 1899.64 Han gav klar beskjed om at generalforsamlingen måtte 
behandle saken uavhengig av et forslag fra misjonærenes side. Dette var uforståelig for 
Arnetvedt, men han svarte at de ville arbeide med saken.65  
 På den påfølgende konferansen ble saken behandlet, og referatet gjengir svarbrevet de 
sendte til fellesstyret. De uttrykte undring over hvor hastig man syntes å ønske saken avgjort. 
På dette tidspunktet var det kun grunnlagt en menighet på feltet, og misjonærene ønsket nok å 
få flere erfaringer før de ville fastlegge menighetsordningen. Misjonærene leverte likevel 
motvillig et forslag som lå nær opp til statskirkens ritualer, noe Arnetvedt begrunnet med at 
det var et luthersk prinsipp å ikke bryte mer enn nødvendig med de i kirken nedarvede 
tradisjoner.66  
 Arnetvedt var nok ikke den mest markerte misjonæren i denne saken, og noen av de 
andre misjonærer ville muligens ha uttalt seg i sterkere ordelag. Likevel fremsto han som 
ærlig, oppriktig og bestemt, men gav samtidig utrykk for at det ville være en sorg for ham 
hvis dette ville føre til en splittelse.67 Det er også interessant at han antyder at ”Fællesstyret og 
maaske navnlig en Del Venner ilte med at faa i stand et Ritual herude blandt andet i den 
Hensigt og derigjenom at faa et Skille mellom Kinamissionen og Selskapet, som kunde hindre 
Sammenslutning.”68 Dette ryktet knyttet han til at NMS syntes å stå klare til å starte 
kinamisjonsarbeid, noe han fryktet kunne føre til en vond splittelse. Brandtzæg synes likevel å 

                                                 
62 Handeland 1941: 119. 
63 Kineseren 1898: 81. 
64 Brev fra Brandtzæg til misjonærkonferansen datert 14. januar 1898. Kopibok 1 s. 367 – 368. NLMs 
hovedkontor Ba 0001.  
65 Brev fra Arnetvedt til Brandtzæg av 24. april 1898. NLMs hovedkontor Db 0001.  
66 Brev fra Arnetvedt til Brandtzæg av 3. april 1899. NLMs hovedkontor Db 0003. 
67 Brev fra Arnetvedt til Brandtzæg datert 3. april 1899 NLMs hovedkontor Db 0003. 
68 Brev fra Arnetvedt til Brandtzæg av 2. januar 1899. NLMs hovedkontor Db 0003. 
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ha hatt liten tro på at NMS skulle starte i Kina, men han var klar over at de vurderte landet 
som en ny misjonsmark.69 
 
Generalforsamlingen i 1899 
Da det ble bestemt at ordinasjonssaken skulle opp på generalforsamlingen i 1899, var det 
naturlig at fellesstyret la frem en innstilling i saken. De klarte imidlertid ikke å bli enige, så 
det ble lagt frem to innstillinger fra fellesstyret. Flertallet på fem var for ordinasjonen, og 
støttet den 13 sider lange innstillingen som var skrevet av Brandtzæg.  

 Mindretallsinnstillingen gikk imot ordinasjon av misjonærene, og var skrevet av 
Nicolai Nilssen.70 Den var hovedsakelig utformet polemisk mot flertallsinnstillingen, og 
hovedargumentet var at en ordinasjon ville medføre et skille mellom lekfolket og innføre en 
ubibelsk embetstand.71 Innstillingen konkluderte med at flertallsinnstillingen ikke var så 
overbevisende at man fant noen grunn til å gå bort fra den eksisterende praksis. 
 I tillegg til ordinasjonssaken, ble også saken angående ritualene på misjonsmarken tatt 
opp på generalforsamlingen. Også i denne saken var det to innstillinger, en fra fellesstyret og 
en fra misjonærene. Det må imidlertid nevnes at misjonærenes forslag avvek noe fra de 
skisserte retningslinjene fra 1895, og lå i det hele nært opp til statskirkens ritualer.72 
 Den 9. juli 1899 møtte 110 utsendinger opp til Kinamisjonsforbundets femte 
generalforsamling. Den saken det var mest spenning rundt, var ”Hvorvidt det norsk lutherske 
Kinamisjonsforbund skulde indgaa til Kirkedepartementet med Ansøgning om at faa 
Statskirkens Ordination for Forbundets Udsendinge.”73 Vi skal ikke her gå inn i 
forhandlingene, men det er verdt å legge merke til at både Brandtzæg og Rettedal talte mot 
ordinasjonen. I voteringen ble følgende vedtatt, med 86 mot 26 stemmer: 
 

”Det norsk lutherske Kinamisionsforbund vedbliver som hidtil at lade fællesstyret – som 
Forbundets Ræpresentant – indvie Udsendingene omtrent paa samme Maade, som ved den 
sidste Udsendelse. Dog bør denne Indvielse for Fremtiden gives en mer officiel Karakter, og 
opfordres Fællesstyret til næste Generalforsamling at fremsætte Forslag om rituelle 
Bestemmelser for denne handling”.74 

 

Dermed hadde spenningen angående ritualene også minsket, og fellesstyrets forslag ble 
vedtatt med stort flertall.75 Som siste sak på generalforsamlingen ble følgende uttalelse vedtatt 
etter forslag fra fellesstyremedlem Sæverud: 
 

”Generalforsamlingen nærer det Haab, at ingen at Forbundets Udsendinge maa finde sig 
foranlediget til at forlade Forbundets Tjeneste, om de end befinder sig i Uoverenstemmelse med 
de om Ordination og Ritual fattede Beslutninger. Det vilde gjøre Generalforsamlingen ondt, om 
saa skulde ske, og den vil ikke undlade sterkt at betone, at dens Beslutninger kun gjælder Sak 
og Principer og ikke er rettet mod nogen Person”.76 

                                                 
69 Brandtzægs svarbrev til Arnetvedt finnes ikke i arkivet, men et brev fra Dahle datert 17. mai 1898 viser at 
NMS var positive til kinamisjon. NLMs hovedkontor Db 0001. 
70 Nicolai Nilsen (1861-1936) var lærer i Bergen, og med i fellesstyret fra starten i 1891. I perioden 1893-97 og 
1899-1912 var han også nestformann i fellesstyret. 
71 Forhandlingsemner… 1899: 17. NLMs hovedkontor Ab 0001. 
72 Angivelse af Stridspunkter… 1900: 12.  NLMs hovedkontor Da 0001. 
73 Kineseren 1899: 241. 
74 Kineseren 1899: 218.  
75 Kineseren 1899: 218. 
76 ”Forhandlingsprotokoll Kinamisjonen 1891 - 1919” side 73. NLMs hovedkontor Aa 0001. 
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Med dette var generalforsamlingen i Bergen avsluttet, og mange var spent på hvordan 
misjonærene ville reagere på vedtakene. Både Arnetvedt og Brandtzæg hadde på forhånd 
fryktet for et brudd hvis vedtakene ble slik som de ble. Men det er likevel verdt å merke seg at 
det ikke var noen som gikk ut av organisasjonen under generalforsamlingen, selv om Stigum 
og Sæverud tok gjenvalg til fellesstyret ”under stor tvil”. 77 
 
Stridighetene som fulgte generalforsamlingens vedta k 
 
Korrespondansen mellom Arnetvedt og Brandtzæg 
Mange var nok overrasket over Brandtzægs opptreden på generalforsamlingen, og han var 
utvilsomt selv usikker på om han hadde handlet riktig. Dette kommer tydelig frem i et brev 
han skrev til Arnetvedt halvannen uke etter generalforsamlingen.78 Her gir Brandtzæg utrykk 
for anger og usikkerhet. Han skriver også at han ikke følte seg kapabel til stillingen, og gjerne 
ville overlatt styringen til en annen. Men han ønsket ikke å ”stikke av”, så han måtte hengi 
seg til ”Bøn og at arbeide saalangt min Indsigt strækker, indtil Gud gir meg Avsked fra denne 
Plads”79. For Brandzæg var nok saken ydmykende, men det er også liten tvil om at hans 
usikkerhet formildet omstendighetene for misjonærene noe. De øynet et håp om 
gjenopptagelse av sakene på neste generalforsamling.80 
 Arnetvedt var allerede før generalforsamlingen klar muligheten for nederlag på 
generalforsamlingen, og skrev allerede før han mottok referatene at heller ikke de ”vundne 
Resultater alltid er permanente, thi meget ofte forsvinder de næsten ligesaa hurtig som de 
vandtes.”81 Han mente at man bare måtte være forsiktig med å innføre de nye ritualene, og 
dette var en taktikk som vi senere skal se at misjonærene fulgte.  
 Selv om misjonærene ikke fikk tilsendt alle innstillingene og vedtakene før på nyåret 
1900,82 hadde de en klar forståelse av hva som var blitt vedtatt. Den 12. oktober sendte 
Arnetvedt et innlegg til Kineseren, hvor han forklarte sin og misjonærenes syn på 
ordinasjonssaken. Brandtzæg ønsket å trykke Arnetvedts skrivelse i bladet,83 men majoriteten 
i fellesstyret ønsket ikke at deres eget organ skulle sette spørsmålstegn ved eller drøfte 
generalforsamlingens vedtak, og skrivelsen ble derfor bare omtalt i Kineseren.84 Brandtzæg 
mente at Arnetvedt hadde liten kjennskap til forholdene i Norge, siden han hadde tro på en 
forandring i ordinasjonssaken.85 Samtidig hadde han vanskelig for å forstå at misjonærene 
ville ”krige” før de eventuelt trakk seg fra Kinamisjonsforbundets tjeneste.86 

                                                 
77 Brev fra Brandtzæg til Arnetvedt av 21. juli 1899 i Kopibog 1. side 457-460. NLMs hovedkontor Ba 0001. 
78 Brev fra Brandtzæg til Arnetvedt av 21. juli 1899 i Kopibog 1. side 457-460. NLMs hovedkontor Ba 0001. 
79 Brev fra Brandtzæg til Arnetvedt av 21. juli 1899 i Kopibog 1. side 457-460. NLMs hovedkontor Ba 0001. 
80 Brev fra Arnetvedt til Brandtzæg av 22. september 1899. NLMs hovedkontor Db 0003. 
81 Brev fra Arnetvedt til Brandtzæg av 4. september 1899. NLMs hovedkontor Db 0003. 
82 I brevet av 22. september etterlyste Arnetvedt skriftet med forhandlingsemnene til generalforsamlingen, da 
han bare hadde fått oversendt protokollen. Dette gjorde nok at han ikke fullt ut fikk et innblikk i det som virkelig 
ble vedtatt på generalforsamlingen, og saken ble nok ikke bedre av at han mistet protokollen og ikke fikk lest 
dem sammen før på nyåret. Jfr. Brev fra Arnetvedt til Brandtzæg av 1. januar 1900. NLMs hovedkontor Db 
0003. 
83Brev fra Brandtzæg til Arnetvedt av 19. desember 1899. Kopibok 1. side 499-502. NLMs hovedkontor Ba 
0001.  
84 ”Fellesstyrets Grunde til denne Beslutning var: 1. Det uformelige og uloyale i at aabne ’Kineseren’s Spalter 
for Diskussion om en allerede fattet Beslytning. 2. At ’Kineseren’ som Opbyggelsesblad i ethvert Fald ikke var 
det rette Sted for en saadan Diskussion. jfr. Angivelse af Stridspunkter… s. 18. Hovedarkivet Da 0001. 
85 Brev fra Brandtzæg til Arnetvedt av 28. mars 1900. Kopibog 1.side 522-527. NLMs hovedkontor Ba 0001. 
86 Brev fra Brandtzæg til Arnetvedt av 25. april 1900. Kopibog 1. side 532-533. NLMs hovedkontor Ba 0001.  
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 Arnetvedt tilbakeviste dette, og hevdet at heimeledelsen behandlet misjonærene på en 
dypt urettferdig måte. Han skrev at misjonærene ”har Ret at blive hørt”, og truet med å gå til 
andre blader hvis ikke hans nye skrivelse blir inntatt i Kineseren.87 I den nye (andre) 
skrivelsen var språket hardere, da Arnetvedt blant annet anklaget generalforsamlingen for å ha 
behandlet misjonærenes innlegg som ”ikke eksisterende”. Han presiserte videre at 
misjonærene ikke ønsket å overføre Statskirken med alle dens særegenheter til Kina, men bare 
en kirkerettslig korrekt orden i de lokale menighetene. Han fremhevet at man, ut fra 
grunnreglene hadde som oppgave å bygge opp en luthersk kirke i Kina, mens man i 
generalforsamlingens vedtak hadde ”lidt vanskelig for at kjende den lutherske Kirke igjen. 
Man føler sig hensat i nye omgivelser. Det er de reformerte man er kommet nær, medens 
Forbindelsen med Moderkirken er betydelig svækket.”88  

Brandtzæg uttrykte oppgitthet i sitt svar til Arnetvedt, og måtte igjen si at skrivelsen 
ikke ville bli trykket i Kineseren, og han henviste til at NMS handlet på samme måte i 
Schreudersaken.89 Man kom ikke så mye lenger i korrespondansen før misjonærene reiste 
hjem, men en barnedåp hadde da allerede ført saken mot et oppgjør. 
 
Oppsigelse av misjonærene? 
Det var ikke uventet at flere av misjonærene ikke ville bruke de vedtatte ritualene. Denne 
holdningen ble tydelig da Arnetvedt nektet å døpe Seyffarths datter i henhold til de nye 
ritualene.90 Her fulgte Arnetvedt den taktikken som han hadde omtalt i et brev til Brandtzæg, 
at man ville avvente innføringen i håp om at saken skulle komme opp på neste 
generalforsamling.91 
 Mange misjonsvenner ble sinte og utålmodige da saken ble kjent i Norge, og 
Brandtzæg innså at han måtte gå av eller innrette seg etter generalforsamlingens vedtak. I et 
brev til Arnetvedt grunnga han sin holdning, og skrev ”da det for min Del vanskelig vil finde 
tilstækkelig Grund til det første, saa blir det altsaa at vælge det andet – tiltrods for min 
Opfatning av Ordinationen”.92 Fellesstyret behandlet også saken, og sendte følgende 
innstilling til misjonærene i Kina: 
 

”Fællesstyret finder sig foranlediget til at henstille til det norsk lutherske Kinamisjonsforbunds 
(Udsendige) Missionærer at efterleve sidst afholdte Generalforsamlings Beslutninger. 
Fællesstyret maa derhos – under Henvisning til § 293 i Tillægget til Grundreglerne – gjøre 
opmerksom paa, at den eller de af Missionærene, som ikke finder at kunne tage 
Generalforsamlingens Beslutninger til Følge, dermed maa betragte sig som udtrådt av 
Forbundets Tjeneste”.94 

                                                 
87 Brev fra Arnetvedt til Brandtzæg av 7. juni 1900. NLMs hovedkontor Db 0003. 
88 Bilag nr 2 s. 23 - 30 i Angivelse af Stridspunkter… NLMs hovedkontor Da 0001. 
89  Brev fra Brandtzæg til Arnetvedt av 8. august 1900. Kopibok 1. side 553-554. NLMs hovedkontor Ba 0001. 
To dager senere, 10. august, fikk Brandtzæg brev fra Dahle, hvor dette ble bekreftet. NLMs hovedkontor Db 
0003.  
90 Brev fra Seyffarth til Brandtzæg av 11. november 1899. NLMs hovedkontor Db 0003. jfr. Handeland 1941: 
148. 
91 Brev fra Arnetvedt til Brandtzæg av 4. september 1899. NLMs hovedkontor Db 0003. 
92 Brev fra Brandtzæg til Arnetvedt av 28. mars 1900. Kopibok 1. side 522-527. NLMs hovedkontor Ba 0001. 
93 §2 Misjonærene har at erkjende det norsk lutherske Kinamisjonsforbund og Fællesstyret som den øverste 
ledende og avgjørende Myndighet. De må ikke blande sig i Politikk og ikke trænge sig ind i en fremmed 
Missionmark. 
94 Møte i fellesstyret 23. april 1900. Forhandlingsprotokoll Fællesstyret 1895-1905. NLMs hovedkontor Ac 
0001. 
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I den omtalte paragrafen bes misjonærene erkjenne generalforsamlingen og fellesstyret som 
den høyeste myndighet i organisasjonen. Misjonærene hadde dermed mottatt en indirekte 
oppsigelse fra Fellesstyret. Men de mente at grunnreglene var på deres side, og påpekte at § 3 
i tillegget sier at det er misjonskonferansen som er den høyeste autoritet på misjonsmarken. 
Derav sluttet de at verken generalforsamlingen eller fellesstyret hadde rett til å innføre nye 
ritualer på misjonsmarken, fordi dette var konferansen ansvarsområde: 
 

”Når fællesstyret allerede nu uden at oppebie Konferentsens Svar finder sig beføiet til at 
henvise til §2 i Tilægget til Grundreglerne og af denne § drager den slutning at den. Som ikke 
uden videre kan tage Generalforsamlingens Beslutninger tilfølge, ’dermed maa betragte sig som 
udtraadt af Forbundets Tjeneste’, da turde det maaske ikke være altfor ubeskedent om vi tillade 
os den Bemærkning, at efter vor Opfatning staar vi alle under Lovene, saavel Vennerne hjemme 
som vi her ude, og at §2 i tillægget maa forstaaes og udøves i Samklang med de øvrige §§, saa 
dens Udøvelse navlig ikke kommer i Strid med §§ 2 og 11 i Grundreglerne og tillæggets §1, 
hvilke §§ ovennævnte §2 i Tillægget fornuftigvis er underordnet”.95 

 
Hovedargumentet til misjonærene var at Kinamisjonsforbundets generalforsamlings vedtak 
var i strid med Den lutherske bekjennelse, og derfor kunne det ikke anses som gyldig. 
Misjonærene var bundet av bekjennelsen, og de var utsendinger for den evangelisk lutherske 
kirke. Misjonærene ville derfor ikke innordne seg under disse vedtakene. Det ble imidlertid 
ikke noen avklaring på spørsmålet den høsten, da bokseropprøret medførte at misjonærene 
evakuerte feltet.96 Det er imidlertid vanskelig å si om det var nødvendig å evakuere 
misjonærene under bokseropprøret. Arnetvedt legger heller ikke skjul på at det også var ”af 
Viktighed for os at komme hjem paa Gr. af Stillingen til Fællesstyret".97 
 
Oppgjør, brudd og ny utreise. Forhandlingsmøtet 3.-  5. januar 1901  
På fellesstyremøtet 15. oktober ble det bestemt at man skulle arrangere et møte hvor 
misjonærene, fellesstyret samt noen representanter fra kretsene og foreningene.98 Dette møtet 
ble avholdt i Bergen fra torsdag 3. til lørdag 5. januar 1901. Foruten misjonærene og 
fellesstyret var det 16 utsendinger fra misjonsfolket, og i tillegg var forstander ved 
misjonsskolen Anton Leere99 tilstede som tilhører.100   

Konstitueringen av samlingen tilsa at misjonærene og fellesstyret bare hadde talerett, 
mens de øvrige fremmøtte også hadde stemmerett.101 Referatet inneholder kun forslag, 
stemmegivning og vedtak. Det er ikke nedtegnet noe referat fra selve forhandlingene, men 
Handeland skriver at "muntlige meldinger går ut på at samtalen førtes rolig og saklig fra 
begge sider".102 Følgende vedtak ble fattet: 

 

                                                 
95 Bilag nr 6 s. 47. Angivelse af Stridspunkter… NLMs hovedkontor Da 0001. 
96 Brev fra Arnetvedt til Stigum av 27.august 1900. NLMs hovedkontor Db 0003. Brevet var til Stigum, men 
ligger i sekretærens postarkiv. I september 1900 ble det informert at misjonærene var kalt hjem. Kineseren 1900: 
257. 
97  Brev fra Arnetvedt til Stigum av 27. august 1900. NLMs hovedkontor Db 0003. 
98 Møde i fællesstyret 15. oktober 1900. Forhandlingsprotokoll Fællesstyret 1895-1905. NLMs hovedkontor Ac 
0001. 
99 Anton Leere (1869-1945) var prest, og arbeidet som forstander for misjonsskolen på Framnes 1898-1901. 
100 Forhandlingsprotokoll Kinamisjonen 1891 – 1919. side 75. NLMs hovedkontor Aa 0001. 
101 Kineseren 1901: 17. 
102 Handeland 1941: 136. 
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”Mødet, som finder det ønskelig, at Missionærerne faar fremlægge sine Tanker om 
Missonsarbeidet i Kina for førstkommende Generalforsamling, tilraader Fællesstyret indtil den 
Tid at betragte de Arbeidere, der erklærer, at de i sin Virksomhed loyalt vil følge Sælskapets 
Beslutninger, som fremdeles knyttede til dette”.103 

  
Referatet sier ingenting om misjonærenes holdninger eller rolle på møtet, men i sin 
redegjørelse, som Arnetvedt gav ut i mars 1901, skriver han om to forslag/krav som 
misjonærene fremmet i dette møtet. 
 

A. Istedetfor at vore Udsendinge ifølge sidste Generalforsamlings Beslutning skal innvies 
af Fællesstyret, ønsker vi at blive indviet af en kirkelig Myndighet, saa Indvielsen kan 
have kirkelig Gyldighet, uagtet vi ogsaa sætter meget Pris paa Fællesstyrets 
Velsignelse. 

B. Med Hensyn til Ritualet. Istedetfor som man havde gjort, at ga du fra et Partis Ritual – 
den saakalte luth. Frikirkes – ønsker vi(for enhedens skyld med vor Kirke) at gaa du fra 
vor egen Kirkes Ritual, og paa det Grundlag foretage de Ændringer, som maatte findes 
paakrævede. Hvis forsamlingen vil anbefale dette for næste Generalforsamling, skal vi 
forænes med Hjerte og Sjæl. 104  

 
Dette kommer, som nevnt, ikke frem i referatet og man kan dermed konkludere med at 
Arnetvedt led tap i alle sakene. For det første ble det vedtatt at man ikke ønsket en forbindelse 
med Den norske Synode. For det andre ble hans forståelse av grunnreglene tilbakevist, og for 
det tredje fikk han taleforbud i sakene frem til generalforsamlingen. Disse vilkårene gjorde at 
Arnetvedt, sammen med Gotteberg og Hertzberg, valgte å vedta den betingede oppsigelse 
som de hadde mottatt i Kina, og de trådte ut av Det norsk lutherske Kinamisjonsforbunds 
tjeneste.105 
 
Veien videre for misjonsprest Nils Arnetvedt  
Arnetvedt hadde et uttrykt ønske om å forklare seg for misjonsvennene med tanke på 
splittelsen. Derfor utgav han en redegjørelse om sine standpunkt i saken. Han ønsket å sende 
denne redegjørelse til alle Kineserens abonnenter, men da fellesstyret tilbød ham heller 
spalteplass i Kineseren. Dette takket han nei til, da han ikke kunne godta premissene 
fellesstyret satte. De forventet da at ”Redegjørelsen ikke blir altfor lang, samt at den er fri for 
haarde Domme”106 Arnetvedt hadde på dette tidspunktet skrevet den nesten 20 sider lange 
redegjørelsen, og hadde bestemt seg for å trykke den opp sammen med en redegjørelse fra 
pastor Leere. 
 Redegjørelsen er både en historisk og teologisk forklaring på hvorfor han måtte trekke 
seg som arbeider i Det norsk lutherske Kinamisjonsforbund. Han unngikk i stor grad 
personfokuseringer i fremstillingen, men mot slutten kommer han med noen sterke anklager 
mot misjonsvennene på Sunnmøre. Disse antydningene var nok gjeldene for at kretsstyret på 

                                                 
103 Kineseren 1901: 17. 
104 Redegjørelse 1901:11. NLMs hovedkontor Ab 0001. 
105 Kineseren 1901: 18. Handeland uttrykker seg litt annerledes, da han vektlegger at misjonærene ikke ville 
godta å bli målbundet jfr. pastor Echoffs forslag. Når Kineseren viser tilbake til ”oppsigelsesbrevet” datert 23. 
august 1900, så handlet dette om paragrafbruken, og antyder at misjonærene også vektla forståelsen av 
paragrafene i grunnreglene med tillegg. 
106 Redegjørelse 1901: 30. NLMs hovedkontor Ab 0001. jfr. sak 6 Møte i Fællesstyret 20. februar 1901. 
Forhandlingsprotokoll Fællesstyret 1895-1905 NLMs hovedkontor Ac 0001. 
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Sunnmøre gikk ut med et ”Nødvendigt tilsvar”.107 Her omtales i stor grad Arnetvedts person, 
og hans handlinger i stridighetene. Det antydes at den unaturlige kontakten Arnetvedt 
opprettet med Den norske Synode var hovedproblemet i saken.108Skrivelsen er datert 16. mai 
1901, og bare en måned senere ble det trykket Svar paa ’Nødvendigt tilsvar’ fra misjonærenes 
side.109   
 Arnetvedt fremhever i disse skrivelsene flere argumenter, og det som synes å ha vært 
det avgjørende argumentet henter han ifra tillegget til grunnreglenes ord om at utsendingene 
alltid skal betrakte seg som den evangelisk lutherske kirkes sendebud. Å si nei til 
ordinasjonen vil etter Arnetvedts mening si å bryte med den verdensvide lutherske kirke, og 
det ville være strid med den lutherske bekjennelse.110 Dermed blir argumentasjonen knyttet til 
bekjennelsen, og av samvittighetsmessige grunner kunne ikke Arnetvedt bli stående som 
misjonær. Det er i så måte interessant å se at uenigheten mellom Arnetvedt og Brandtzæg fra 
den konstituerende generalforsamlingen i 1891 blir den avgjørende grunnen til splittelsen i 
1901.  

Tillegget til grunnreglenes ord om at misjonærene var den evangelisk lutherske kirkes 
sendebud var så viktig for Arnetvedt at han ikke kunne gå med på at paragrafen skulle fjernes, 
og han fikk generalforsamlingens støtte. Når vi i tillegg vet at han selv hadde skrevet utkastet 
til grunnreglene, er det mulig å anta at det var han som i 1901 fulgte paragrafens egentlige 
intensjon. Hvis denne analysen er riktig, så hadde han grunn til å bryte med organisasjonen 
fordi den brøt sine egne grunnregler.111 For hvem skulle vel være bedre til å hevde noe slikt 
enn han som skrev grunnreglene? 
  I månedene etter bruddet var det kun sporadisk kontakt mellom Arnetvedt og 
Brandtzæg. Brevene dem imellom var preget av en ærlig og oppriktig tone, og det er mye som 
tyder på at de, tross uenigheten, bevarte respekten for hverandre gjennom stridighetene. 
Arnetvedts holdning til Brandtzæg kommer spesielt til utrykk i et brev han sendt før han reiste 
til Kina i 1902. 

 
”Da jeg i morgen skal reise, vil jeg sende dig nogle Linjer for at sige dig et hjertelig Farvel. 
Efterdi vi stevner mod det samme Maal, vil vi engang mødes og da forstaa hinanden bedre. 
Indtil da vil jeg komme dig i hu i Kjærlighed og i mine Bønner, eftersom Herren gir Naade 
dertil. Der skal stor Tro for den, som intet er, til at have Frimodighed i Herrens Gjerning. Men 
Herren er dog den, som giver Kraft til den, som ingen Styrke har. Hidtil har Herren hjulpet.[…] 
Med hjertelig broderhilsen din i Kristus hengivne N. Arnetvedt”.112 

 
Kontakten til Det norske Misjonselskap 
Delvis parallelt med urolighetene i Kinamsisjonsforbundet skjedde det også en dreining 
angående kinamisjonsarbeid i NMS. På generalforsamlingen i Stavanger i 1892 hadde de gått 

                                                 
107 Nødvendigt Tilsvar. 1901: 3. NLMs hovedkontor Ab 0001. 
108 De skriver at synoden syntes å ha hatt et ”saa høykirkelig syn, at det med hensyn til sin kirkeforfatning ialfald 
synes at ligge nærmere Rom end Wittenberg”. Nødvendigt Tilsvar. 1901: 7. NLMs hovedkontor Ab 0001. 
109 Denne skrivelsen hadde innlegg fra både Arnetvedt, Gotteberg og Leere, mens Hertzberg svarte for seg i et tre 
sider langt skrift med overskriften Tilsvar. NLMs hovedkontor Ab 0001. 
110 En mer helhetlig og drøftende gjennomgang av argumentene finnes i Dagsland 2008: 70-86. 
111 Det var Arnetvedt og Brandtzæg som fremla forslag til grunnreglene på centralstyremøtene 4. og 10. februar 
1891. Men siden Brandtzæg ville fjerne denne paragrafen er det naturlig å anta at det var Arnetvedt som utformet 
den, og derfor anser vi det som naturlig at han kjente til paragrafens intensjon. Referat fra møter i centralstyret 4. 
og 10. februar 1891. Forhandlingsprotokoll for sentralstyret 1890-95. NLMs hovedkontor Ac 0001.  
112 Brev fra Arnetvedt til Brandtzæg av 23. februar 1902. NLMs hovedkontor Db. 0004. 
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mot en oppstart i Kina, og en sammenslåing med Kinamisjonsforbundet.113 Dahle skriver i sin 
selvbiografi at ”saaledes gikk det til at spørsmaalet om mission i Kina ved selskapet kom til 
indtil videre at stilles i bero. Først 9 aar efter blev det optat igjen.”114  
 Det er imidlertid mye som tyder på at det ikke tok så lang tid. Allerede i 1898 skrev 
Dahle et brev til Brandtzæg hvor det ble antydet at NMS ønsket å starte arbeid i Kina.115 
Gjennom diverse brevkontakter var Dahle godt informert om stridighetene i 
Kinamisjonsforbundet.116 Dette gjaldt ikke minst misjonæren Masoni som hadde jevnlig 
kontakt med Dahle angående en gjeld etter skolegangen ved NMS sin misjonsskole.117 
Sommeren 1900 skrev han blant annet følgende…: 
 

”Men de har jo vist sig særdeles egnet til at komme paa mange rare ting, disse 
forbundsfolk. Jeg har alltid vært moderat, søgt at stifte fred. […] Forbundet er faktisk 
ikke i stand til at føre kinamissionen videre. Og derfor bør nu det norske 
missionsselskab overta kinamissionen eller rettere sat opta missionsvirksomhed i 
Kina.[…] Der er sandsynlighed for at jeg med de fleste andre av forbundets 
missionærer maa forlade forbundet siden man gjør sig umulige. Vil da Det Norske 
Missionsselskab ta mig og muligens andre av mine medarbeidere i sin tjeneste?”118  

 
En lignende holdning finner vi også i misjonærflokken. Det er mye som tyder på at Arthur 
Hertzbergs bror, som var sogneprest i Hjelmeland i Ryfylke formidlet kontakt mellom 
misjonærene og NMS. Arnetvedt omtalte dette i et brev til Dahle våren 1901.  

 
”Som de ved, var det Hertzbergs Broder, som en Gang forsøgte Tilnærmelse til 
Selskabet gjennom dem, og Missionær Hertzberg fremholdt det for nogle af os derude. 
Paa Sagens daværende Standpunkt skede det igrunden imod mit Ønske, uden at jeg dog 
følte nogen særlig Trang eller overhovedet havde Andledning at modsætte mig det, 
dersom det ikke skulde vække utilbørlig Opmerksomhed”.119 

  
Etter at splittelsen var et faktum, kom det ut et rykte om at Arnetvedt hadde kontakt med 
Misjonsselskapet før han brøt med Kinamisjonsforbundet. Dette avviste han, og skrev blant 
annet til Brandtzæg at ”det var imod mit Princip enten direkte eller indirekte at forhøre mig 
hos andre Selskaber saalænge jeg endnu stod i et Selskabs Tjeneste.”120 Det kan stemme at 
han selv ikke tok kontakt, men det er ingen tvil om at det var kontakt mellom ham og NMS 
før bruddet. Dette kommer ikke minst frem i brevet han sendte til Dahle 25. november 1900: 

 

                                                 
113 Dahle 1923: 81.  
114 Dahle 1923: 81. 
115 Brev fra Dahle til Brandtzæg av 17. mai 1898. NLMs hovedkontor Db 0001. 
116 NMS arkiv har en egen mappe med navn ”Korrespondanse med Kinamisjonen 1893-1902”. I denne mappen 
finnes flere brev fra privatpersoner i Norge som skriver om sitt inntrykk og forhold til Kinamisjonsforbundet..” 
NMS Arkiv. Hjemmearkiv 1842 – 1919 G. Sekr. 92 Boks 170.  
117 Brev fra Arnetvedt til Dahle av 31. mai 1901. NMS Arkiv. Hjemmearkiv 1842 – 1919 Gen. Sekr. 92 Boks 
170. 
118 Brev fra Masoni til Dahle av 12. juli 1900. NMS Arkiv. Hjemmearkiv 1842 – 1919 G. Sekr. 92 Boks 170. 
119 Brev fra Arnetvedt til Dahle av 31. mai 1901. NMS Arkiv. Hjemmearkiv 1842 – 1919 Gen. Sekr. 92 Boks 
170. 
120 Brev fra Arnetvedt til Brandtzæg av 23. november 1902. NLMs hovedkontor Db. 0003. 
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”Jeg skylder at erkjende Modtagelsen af de gjennom Pastor H. modtagne ”Tanker”.121 
De er klare og tydelige nok, og der er jo i Hovedsagen netop den Vei og Maade, 
hvorpaa jeg ogsaa har tænkt mig den endelige Ordning af Sagen, om vi blir nødt til at 
faa til den omhandlede Yderlighed. Dog havde jeg ikke Tænkt paa nogen Komite som 
Mellemledd; men det har jo liden Betydning. Imidlertid gruer jeg for dette yderste 
Skridt og kan ikke Tage det førend jeg har forsøgt alt for at undgaa det. Hvad jeg fra 
Kirkens Standpunkt maa kræve opgiver jeg dog ikke”.122 

 
Da man i journalen for innkomne brev kan lese at dette brevet omhandler ”Kinamisjon og 
eventuell sammensetning”123 kan det tyde på at det var et initiativ fra Dahles side. Hans 
frimodighet kan nok ha sin bakgrunn både i Masonis brev og Hertzbergs engasjement, og 
ellers kjennskap til forholdene i Kinamisjonsforbundet.  
 På NMS sin generalforsamlingen i 1901 ble det vedtatt at de skulle starte 
misjonsarbeid i Kina, og samme vinter ble både Arnetvedt og ekteparene Hertzberg og 
Gotteberg antatt som de første kinamisjonærene i NMS. Det ble også bestemt at de skulle 
starte opp arbeid i den nylig åpnede provinsen Hunan, og i februar 1902 reiste Arnetvedt igjen 
til Kina, denne gang som Det norske Misjonsselskaps misjonær.  
 Det er ikke direkte kildemessig grunnlag for å omtale denne kontakten som noe annet 
enn uheldig. Men det er liten tvil om at NMS sin innblanding i Kinamisjonsforbundets arbeid, 
direkte eller indirekte, ikke burde ha funnet sted. Samtidig har vi sett at noen misjonærer på 
mange måter opptrådte illojalt mens de var i Kina, og selv om Arnetvedt trolig ikke var blant 
disse, så må nok hans korrespondanse med Dahle også kunne kalles å være i et grenseland. 
Likevel må det være riktig å si at kallet til Kina fremdeles sto klart for Arnetvedt. 
 
Avslutning 
Nils Arnetvedt er en av NLMs glemte ledere. Vi har i denne artikkelen sett at det er 
forståelige grunner til at det ikke er brukt mange positive ord angående hans ettermæle i 
NLMs historieverk. Men det er likevel ingen tvil om at han var ikke er var Det norsk 
lutherske Kinamisjonsforbunds første leder, og det oppleves ikke som vågalt å påstå at han 
har hatt mye å si for de lutherske og kirkelige standpunkt som NLM innehar i dag.  

Hans ydmyke og iherdige arbeid for misjonens sak synes imidlertid å forsvinne når 
man tar for seg stridighetene han sto i. Det er også mye som tyder på at hans personlige 
fremtoning overskygget hans argumentasjon, siden han gjorde saken til en samvittighetsak og 
dermed gjorde det umulig å motsi hans meninger uten å angripe hans integritet. Disse punkt 
gjorde at bruddet ble uunngåelig, og kontakten med NMS synes derfor ikke å ha hatt stor 
innvirkning på saken. Vi må likevel kalle Dahles fremstøt mot misjonærene for uheldig, og 
man kan på mange måter være glad at denne korrespondansen ikke ble kjent i samtiden.  
 Det er på tross av alt dette et håp at vi i denne framstillingen har maktet å presentere 
Arnetvedt på en annen måte enn tidligere historieverk, for midt i alle stridighetene var han en 
samvittighetsfull og iherdig Guds tjener, og det er fristende å karakterisere han ved hjelp av 
hans egen beskrivelse av Den norske Synode: ”Nils Arnetvedt kan beskrives som frisinnet og 

                                                 
121 Brev fra Mikael Hertzberg til Dahle av 15. november 1900. NMS Arkiv. Hjemmearkiv 1842 – 1919 G. Sekr. 
92 Boks 170; Mikael Hertzberg var bror til Arthur Hertzberg, en av de utgåtte misjonærene. Handeland 1941: 
152. 
122 Brev fra Arnetvedt til Dahle av 25. november 1901 NMS Arkiv. Hjemmearkiv 1842 – 1919 Gen. Sekr. 92 
Boks 170. 
123 Innkommende brev, fra misjonsprest N. Arnetvedt av 25. november 1900. NMS Arkiv. Hjemmearkiv 1842 – 
1919 Gen. Sekr. 90 Protokoll 66.  
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lavkirkelig i sine prinsipper, men ytterst rigorøs i sin kirkelige orden og krav på 
bekjennelsestroskap, hvilket gir ham et visst stivt og høytidelig utseende for 
utenforstående".124 
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Innledning 
I min masteravhandling ved Fjellhaug misjonshøgskole rettet jeg fokuset på Carl Fredrik 
Wisløffs nattverdssyn. Wisløff gir selv uttrykk for hvordan hans engasjement angående 
nattverden oppstod: 
 

”Det var i 1951 jeg begynte å arbeide alvorlig med spørsmålet om det katolske messeoffer. Jeg 
tenkte ikke i første omgang på noen doktoravhandling. Men arbeidet ble så glupende 
interessant at jeg begynte å lese katolsk teologi. Ja, jeg leste masse katolsk teologi av 
forskjellig slag. Da fikk jeg lys over noe som de fleste nok ikke har vært klar over når det 
gjelder messeofferet. Etter katolsk oppfatning er nemlig nattverden både et sakrament og et 
offer”.1  
 

Dette gryende engasjementet munnet ut i doktoravhandlingen Nattverd og messe. En studie i 
Luthers teologi.2 I tillegg leverte Wisløff også mange andre skrifter som omhandler 
nattverden. I tillegg til en dogmatisk fremstilling av nattverden syntes mange av Wisløff sine 
skrifter å omhandle bruk og forvaltning. Dette medførte at jeg arbeidet ut i fra følgende 
problemstilling: Carl Fredrik Wisløffs nattverdssyn. En undersøkelse av hans dogmatiske 
forståelse av nattverden, og følgene denne forståelsen får for bruk og forvaltning av 
nattverden. I denne artikkelen er det kun første del av problemstillingen som blir belyst, ved 
videre interesse henviser jeg til min masteravhandling For at ikke artikkelen skulle bli så 
omfattende er antall fotnoter kraftig redusert. 
 
1. Teologiske hovedtrekk i Wisløffs nattverdssyn 
 
1. 1. Å fatte sakramentet i Ordet  
Når Wisløff skal greie ut om sakramentene er det Ordets betydning som står frem som det 
avgjørende for ham. Med Ordet menes her innstiftelsesordene: 
 

”En hovedsak i læren om sakramentene er følgende: Et sakrament består av to stykker: et ord 
av Jesus (innstiftelsesordet) og et synlig tegn (som man har kalt elementet; for dåpens del er 
det vannet, for nattverdens del brødet og vinen). Den som vil forstå hva sakramentet er, må 

                                                 
1 Egil Sjaastad: ”I samtale med Carl Fr. Wisløff”, Oslo 1982: 98. (Sjaastad, 1982). 
2 Carl Fredrik Wisløff: ”Nattverd og messe. En studie i Luthers teologi”, Oslo 1957. (Wisløff, 1957a). 
Avhandlingen vil senere bli omtalt som Nattverd og messe. 
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fremfor alt gi akt på ordet, det ordet som Jesus har sagt da han innstiftet denne handling, og 
som vi gjentar hver gang vi bruker sakramentet”.3 
 

Sammenligner vi denne beskrivelsen med Wisløff sin gjengivelse av Luthers syn på 
sakramentene, ser vi at det er tilnærmet identiske beskrivelser. Luther ”lærte oss å se 
sakramentet i Ordet (…) Hans grunnsyn er at sakramentet består av Ordet og Tegnet (vannet; 
brød og vin)”.4  
 Når dette blir grunnlaget for å forstå nattverden, retter man fokus på det sentrale, 
nemlig hva nattverden er, ”den er Jesu legeme og blod under brødet og vinen”.5 Nattverden 
som sakrament er ikke et offer fra vår side, det strider i mot Skriften, men nattverden er Guds 
gave til oss.6 Sakramentene ”er Guds nådige tilsagn om hans velbehag for Jesu skyld, et 
tilsagn som han har stadfestet ved denne hellige handling”.7 I dette ligger det ikke noen 
magisk forståelse av innstiftelsesordene, men en oppfattelse av disse ordene som evangelieord 
som taler om Guds nådevilje.8  
 
1.1.1 Ordet 
Om Ordet, i betydningen prekenen, siterer Wisløff Luther: ”Ordet er det første, Ordet er klart 
og utvetydig overordnet sakramentene”.9 Og selv sier han videre: ”Ordet må si hva som skjer 
i sakramentet, og det må si: Det som skjer i sakramentet er sant. Når dette skjer, kommer 
sakramentene til og sier meg: Det som sies i Ordet er virkelig, det gjelder deg”.10 Men andre 
steder presiserer Wisløff at Ordet, også her, i egentlig forstand må forstås som 
innstiftelsesordene. ”Den som vil forstå hva sakramentet er, må framfor alt gi akt på ordet, det 
ordet som Jesus har sagt da han innstiftet denne handling, og som vi gjentar hver gang vi 
bruker sakramentet”.11 
 Ordets overordning ligger ikke i en ulik betydning nådemidlene i mellom, men 
grunner i at Ordet har en avgjørende betydning også i sakramentene. I de fleste 
sammenhenger der Wisløff skriver om nattverden må Ordet forstås som innstiftelsesordene, 
de ordene Herren brukte da han innstiftet nattverden. Luther mente at ”des sacraments im 
wort warnehmen”12 var nøkkelen til en rett forståelse av nattverden.13 Og med Ordet som 
eneste tolkningsnøkkel til å forstå nattverden brøt Luther med tradisjonell messefortolkning. 
Wisløff slutter seg til en slik fremgangsmåte. Han hevder at ”Ordet er sakramentets egen 
tolk”.14 Det er avgjørende ”å fatte sakramentet i Ordet”.15  Og: ”Innstiftelsesordene er den tolk 
sakramentet har med seg”.16 Alle sitatene peker tilbake til nevnte tolkningsnøkkel hos Luther. 

                                                 
3 Carl Fredrik Wisløff: ”Jeg vet på hvem jeg tror”, 2. rev. utg. 1. (3.) oppl. Oslo 1959: 116. (Wisløff, 1959a).  
4 Wisløff, 1959: 117.  
5 Carl Fredrik Wisløff: ”Martin Luthers teologi”, Oslo 1983: 136. (Wisløff, 1983). 
6 Carl Fredrik Wisløff: ”Nattverden – gave eller offer?”, FG 2/1996: 71. (Wisløff, 1996). 
7 Wisløff, 1959: 117. 
8 Wisløff, 1959: 117. 
9 Carl Fredrik Wisløff: ”Ordet fra Guds munn”, Oslo 1951: 61. (Wisløff, 1951). 
10 Wisløff, 1951: 62. 
11 Wisløff, 1959: 116. Dette står altså ikke i den første utgaven, men føyes til i den 2.utgaven og forblir stående. 
12 Wisløff, 1983: 138. Sitat fra Luther i Weimar-utgaven av Luthers verker. 1883ff: 11, 448. (Å fatte sakramentet 
i Ordet.) 
13 Wisløff, 1957: 32. 
14 Wisløff, 1983: 138, Carl Fredrik Wisløff: ”Des sacraments ym Wort Warnemen”, TTK 4/1955: 160. (Wisløff, 
1955). 
15 Wisløff, 1983: 138. 
16 Carl Fredrik Wisløff: “Nattverden – fellesskap på syndsforlatelsens grunn”, Credo 6/1979: 8. (Wisløff, 1979a). 
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Vel kan mange si seg enig i Skriftens formale autoritet, men det er Skriftens faktiske budskap 
direkte om nattverden som blir det avgjørende for nattverdssynet, og for den rette forståelsen, 
slik Wisløff ser det.17 
 
1.1.2 Ordet, troen og vantroen 
”At sakramentet skal fattes i Ordet, vil si at sakramentet sikter på vår tro, og at det blir oss til 
frelse og gagn ved TROEN, ellers ikke”.18 Det er ikke Gud som trenger nattverden, den er 
innstiftet for mennesket skyld, slik at mennesket skal kunne tilegne seg det den gir. I Wisløffs 
nattverdssyn er nattverdordene nøye knyttet til troen. ”Det er altså Ordet som er det viktigste i 
sakramentet. For det er Ordet som sier oss hva sakramentet er. Og det er Ordet vi skal 
forholde oss til med vår tro”.19  
 Sakramentsordene har først og fremst en bestemt adresse, nemlig ”til menneskene som 
bruker sakramentet”. 20 Og det er bestemte Ord som skal tros, nemlig: ”det gis for dere og det 
utgytes for dere til syndenes forlatelse”.21 Med troen på disse ordene er nattverdgjesten verdig 
og vel beredt, mens tvil og vantro medfører at man ikke er ”verdig og beredt, for det ordet for 
dere krever hjerter som tror helt og fullt”.22 
 Men troen avgjør ikke om nattverdgjesten mottar Jesu legeme eller blod. ”Det er 
nemlig Jesu innstiftelsesord, og ikke min tro, som gjør nattverdens elementer til noe annet enn 
alminnelig brød og vin. Det er verken prestens eller nattverdsgjestens tro som gjør nattverden 
til nattverd”.23 Men Wisløff vil ikke si at nattverdens virkning er uavhengig av 
nattverdsgjestens tro eller vantro. Den vantro kan ikke få del i syndenes forlatelse gjennom å 
motta sakramentet, uten omvendelse og tro. Fraværet av tro medfører at nattverdnytelsen ikke 
bare blir ”nytteløs, men den blir ham til dom og forherdelse. 1 Kor 11,27ff”.24 Derfor kobler 
Wisløff nattverden og troen tett til selvprøvelsen, da ”nattverden er for Guds barn. Det 
avgjørende punktet i selvprøvelsen gjelder ganske enkelt troen på Jesus”.25 Wisløff 
understreker at den troende gis styrke og kraft gjennom at han mottar Jesu legeme og blod, og 
gjennom Jesu legeme og blod eier han syndenes forlatelse. Luther så det slik at nattverdens 
hensikt var å kalle på troen, styrke troen og nære troen.26 Når nattverden slik gjennom Ordet 
innbyr og lokker, tilsier det at nattverden er beregnet ”på en tørstende sjel og et hungrende 
hjerte”.27 Wisløff gir sin tilslutning til en slik oppfatning: 
 

”Troen bygger ikke på løse luften (…) i nattverden kommer Gud til meg – til meg, den enkelte 
– og gir meg brødet og vinen som et tegn på sin nådevilje. Det er Kristi legeme og blod jeg 
får. Hvordan vet jeg det? Ordet sier meg det. Slik blir sakramentet noe som troen kan holde 
seg til og støtte seg på”.28 
  

                                                 
17 Carl Fredrik Wisløff: ”Luthersk nattverdssyn”, LK 13/1963: 249-250. (Wisløff, 1963). 
18 Carl Fredrik Wisløff: ”Luthersk sakramentsyn”, Oslo 1960: 43. (Wisløff, 1960).. 
19 Wisløff, 1983: 138. Stort samsvar mellom Luther og Wisløff her. 
20 Wisløff: 1959: 117. 
21 Wisløff, 1983: 143. 
22 Carl Fredrik Wisløff: “Jeg vet på hvem jeg tror”, 4. rev. utg. 14. opplag Oslo 1975: 146. (Wisløff,1975) 
23 Carl Fredrik Wisløff: ”Jeg vet på hvem jeg tror”, Bergen 1946: 187. (Wisløff, 1946).  
24 Wisløff, 1946: 187-188. 
25 Carl Fredrik Wisløff: “Jeg vet på hvem jeg tror”, 4. rev. utg. 14. opplag Oslo 1975: 146. (Wisløff, 1975). 
26 Wisløff, 1960: 44. 
27 Wisløff, 1960: 44. 
28 Wisløff, 1960: 45. 
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Slik understreker Wisløff at nattverden gjør sin gjerning uavhengig av min tro, men ved 
nattverden får troen et fundament, nemlig et tegn på Guds nådevilje mot den troende. 
 
1.1.3 Innstiftelse eller forkynnelse?  
Wisløff er meget kritisk til at innstiftelsesordene under messen i den katolske kirke både blir 
lest på latin, og så stille at en eventuell menighet ikke vil høre den.29  Innstiftelsesordene er 
nemlig det som gjør nattverdmåltidet til et nådemiddel og et sakrament,30 og de leses for å bli 
hørt og trodd.31 Og samtidig er det avgjørende for nattverdgjesten, så vel som for den som 
forretter nattverden, at man gjennom innstiftelsesordene får tilsagt hva nattverden er og gir.  
 Å hevde at nattverdordene enten er utelukkende innstiftelsesord eller utelukkende 
forkynnelse i Wisløffs nattverdssyn blir dermed galt. For nattverdordene har en rolle både 
som forkynnelse og innstiftelse slik Wisløff ser det, fordi Ordet sier det slik.32 Og denne 
dobbelheten møter man likeledes i de reformatoriske skriftene: 
 

”Nattverden står da for meg som en forkynnelse av selve evangeliet som sier til meg: Han 
kommer til deg. Han kommer på denne utvortes måte, ja, sansbare måte. Du skal ikke innbille 
deg at du i så stor åndelighet skal heve deg inn til Gud. Det har behaget ham å komme ned til 
deg og bli deg så nær. Det er jo dette som også apostelen Paulus sier i sin formaning i Rom. 
10: Si ikke i ditt hjerte: Hvem skal fare opp til himmelen for å hente Kristus ned, eller: Hvem 
skal fare ned til dødsriket for å hente Kristus opp fra de døde? Videre at Ordet er deg nær i 
din munn og i ditt hjerte, troens ord om vår Herre Jesus Kristus”.33 
 

Man ser her en oppfatning hos Wisløff som klart fremhever nattverdens forkynnelsesaspekt. 
Samtidig understrekes det hvilket bestemt budskap nattverden forkynner, nemlig: Han 
kommer til deg.  
 Men dette må ikke forstås slik at denne forkynnelsen på noen som helst måte kan 
fortrenge prekenen.34 Innstiftelsesordene er i seg selv forkynnelse og har sin selvstendige 
plass i gudstjenestelivet, men ”sakramentenes sanne og umistelige herlighet kommer først til 
sin rett i troslivet når de får sin plass i Ordets gudstjeneste”.35 Og nettopp her er vi inne på et 
vesentlig punkt hos Wisløff, nemlig at nattverden, og sakramentene som sådan, står i fare for 
å misoppfattes. Vel er nattverden i seg selv forkynnelse, men nattverden må også stå i en 
sammenheng der det forkynnes sant og rett. Da vil sakramentene kunne bli tolket riktig, og 
tolkes må de, i følge Wisløff, ellers vil de bare bli stumme tegn og ikke virkelige Guds 
nådemidler.36  
 På denne bakgrunnen kan man gjerne spørre seg om Wisløff overbetoner Ordets 
betydning (her i betydningen Guds ord, prekenen og innstiftelsesordene), mens Tegnet på sin 
side reduseres slik at nattverden som helhet nærmest ikke består som sakrament? Til det må 
man svare at det ville være å trekke Wisløffs utsagn alt for langt. At han er klar over denne 
problematikken viser han ved at han selv problematiserer hvorvidt Luther blir spiritualistisk i 
nattverdssynet. Dette avviser Wisløff helt klart.37 Det samme må man også si om Wisløff 
                                                 
29 Wisløff, 1960: 36 
30 Wisløff, 1951: 62. 
31 Wisløff, 1963: 251. 
32 Wisløff, 1946: 186. 
33 Wisløff, 1979: 12. 
34 Wisløff, 1951: 62. 
35 Wisløff, 1951: 62. 
36 Wisløff, 1951: 62. 
37 Wisløff, 1957: 200. 
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selv. Det vil være svært vanskelig å kunne argumentere for at Wisløffs sterke vektlegging av 
Ordet innebærer at nattverden går i retning av å kun bli forkynnelse og ikke består som et 
sakrament.38  

Men i hvilken grad er nattverden nødvendig for Wisløff? Wisløff selv hevder at: 
”Guds ord alene skal stille opp trossetninger. Og da vår kirke har fremstilt Guds Ords lære i 
sin bekjennelse, vil vår kirkes tjenere vite seg forpliktet på det trossyn som finnes der – også 
når det gjelder nattverden”.39 Og videre: ”Den lutherske kirke lærer at dåp og nattverd virkelig 
er nådens midler, som Gud bruker når han vil handle med oss”.40 Og dette lutherske 
nattverdssyn kaller Wisløff ”det bibelske”.41  

Men dette til tross, Wisløff diskuterer nattverdens nødvendighet flere steder, på 
bakgrunn av Luthers skrifter.42 I sin 2. og 3. utgave av troslæren har han et lengre avsnitt om 
denne problemstillingen. Blant annet sier han der, i likhet med Luther: ”Dåp og nattverd har 
det framfor Ordet at de peker direkte på den enkelte person, og likesom nøder gaven innpå 
ham”.43 At man har Ordet, og syndenes forlatelse gjennom det, tilsier slettes ikke at 
nattverden er overflødig eller unødvendig. Det er likeså meningsløst som å si at Gud:  

 
”kunne frelst oss på en annen måte enn den han valgte. Gud har valgt denne måten; han har 
gitt oss dåpen som et gjenfødelsens bad – og han har gitt oss Ordet til å bli lest og hørt. Og så 
har han gitt oss nattverden”.44  
 

Anfektelsens nød tilsier også at et menneske trenger å få Guds gave på mange måter og 
dermed er takknemlig for alle de gaver Gud gir.45 Men saklig sett er Ordet det viktigste av alle 
nådemidlene, og her støtter Wisløff seg til Luther når han sier: 
 

”Guds ord er den største, nødvendigste og viktigste ting i kristenheten. For sakramentene (dåp 
og nattverd) kan ikke være uten Ordet, men Ordet kan godt være uten sakramentene. I nødsfall 
kan en bli frelst uten sakramentene, men ikke uten Ordet – slik som det skjer med dem som 
ønsker å bli døpt, men dør før de kan få dåpen”.46 

 
Wisløff fastslår selv at han regner nattverden som et virkelig nådemiddel: ”Nattverden er et 
sakrament. Det vil si at den er et virkekraftig nådemiddel, som har sin kraft og evne fra Jesu 
innstiftelsesord”.47 Ordet er noe man hører, derfor kan man tale som ørets nådemiddel, mens 
nattverden er noe man spiser og drikker og lar seg dermed omtale som munnens nådemiddel. I 
det følgende vil jeg undersøke hvorvidt den sterke vektleggingen av ørets nådemiddel går på 
bekostning av munnens nådemiddel. 
 
1.1.4 Ørets eller munnens nådemiddel? 
Wisløff kobler nattverden sterkt til den første innstiftelse på skjærtorsdag, der har nattverden 
sitt grunnlag og sin kraftkilde. Nattverden har på denne bakgrunn en ”sakramental 

                                                 
38 Wisløff, 1946: 154. 
39 Wisløff, 1963: 249. 
40 Wisløff, 1959: 118. 
41 Wisløff, 1963: 249. 
42 Wisløff, 1957: 49-50. Wisløff, 1983: 138, 142.  
43 Wisløff, 1959: 119. 
44 Wisløff, 1983: 138. 
45 Wisløff, 1959: 119. 
46 Wisløff, 1983: 121. 
47 Wisløff, 1946: 187. 
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virkning”.48 Med det mener Wisløff at alle som går til nattverd får et møte med Jesus Kristus, 
og slik tar i mot hans legeme og blod under brødet og vinen. Wisløff er klar på at nattverden 
ikke forkynner noe annet enn Ordet. Begge nådemiddel forkynner nemlig evangeliet.49 Det 
skjer ingen meddelelse i nattverden som ikke allerede nattverdgjesten har fått del i gjennom 
Ordets forkynnelse: ”Sakramentet gir det samme som Ordet gir. Ikke mer, men heller ikke 
mindre”.50 Men det skjer på ulike måter, og Wisløff støtter seg igjen på Luther: 
  

”Evangeliet gir ikke bare på én måte sin nåde, råd og trøst imot synden, for Gud er overmåte 
rik i sin nåde. Først ved det forkynte ord, som er evangeliets egentlige embete. Dernest ved 
dåpen, dernest ved alterets sakrament. Dernest ved nøklemakten (absolusjonen) og ved 
brødrenes innbyrdes samtale og trøst”.51  

 

Men har ikke nattverdgjesten troen vil nattverden heller ikke meddele noen frelse, men dom 
og forherdelse. Men ved å gå til nattverd mottar den troende virkelig Jesu legeme og blod til 
syndenes forlatelse, en syndsforlatelse som innebærer alt som behøves til liv og salighet.52 
Denne meddelelse er virkelig, reell og konkret. At Guds evangelium slik gis oss også 
gjennom ”utvortes handlinger”53 skal nattverdgjesten være takknemlig for, hevder Wisløff. 
Hva blir så resultatet av Wisløffs forståelse? Reduseres nattverdens betydning som munnens 
nådemiddel? For å undersøke dette nærmere må vi gå til innledningen av dåpskapitlet i hans 
troslære. Her skriver Wisløff:  
 

”Sakramentene har, på samme måten som Ordet, makt til to ting:  
 

a. Makt til å fremby og tilby syndenes forlatelse. Denne syndsforlatelse er til stede i kraft 
av Jesu fullbrakte verk for 1900 år siden. Gud bevitner med andre ord ved sakramentet 
at han er fullkommen forsonet i Kristus, og at han elsker syndere. Dette vitnesbyrd 
sikter på vår tro, ikke på noen gjerning.  – Men det er for lite sagt om sakramentene 
hvis vi blir stående ved dette; det er ikke så å forstå at de bare byr frem nåden, og så er 
det vår sak å tilegne oss den. Sakramentene har dessuten  

b. Makt til å virke tro på den syndenes forlatelse som bys frem i og ved sakramentet, og 
til å styrke troen på syndenes forlatelse der hvor den allerede finnes”.54 

 
 

Det er underlig med tanke på alle de endringene som er gjort i de ulike utgavene av troslæren 
at dette har fått stått uforandret, da avsnittet står veldig ubeskyttet. Riktignok står sitatet under 
overskriften Dåpen, men leser man punkt b slik det står, vil altså Wisløff hevde at nattverden, 
i kraft av at det er et sakrament på lik linje med Ordet og dåpen, kan virke den første tro. 
Hvorvidt dette innebærer at Wisløff vil hevde at uomvendte kan bli frelst gjennom å gå til 
nattverd, må man jo da spørre seg? Dette står i så fall i sterk kontrast til hans artikkel 
Nattverden er for troens folk55, der han sier: ”Det er troens folk han innbyr til dette måltid”.56  

                                                 
48 Wisløff, 1946: 187. 
49 Wisløff, 1979: 12. 
50 Wisløff, 1960: 42. 
51 Sitert i Wisløff, 1960: 42. Wisløff gjør ikke rede for hvor sitatet er hentet fra. 
52 Wisløff, 1979: 12. 
53 Wisløff, 1946: 162. 
54 Wisløff, 1946: 167. 
55 Carl Fredrik Wisløff: ”Nattverden er for troens folk”, FG 6/1997; 325 (Wisløff, 1997). 
56 Wisløff, 1997: 325. 



Teologiske hovedtrekk i Carl Fredrik Wisløffs nattverdsyn 101 

 Trolig viser dette derimot hvor prinsipielt likt Wisløff tenker om de ulike 
nådemidlene. I sin troslære sier han jo at den troende ”mottar det legeme og blod hvormed 
han i troen eier syndenes forlatelse. Dette kalles nattverdens frelsende virkning. En slik 
virkning har den altså bare for troende”.57 I og med at dette avsnittet står under overskriften 
Dåpen, er det gjerne sannsynlig å anta at han særlig sikter til dåpen når det gjelder virke tro 
og til nattverden når det gjelder styrke troen på syndenes forlatelse der hvor den allerede 
finnes. Lignende formuleringer saklig sett møter vi den 4. utgave av troslæren: ”Når 
nattverden nytes av et Guds barn, gir den ham kraft og styrke. Han får jo Jesu legeme og 
blod”.58 Dette beskriver Wisløff altså som nattverdens frelsende virkning.  
 At Wisløff har vurdert sine egne formuleringer her, ser vi ved at han har endret 
formuleringen fra slik den stod til og med den 3. utgaven: ”Når nattverden nytes av et Guds 
barn blir den ham til fornyelse, styrkelse og inderliggjørelse. Han får jo Jesu legeme og 
blod”.59 Men samme hvorledes vi prøver å forstå hva Wisløff kan ha ment med uttrykket å 
virke tro, er det ikke på bakgrunn av dette noe grunnlag for å hevde at nattverden reduseres i 
sin betydning som munnens nådemiddel, snarere tvert i mot.   
 
1.2 Tegnet – brød og vin, legeme og blod 
 
1.2.1 Tegnet  
Tegnet som begrep har Wisløff i liten grad drøftet, men jeg vil i dette kapitlet ta utgangspunkt 
i hva Wisløff har skrevet i Nattverd og messe og Luthersk sakramentsyn. Selv om Wisløff her 
ofte nøyer seg med å gi sin tilslutning til hva Luther har sagt om Tegnet, hindrer ikke dette 
samsvaret at det dannes et bilde av hva Wisløff selv mener. Luther brukte i sine tidlige 
skrifter Tegnet (signum) om dåpshandlingen og nattverdhandlingen.60 I fra 1520 endres 
uttrykksmåten, og sakramentet forstås slik at det består av to ting Ordet (verbum) og Tegnet 
(signum), der Ordet er av større betydning enn Tegnet.61 Wisløff slutter seg til denne siste 
forståelsen. Det er i sakramentet Ordet har større betydning enn Tegnet, det hører til den 
sakramentale orden.  

Ved sin argumentasjon ønsker Luther å veie opp dreininger i ulike retninger der Ordet 
ikke får sin rettmessige plass i sakramentet. Dessuten gjøres det en grunnleggende feil når 
man ønsker å forstå nattverden, nemlig at man tolker sakramentet ut ifra Tegnet og ikke ut 
ifra Ordet. Resultatet av en slik framgangsmåte blir vranglære.62 Også her samstemmer 
Wisløff med Luther, man må forstå sakramentet ut i fra Ordet.63 ”Ordet er det vi hører – 
Tegnet er det vi ser”.64 Augustin (354-430) omtalte nattverden som ”synlige ord”,65 en 
uttrykksmåte Wisløff mener er meget tjenlig. 

Luther bruker begrepet Tegnet både om nattverdens brød og vin, men og ”i samme 
mening som sakrament i snevrere forstand. Tegnet er da like frem Kristi legeme og blod 
under brød og vin”.66 Wisløff bruker dette begrepet lite i selvstendig materiale, noe som gjør 

                                                 
57 Wisløff, 1946: 188. 
58 Wisløff, 1975: 147. 
59 Wisløff, 1946: 188. 
60 Wisløff, 1957: 36. 
61 Wisløff, 1957: 36. 
62 Wisløff, 1957: 39. 
63 Wisløff, 1955: 60. 
64 Wisløff, 1960: 36. 
65 Sitert i Wisløff, 1946: 162.  Wisløff gjør ikke rede for hvor sitatet er hentet fra.  
66 Wisløff, 1960: 35-36. 
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det vanskelig å påvise hvorvidt han bruker det annerledes enn Luther. Selv om Tegn kan 
oppfattes som en reformert uttrykksmåte bruker allikevel Wisløff dette begrepet med stor 
frimodighet, også her med bakgrunn i de reformatoriske skrifter: ”Det sies jo ikke at 
sakramentene er bare tegn, men at de er tegn, nemlig på Guds nådevilje mot oss (Augustana 
art. 13)”.67 Wisløff avviser spekulasjoner omkring Tegnet, løst i fra Ordet: 

”Når man tenker på hva Tegnet er, så skulle man se på Ordet, og gi akt på hva det sier. 
Spekulasjoner omkring Tegnet i og for seg fører bare til det som unyttig tomt er, ja det fører til 
avgudsdyrkelse, vrang lærdom og død gudsdyrkelse. Eller kort og godt, til 
sakramentalisme”.68 
 

Spiritualistene derimot ledes av sin egen opplyste ånd, hevder Wisløff, de tolker Tegnet ut i 
fra sin egen menneskeforstand og holder seg ikke strengt til Ordet. I og med at man glemmer 
Ordet mister Tegnet sin betydning.69  
 
1.2.2 Legeme og blod 
Som vi tidligere har sett, støtter Wisløff seg mye på Luther i sin fremstilling av nattverden. 
Når så Wisløff skal argumentere for sammenhengen mellom brødet og vinen og Jesu legeme 
og blod er det interessant å se hvor mye han også her gjør seg bruk av Luther sin 
argumentasjon og eksempelbruk. Luther diskuterte med Zwingli (1484-1531) i skriftet Om 
Kristi nattverd. Der tilbakeviser han dennes forsøk på å forstå nattverdordene på en slik måte 
at er må forstås som betyr. Dette gjør han ved å vise til diverse eksempler i Skriften der ord 
gis ny betydning. I alle disse eksemplene, der Jesus omtaler seg som vintre, brød og dør, 
beholder ordet er sin betydning. I alle språk og etter alle regler vil er aldri kunne ha noen 
annen mening enn er.  
 Wisløff gjør seg nytte av akkurat samme argumentasjon i sin troslære når han 
fastholder realpresens.70 Han mener det vil være ”ganske vilkårlig å avsvekke ordet er i 
retning av betyr. Vi må ta ordene akkurat slik de står”.71 Som begrunnelse henviser Wisløff til 
1. Kor. 10,16. Det er bemerkelsesverdig å se at han her gjør seg bruk av andre tekster enn 
innstiftelsesordene. Men det er viktig å understreke at det skjer som argumentasjon for det 
som faktisk står i innstiftelsesordene, ikke som et argument for en annerledes tolkning.72  

Det samme bibelverset gjør Wisløff seg også bruk av når han avviser den katolske 
forståelsen av at det skjer en forvandling av brødet og vinen til Jesu legeme og blod.73 Selv 
etter innstiftelsen omtales brødet som brød, noe som vitner om at det ikke er forvandling som 
er den rette beskrivelsen av hva som skjer i nattverden. ”Skriften sier ganske visst at brødet er 
Kristi legeme, men det står ikke er forvandlet til”.74 Her trekker Wisløff inn inkarnasjonen 
(Joh. 1,14) som eksempel på forholdet mellom brød og legeme og Jesu legeme og blod i 
nattverden:  

 
”Når det her står at Ordet ble kjød, så betyr det nettopp ikke ble forvandlet til kjød. Guds evige 
sønn ble ikke forvandlet til et menneske; han ble et menneske, men slik at han siden er både er 

                                                 
67 Wisløff, 1960: 36. 
68 Wisløff: 1960: 39. 
69 Wisløff, 1960: 41. 
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Teologiske hovedtrekk i Carl Fredrik Wisløffs nattverdsyn 103 

sann Gud og sant menneske. – På samme måte må vi forstå ordet er i nattverdberetningen. 
Brød og vin er fremdeles brød og vin, men i og med at vi mottar dette brød og denne vin, 
mottar vi Jesu legeme og blod”.75 
 

Jeg stiller meg undrende til hvorvidt Wisløff har trukket konsekvensene av en slik 
sammenligning, eller mener han kun det fungerer som en illustrasjon for forholdet mellom 
brød og vin og Jesu legeme og blod? Forsøker han å forstå nattverden i kontinuitet med 
inkarnasjonen – eller i analogi med den? Wisløff gir uttrykk for at han ikke er alene om å 
hevde denne sammenligningen, men gjengir at Luther fant en dyp sammenheng mellom 
inkarnasjonen og nattverden.76   

På den ene siden understøtter denne sammenligningen Wisløffs poeng, nemlig at 
nattverdens elementer samtidig kan være både brød og vin og Jesu legeme og blod. Men det 
reiser nye spørsmål hvis han mener det er en kontinuitet utover dette poenget. Da vil det jo for 
eksempel si at innvidd brød og vin har blitt endret på en slik måte at det som ikke blir brukt i 
nattverden er mer enn bare brød og vin i etterkant, på samme måte som at Jesus Kristus etter 
inkarnasjonen har opplevd en permanent endring. Man vil altså få en permanent endring av 
konsekrerte elementer i forhold til ukonsekrerte elementer.77  

Hvis Wisløff ser det som en analogi, hvor langt strekker denne analogien seg? Til 
dette svarer Wisløff at man ”må ikke tale slik om analogien mellom kristologi og realpresens 
at man gjør konsekrasjonen til en slags ny inkarnasjon”.78 Man aner en spenning i Wisløffs 
nattverdssyn her, eller i det minste upresis språkbruk. I det ene øyeblikket advarer han mot å 
gjøre konsekrasjonen til en slags ny inkarnasjon, i det neste henviser han selv til Joh. 1.14. 
Det synes dessuten som om Wisløff bryter sin grunntanke når han trekker inn dette verset, og 
via det vil tolke nattverden. Da går han utover sitt prinsipp om at innstiftelsesordene skal være 
nattverdens tolkningsnøkkel. 

En utvidet sammenligning mellom hva som skjer med brød og vin og inkarnasjonen er 
uansett ikke Wisløffs hovedpoeng (snarere ett ubeskyttet bilde, som han altså et annet sted 
gjør oppmerksom på kan trekkes for langt). Men avsnittets tema er en avvisning av 
forvandlingsunderet katolikkene lærer. Brødet og vinens substanser blir ikke forvandlet til 
Jesu legemes og blods substanser, like lite som aksidensene blir forvandlet. Wisløff diskuterer 
hvorvidt consubstansiasjonslæren treffer Luther sitt syn på denne saken, noe han stiller seg 
tvilende til.79 Hvorvidt denne diskusjonen, og hva han ellers skriver, innebærer at han selv 
distanserer seg fra denne læren, må bli stående ubesvart. Hans avvisning av 
transubstansiasjonen er derimot klar, denne lære sier ”mer enn Skriften”.80 Derfor så Wisløff 
det nødvendig å argumentere mot katolikkene og deres transsubstansiasjonslære.  

I forhold til de reformerte var det avgjørende viktig å fastholde realpresensen. Når 
Calvin (1509-1564) avviste at Jesu legeme og blod var til stede i nattverdens brød og vin, 
skyldtes det hans overbevisning om at Jesu legeme var i himmelen og dermed ikke kunne 
være i brødet og vinen. Wisløff samstemmer nok en gang med Luther: ”Jesus – også som 
menneske – er til stede overalt, for han er jo ett med Gud Faderen”.81  

                                                 
75 Wisløff, 1959: 131-132. 
76 Wisløff, 1983: 140. 
77 Wisløff, 1960: 38-39. 
78 Wisløf, 1955: 168. 
79 Wisløff, 1983: 141. 
80 Wisløff, 1959: 132. 
81 Wisløff, 1959: 132. 
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Å hevde at det er ”den Hellige Ånds oppgave å skape forbindelse mellom Jesus 
Kristus og de troende”,82 vil være å redusere Skriftens budskap om hva som faktisk skjer i 
nattverden. At Kristus sitter ved Guds høyre hånd (1.Pet.3, 22) hindrer ikke at han kan være 
tilstede i nattverdens brød og vin, for ”Skriften viser oss at Guds høyre hånd ikke er et 
bestemt sted, men den er Guds allmektige kraft, som samtidig kan være ingen steder og 
likevel må være alle steder”.83 Og Wisløff føyer til: ”Og da er Kristus der hvor Guds allmakt 
er”.84 
 
1.2.3 Gave eller offer?85 
Wisløff siterer Thomas av Aquino (1225-1274): ”Dette sakrament er både et sakrament og et 
offer. Et sakrament i og med at vi eter og drikker det; et offer (latin: sacrificium) i og med at 
det ofres”.86 Til dette utsagnet svarte Wisløff: ”Den katolske lære og tilsvarende praksis er 
helt uten grunnlag i Skriften”.87  

Wisløff hevder at nattverden gjerne blir omtalt som ”et styrkemåltid, samfunnsmåltid, 
bekjennelseshandling osv. – Det kan være greit nok, rett forstått. Men katekismen ber oss se 
på brødet og vinen: Hva får vi der?”88 Katekismen samstemmer med det bibelske vitnesbyrdet 
om at i brødet og vinen får vi Jesu sanne legeme og blod. Dette understreker Wisløff ved å 
henvise til Matt. 26; Mark. 14; Luk. 22 og 1. Kor. 11.89 Det grunnleggende sentrale i 
nattverden er hva vi får. Det er Guds gave til de troende. Wisløff avviser på det sterkeste at 
nattverden, og Jesu legeme og blod i den, på noen som helst måte er noen representasjon av 
korsofferet. Han gjengir den katolske kirkes katekisme som sier at: 

 
”Kristi offer og det eukaristiske offer er ett og samme offer. For det er den samme offergave 
(hostia), og det er den samme som nå ofrer ved prestens tjeneste, som den gang ofret seg på 
korset, bare måten å ofre på er forskjellig. Og i det guddommelig offer som skjer i messen, er 
det den samme Kristus som innesluttes og ublodig ofres, som den som på korsets alter, blodig 
ofret seg en gang for alle”.90 

 
Wisløff understreker at den katolske kirke ikke lærer at offeret i messen er noen gjentagelse 
av det offeret Kristus gav på korset, men offergaven er den samme. Selv om offeret nå er 
ublodig. Offerpresten er Kristus selv, i messen, ved prestens hender.91 I liten grad går Wisløff 
inn og diskuterer de ulike sidene i denne læren, han avviser den derimot på prinsipielt 
grunnlag: 
 

”Det er kirkens tradisjon som anføres som bevis, sammen med teologers og kirkefedres 
skrifttolkninger. Men skriftens ord taler klart slik som vår lille katekismus taler: Jesu sanne 
legeme og blod under brødet og vinen, for at vi skal ete og drikke det”.92 

                                                 
82 Wisløff, 1959: 132. 
83 Wisløff, 1983: 139-140. 
84 Wisløff, 1983: 140. 
85 Wisløff, 1996. 
86 Wisløff, 1996: 70. 
87 Wisløff, 1996: 71. 
88 Wisløff, 1996: 70. 
89 Wisløff, 1996: 70. Det er interessant å merke seg at Wisløff konsekvent holder seg til innstiftelsesordene i sin 
argumentasjon på dette området. 
90 Wisløff, 1996: 70. 
91 Carl Fredrik Wisløff: ”Katolsk messe i evangelisk-lutherske domkirker”, FG 2/1993: 72. Wisløff, 1993). 
92 Wisløff, 1996: 71. 
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Wisløff avviser derimot ikke at vi gjennom sang og ord kan gi Herren vår takk og lovprisning 
mens vi holder nattverd, og at dette for så vidt kan kalles et lovsangsoffer. ”Men sakramentet 
er ikke et offer”.93 Og: ”Det er ikke dette som er messeofferets vesen, det sentrale og 
avgjørende i messeofferet er at Kristus ofres. Dette må vi avvise”.94 Kommer det offertanker 
inn i vår lutherske kirke, vil det være et skritt på veien til ”pavens Rom”,95 hevder Wisløff. 
Han slår det uttrykkelig fast: ”Nattverden er Herrens gave til oss, ikke vårt offer til ham”.96 
 
1.3 Wisløffs forståelse av Ordet – Tegnet i nattver den 
Når det gjelder forholdet mellom Ordet og Tegnet i nattverden understreker Wisløff at det hos 
Luther er:  
 

” In missa Ordet er høyere enn Tegnet. Her tales ikke om forholdet mellom sakramentet (i 
betydn.. nattverd) og Ordet (i betydn. prekenen), men om forholdet mellom de to komponenter 
som til sammen gjør alterets sakrament, nemlig Ordet (innstiftelsesordet) som kommer til 
elementet (brød og vin)”.97 
 

Wisløff gir sin tilslutning til dette og mener en grunnleggende feil ofte blir gjort når man 
forsøker å forstå nattverden, nemlig at man tar utgangspunkt i Tegnet. Den katolske kirkes 
vranglære om transubstansiasjonen kom som en følge av at fokuset var på Tegnet og ikke på 
Ordet. Man valgte feil tolkningsnøkkel og dermed fikk man folgerungen (følgeslutninger), 
som Luther kalte det.98 Disse kan være meget logiske, men når Tegnet er utgangspunktet blir 
resultatet allikevel galt.99 Wisløff gir også her sin tilslutning til Luther.  
 I sin prekenlære Ordet fra Guds munn advarer han på det sterkeste mot ”å skyve 
sakramentene frem på prekenens bekostning”.100 Wisløff refererer et utsagn av Ole Sæverud: 
”Det er ved sakramentene og ikke ved forkynnelsen at en kristen skal leve i nåden. 
Forkynnelsen skal alltid på nytt drive ham dit inn”.101 Dette avviser Wisløff fullstendig, slik 
kan det ikke være. Han støtter seg igjen til Luther. Det er det muntlige ord, prekenen som er 
evangeliets egentlige embete. Selv legger han til: ”Ordet er det første, Ordet er klart og 
utvetydig overordnet sakramentene”.102 Men sakramentene er synlige ord. 

I Wisløffs grunnholdning ligger det en svært høy aktelse for Ordet, både i dens 
utvidede betydning som det forkynte ord, Skriften i sin helhet og i dens snevrere betydning 
som innstiftelsesordene.103 Så høy er den aktelsen at man aner at den rokker ved 
nattverdsakramentets helhet og indirekte, og trolig utilsiktet, nedvurderer Tegnet i 
sakramentet. Bakgrunnen synes å være de ulike misbruk av Tegnet som vi har referert. Som 
kirkehistoriker kjente Wisløff godt til dette, og det kan være en medvirkende årsak til hans 
ulike advarsler. Men en pendel som går langt ut mot den ene siden, kan raskt gå for langt ut i 

                                                 
93 Wisløff, 1996: 71. 
94 Wisløff, 1963: 253. 
95 Wisløff, 1996: 71. At dette er en aktuell problemstilling viser Wisløff ved sin artikkel Katolsk messe i 
evangelisk-lutherske domkirker. Wisløff, 1993. 
96 Wisløff, 1993: 73. 
97 Wisløff, 1963: 250. 
98 Wisløff, 1960: 38. 
99 Wisløff, 1960: 38-39. 
100 Carl Fredrik Wisløff: ”Ordet fra Guds munn”, Oslo 1951: 60. (Wisløff, 1951). 
101 Ole Sæverud: ”Smuler er også brød”, Oslo 1947: 17. (Sæverud, 1947). 
102 Wisløff, 1951: 61. 
103 Wisløff, 1951: 61. 
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den motsatte retningen også. Hvorvidt dette gjelder Wisløffs nattverdssyn må vi forfølge 
videre i denne undersøkelsen. 

Når vi så skal undersøke hvilken betydning nattverdordene har på Tegnet, er det et 
interessant spørsmål hvorvidt Ordet i nattverden er konsekrasjonsord? I det 2. opplaget av 
Martin Luthers teologi, hevder Wisløff at Luther mente at ”nattverdordet er 
konsekrasjonsord”.104 Dette er en av svært få endringer i kapitlene om nådemidlene i forhold 
til det som står i den 1. utgaven, som kom bare ett år før.105 Dette er i grunn 
oppsiktsvekkende, for Wisløff har i sin egen argumentasjon angående etter-konsekrasjonen på 
1950-tallet hevdet at man ikke kan støtte seg verken til reformasjonstidens lutheranere eller 
Luther selv hvis man mener at konsekrasjonen ensidig knyttes til uttalelsen av 
innstiftelsesordene. 106  

”Tydelig er det i hvert fall at Luther ikke knytter konsekrasjonen ensidig til uttalelsen 
av Verba Institutionis”.107 Men altså nå i det 2. opplaget av Martin Luthers teologi, skriver 
han uten å bemerke det noe videre at nattverdordet er konsekrasjonsord. Årsaker til at Wisløff 
føyer dette til er vanskelig å fastslå, men det står i spenning til mye av det han ellers har 
skrevet tidligere.108 I en fotnote sier Wisløff: ”Det innrømmes villig at Luther regner med 
etterkonsekrasjonens nødvendighet, men man kan ikke ta ham til inntekt for den oppfatning at 
Verba først og fremst er konsekrasjonsord”.109 En mulig årsak til disse tilsynelatende 
motsetningene er uttrykket først og fremst. Wisløff skriver disse ordene i kursiv, og en slik 
betoning kan tyde på at nattverdordene spiller en vesentlig rolle ved konsekrasjonen, men det 
er ikke nattverdordenes første og fremste hensikt.110  

Noe vi likevel må ta med er at Wisløff hevder at han, i likhet med den eldste kirke, så 
hele nattverdhandlingen som det konsekrerende.111 Dette skulle tilsi en oppvurdering av 
helheten i nattverden, noe som da også inkluderer Tegnet. Nattverden består ikke av løst 
sammensatte deler, slik Wisløff ser det, men hele nattverdhandlingen har den konsekrerende 
virkning. Dette endret seg senere ved at presten alene sørget for konsekrasjonen, mens 
menigheten, hvis det var noen, sto å så på.112 En slik gjennomføring av nattverden medførte at 
forholdet mellom Ordet og Tegnet ble langt unna det opprinnelige, og likeledes nattverden 
som sakrament. Ordet ble lest stille av presten, Ordet som var tiltenkt alle.113 Tegnet ble ikke 
nytt slik det var tiltenkt, menigheten fikk kun del i brødet, mens presten nøt både brød og 
vin.114 Dette misbruket reagerer Wisløff sterkt på. Ordet er det avgjørende, og da må alle få 
høre innstiftelsesordene lest slik at de kan tilegne seg disse i tro. Først da blir nattverden i Ord 
og Tegn etter Jesu innstiftelse. Det har dessuten ingen hensikt å lese nattverdordene stille for: 

                                                 
104 Carl Fredrik Wisløff: ”Martin Luthers teologi”, 2. oppl. 1984: 137. (Wisløff, 1984). Begrepet 
konsekrasjonsord innebærer at innstiftelsesordene innvier nattverdelementene. 
105 Wisløff, 1983: 137. 
106 Wisløff, 1955: 166. 
107 Wisløff, 1955: 166. 
108 Wisløff, 1955: 165. 
109 Wisløff, 1955: 165. 
110 Wisløff, 1955: 165. I fotnote 3 referer Wisløff til Konkordieformelen som sier at Verba også er 
konsekrasjonsord, men i kraft av den første innstiftelsen. 
111 Carl Fredrik Wisløff: ”To liturgiske spørsmål i lys av vår liturghistoriske tradisjonssammenheng”, TTK 
1/1950: 21,23 (Wisløff, 1950). 
112 Wisløff, 1950: 26. 
113 Wisløff, 1955: 164-165. 
114 Wisløff, 1946: 182. Wisløff, 1960b: 38-39. 
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”Det virkende ord er ikke i og for seg prestens ord ved alteret, men Kristi ord ved 
innstiftelsen”.115   

For Luther spiller ubikvitetslæren (læren om Kristi allestedsnærværelse) her en viktig 
rolle, da Kristi nærvær ikke er noe som inntrer, ”den er en realitet hele tiden, det som skjer er 
at den blir gripbar virkelighet for oss”.116 Dette utelukker et konsekrasjonsøyeblikk, eller 
tanker som i likhet med transsubstansiasjonslæren kan føre i retning av at konsekrasjonen er 
en ny inkarnasjon.117 Wisløff mener man ikke kan fastslå om Luther gjennom ubikvitetslæren 
kun vil vise en mulig måte å tenke disse tingene på, eller hvorvidt han vil gjøre det til 
gjeldende skriftlære?118 Uansett sies det mye om oppfatningen av konsekrasjonen gjennom 
det som her sies. Ubikvitetslæren er i konkordieformelen utformet som kirkelære, men da den 
norske kirke ikke er forpliktet på denne kan vi oppfatte ubikvitetslæren som en tankemodell, 
hevder Wisløff.119 

Etter å ha undersøkt forholdet mellom Ordet og Tegnet i nattverden, vil jeg i det 
følgende undersøke hvilken betydning syndenes forlatelse og kommunionen gis i Wisløffs 
nattverdssyn 
 
1.4 Syndenes forlatelse og kommunionen 
Særlig i Wisløffs dogmatiske skrifter om nattverden synes det i første omgang som om 
nattverdens virkning og gave omtales på en begrenset måte, sammenlignet med for eksempel 
Luthers skrifter. Nattverdens betydning beskrives ikke i omfattende ordelag, men det sies 
enkelt og greit at ”jeg får her syndenes forlatelse, og dermed liv og salighet”.120 Når dette i de 
fleste skriftene i liten grad utdypes noe nærmere, kan man raskt få et inntrykk av at nattverden 
har en redusert betydning. Men her er det viktig å rette fokuset på hva Wisløff legger i dette 
uttrykket, for å gi et rett bilde av hans nattverdssyn. Og da blir de avgjørende viktige, de 
utdypningene han selv i gir, som denne i artikkelen Nattverden – fellesskap på 
syndsforlatelsens grunn: 
 

”For hvor syndenes forlatelse er, der er liv og salighet. Hva ligger i dette uttrykk? Kort og godt 
at den evige Gud, som har skapt Himmel og Jord, og som holder øye med oss alle sammen og 
som en dag skal avgjøre vår evige skjebne – han har tilgitt meg. Med andre ord: Han vil ha 
meg. Ja, enda mer: Han elsker meg (…) Ordet om syndenes forlatelse sier altså at han tilgir. 
Han tilgir fordi han vil ha meg, for han elsker meg. Det er så stort og merkverdig at det er rart 
vi kan si slikt. Men evangeliet bevitner det, og denne form av evangeliet som heter den hellige 
nattverden bevitner det mangfoldig: jeg får her syndenes forlatelse, og dermed liv og salighet. 
Hva skulle det være for noe mer når jeg vet det, og virkelig får lov til å regne med at den evige 
Gud, den allmektige Gud, den kjærlige Gud, den rike Gud vil ha meg. Har jeg det, ja da har 
jeg jo alt. Og da er det evig sant og visst at hvor syndenes forlatelse er, der er det liv og 
salighet”.121 
 

En utdyping av syndenes forlatelse og hva det innebærer ligger for så vidt under frelseslæren. 
I Wisløffs ulike skrifter der frelseslæren er tema, utdypes da også grunnlaget for, og 
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116 Wisløff, 1957: 157. 
117 Wisløff, 1957: 157. 
118 Wisløff, 1983: 140. 
119 Wisløff, 1983: 140. 
120 Wisløff, 1979: 12. Ordene om syndenes forlatelse og liv og salighet er en uttrykksform vi klart gjenkjenner i 
Luthers lille katekisme. 
121 Wisløff, 1979: 12. 
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konsekvensene av, syndenes forlatelse.122 Sånn sett er det naturlig at en utdypning her kan 
sees som unødvendig, da dette er gjort i andre sammenhenger. I Martin Luthers teologi gir 
han allikevel en presisering av gaven syndenes forlatelse:  
 

”Og denne gave innebærer ikke bare dette tilsynelatende negative element, at alt det gale vi 
har gjort er utslettet, slik at fatet nå er rent. Synden er jo grunn og årsak til at vi er skilt fra Gud 
og står under hans vrede. Når da synden er tilgitt, da er vi flyttet over til Guds kjærlighets 
samfunn, slik at vi nå eier alt det Gud har å gi fattige syndere. Liv og salighet – selve uttrykket 
for åndelige grepne menneskers lyst og lengsel – gis der hvor synden er tilgitt ved troen på 
Jesus”.123 

 
Og i artikkelen Luthersk nattverdsyn sier han:  
 

”Det trenges ingen spesiell nådevirkning for legemet; mennesket er et ånds-legemlig vesen, 
syndens forderv gjaldt både legeme og sjel, og syndenes forlatelse – som ikke bare må forståes 
negativt lik ettergivelse av synd og skyld – er nok til gjenopprettelse både for legeme og 
sjel”.124  
 

Man får altså ingen tilstrekkelig forståelse av Wisløffs syn på nattverdens gave og virkning 
uten å stanse opp for hva han legger inn i begrepet syndenes forlatelse og dens virkning til liv 
og salighet. Men når man slik må trenge inn i Wisløffs frelsesforståelse for å forstå hvilke 
virkning og gave nattverden gir, må man undre seg på hvorvidt dette faktisk gjøres av de som 
leser Wisløff sine skrifter? Og likeledes hvorvidt det da blir vilkårlig hva slags nattverdssyn 
man har møtt etter en studie av Wisløff sine skrifter?  

Videre legger Wisløff sterk vekt på kommunionen.125 Tidlig regner Wisløff dette som 
et tyngdepunkt ved siden av Kristi innstiftelse i den lutherske nattverdforståelsen. I de tre 
første utgavene av troslæren møter vi en understrekning av måltidsfellesskapets positive 
betydning. Dette svekkes, og mye stoff fjernes og erstattes med stoff om andre sider av 
nattverden, i den fjerde utgaven.126  

Men dette måltidsfellesskapet er ikke utelukkende knyttet til at man gjør en felles 
handling, spiser brød og vin blant mennesker som allerede er del av et fellesskap i den troende 
forsamling.127 Nei, med utgangspunkt i 1. Kor. 10, 17 hevder Wisløff at det i nattverden er en 
enhet som ”består rent objektiv og ikke er begrenset av følelsen av enhet, opplevelsen av 
enhet, gleden ved enhet”. 128  

Det er en enhet på syndsforlatelsens grunn, fordi vi alle har del i det ene brødet. ”Det 
finnes et samfunn som blir til ved dette nattverdssakramentets mysterium”.129 Selve enheten 
er en gave, på linje med nattverden selv. Dette måltidet minner om at vi får noe på forhånd av 
det som senere skal gis oss. Nattverden blir en forsmak på himmelen og minner 

                                                 
122 Wisløff, 1975. Se for eksempel kapittel D ”Hva Bibelen forkynner om veien til frelse”. Her kunne selvsagt 
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nattverdgjestene om de som er gått foran130 Men samtidig er det viktig for Wisløff at ikke 
bare de ulike aspektene ved måltidet blir fremhevet: 

 
”Syndenes forlatelse gis oss her i og ved Jesu legeme og blod under brødet og vinen. Vi taler 
ikke alltid slik. Vi forklarer for menigheten at nattverden er et samfunnsmåltid, styrkemåltid, 
minnemåltid, osv. osv. Det kan være godt og vel, men la oss ta med det som er gitt i 
katekismen som går rett på saken og taler om Jesu legeme og blod”.131 
 

Og et annet sted leser vi: 
 

”Kort og godt: Kommunionen, tilegnelsen av Herrens legeme og blod, troen og syndenes 
forlatelse – dette er det godt å grunne på, for om dette taler Ordet. Men går en utover dette, gir 
en seg til å grunne på saker og ting som Ordet intet sier om, da vet en ikke hvor en havner”.132  
 
 

1.5 Sakramentalisme og spiritualisme 
I sin artikkel Luthersk sakramentsyn, gir Wisløff omfattende uttrykk for hvordan han 
definerer og plasserer sitt syn i forhold til begreper som sakramentalisme og spiritualisme. 
Det er interessant å merke seg at han ser disse to oppfatningene som to, om ikke nødvendigvis 
ytterpunkter, men i alle fall som to oppfatninger som ligger på hver sin side av den vei og 
oppfatning han mener er den rette og forpliktende for lutheranere.133  

Sakramentalisme kan gi seg utslag i at man tiltaler alle døpte som kristne, og at man 
glemmer eller skjuler at innbydelsen til nattverdbordet gjelder Guds barn, hevder Wisløff. 
Likeledes ser man spiritualistiske tendenser der man ikke tør tale om sakramentene, ”i hvert 
fall ikke uten at reservasjonene blir så mange og store at de får hovedvekten.134  

I forholdet til disse tendensene er Wisløff meget klar på at man veier ikke opp 
forskyvningen med den motsatte tendens. Sakramentalisme hindres ikke ved ”spiritualistisk 
antisakramentalisme”.135 Forholdet til sakramentene avgjøres ikke ved mengden fokus man 
gir nattverden, men derimot det kvalitative innholdet i nattverdens oppfatning, siden ”det 
dreier seg om innbyrdes forskjellige syn”.136 Samtidig som Wisløff vedgår at det ikke er 
alminnelig enighet om hva som ligger i sakramentalisme og spiritualisme gir han en 
framstilling av hva ”vi” 137 mener med disse begrepene. Sakramentalisme er: 

 
”En oppfatning som legger slik vekt på sakramentene at det inntrer en skjevhet i 
kristendomsoppfatningen – f. eks. derved at det ikke blir full plass for den personlige tro, eller 
derved at Ordet som nådebringende budskap fra Gud kommer i skyggen”.138  

 
Dette utdyper han så senere ved å si at ”sakramentalisme er den tro og den praksis som kretser 
omkring sakramentet, uten å la seg veilede av Ordet”.139 Spiritualisme derimot er:”en 

                                                 
130 Wisløff, 1979: 13. 
131 Wisløff, 1963: 252. 
132 Wisløff, 1955: 172. 
133 Wisløff, 1960: 34, 39-40. 
134 Wisløff, 1960: 46-47. 
135 Wisløff, 1960: 47. 
136 Wisløff, 1960: 48. 
137 Wisløff, 1960: 34. Det gis ingen nærmere beskrivelse av hva Wisløff mener med vi her, men trolig omfatter 
det den som deler det lutherske sakramentssynet i og med at det er artikkelens hovedtema og ramme. 
138 Wisløff, 1960: 34-35. 
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oppfatning som ikke tar de utvortes midler Gud har gitt oss (Ord og sakrament) som virkelig 
nådens midler, i det den på en falsk måte ’åndeliggjør’ (spiritus, latin = ånd) hele 
kristendommen”.140  

Også her gir Wisløff en presisering, eller en årsakssammenheng som til forveksling er 
lik den som gjelder sakramentalismen. ”Man har sett på Tegnet uten å gi akt på Ordet”.141 
Årsakene til disse to oppfatningene er altså den samme, slik Wisløff ser det, men resultatene 
er svært forskjellig. Det lutherske sakramentsynet som Wisløff presenterer som veien i 
mellom disse oppfatningene ”er preget av dette at det med den største energi vil se 
sakramentet i Ordets lys”.142  
 Det synes ut fra artikkelen Luthersk sakramentsyn at Wisløff forstår spiritualisme som 
det reformerte synet på sakramentene og sakramentalisme lik det katolske synet.143  Med en 
sakramentalistisk oppfatning, slik Wisløff ser den, trenger menigheten kun brødet, fordi et 
legeme inneholder blod og dermed er vinen innesluttet i brødet. Man tilber det konsekrerte 
nattverdbrødet. Man lærer at det skjer et offer i nattverden. Man behandler de gjenværende 
konsekrerte elementene etter nattverden helt annerledes enn før de ble konsekrert.144 Disse 
konsekvensene kommer som følge av spekulasjoner rundt Tegnet og fører videre til 
”avgudsdyrkelse, vrang lære og død gudsdyrkelse. Eller kort og godt, til sakramentalisme.145 
Den spiritualistiske oppfatningen og dens resultater er ganske annerledes. Her sies det: 

  
”Brød og vin kan da ikke være annet enn brød og vin. Å ete og drikke kan da ikke ha noe med 
frelse og salighet å gjøre (…) Og så bortforklares begge sakramenter. Det dreier seg ikke 
lenger om synlige sansbare tegn på Guds nådevilje mot oss, de utvortes tegn blir til bare tegn, 
det eneste betydningsfulle er det som skjer inne i oss, her er ingen egentlige sakramenter 
lenger”.146  
 

Wisløff hevder at årsaken til spiritualismen ligger i at man ikke har gitt tilstrekkelig akt på 
Ordet, men de som har formet og sluttet seg til denne oppfatningen har latt seg lede av sin 
egen opplyste ånd og menneskelige forstand. 
 Sakramentalisten vil hevde at ”sakramentene gir mer – eller noe annet – enn Ordet”. I 
en artikkel om luthersk sakramentssyn er det naturlig å referere hva som var Luthers 
oppfatning til noe slikt: ”evangeliets forkynnelse var det viktigste, endog viktigere enn 
forvaltningen av sakramentene”.147 Spiritualisten vil ta en slik oppfatning til inntekt for sitt 
syn og hevde at evangeliets større betydning enn sakramentene innebærer ”at sakramentene i 
grunnen ikke har noen betydning i det hele tatt, uten rent symbolsk”.148 

                                                                                                                                                         
139 Wisløff, 1960: 39. 
140 Wisløff, 1960: 35. 
141 Wisløff, 1960: 40. 
142 Wisløff, 1960: 41. 
143 Wisløff, 1960: 36-41. På side 36-39 gjør Wisløff rede for katolske oppfatninger angående nattverden og 
avslutter med å si: ”Nå har vi sett hva sakramentalisme er”. Wisløff, 1960: 39. På side 39-41 gjør han rede for 
hva som er en spiritualist sitt syn på sakramentene og man gjenkjenner klare reformerte trekk, uten at han 
utrykkelig bruker begrepet reformert i denne sammenheng. Det skyldes gjerne at katolske oppfatning er mer 
ensartet enn reformert. Noen grenseoppgang mellom sakramentalisme og den katolske kirke gjøres ikke, 
samtidig som det ikke trekkes andre koblinger mellom spiritualisme og reformert oppfatning enn 
sammenfallende syn. 
144 Wisløff, 1960: 37-38. 
145 Wisløff, 1960: 39. 
146 Wisløff, 1960: 40. 
147 Wisløff, 1960: 42. 
148 Wisløff, 1960: 43. 
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 I forholdet til troen vil sakramentalisten framheve selve sakramentet slik at troen blir 
av underordnet betydning, ja til tider glemmes, i alle fall i praksis. Spiritualisten derimot 
glemmer at gjennom sakramentene kommer Gud nær ved utvortes tegn, slik at troen gis noe 
utenom seg selv å bygge og stå på.149  
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1. Et teologisk brytningspunkt i norsk kirkeliv  
Stillingtaken til et teologisk spørsmål vil ofte få praktisk-kirkelige konsekvenser. Et slikt 
eksempel er spørsmålet om det kirkelige embete, som er et omdiskutert spørsmål i luthersk 
teologi. Vi kan definere det kirkelige embete som tjenesten med Ord og sakrament, innstiftet 
av Gud til mennesker frelse.1 Nå ligger imidlertid ikke temaets kjerneproblem i definisjonen 
av det kirkelige embete. De fleste lutherske teologer vil i sitt arbeide med luthersk 
embetsteologi ta utgangspunkt i Confessio Augustana artikkel 5, som taler om ”… en tjeneste 
med å lære evangeliet og forvalte og meddele sakramentene.”2 Det mer gjennomgripende 
spørsmålet er hvem som kan utføre tjenesten med Ord og sakrament.  

Innenfor rammen av Den norske kirken er det historisk sett presten som gjennom sin 
ordinasjon som har fått et særskilt ansvar for nådemiddelforvaltningen. En rekke norske 
teologer har begrunnet denne ordningen teologisk. Da lekmannsbevegelsene ble organisert 
innenfor rammen av Den norske kirke fra midten av 1800-tallet, førte dette til en debatt om 
forholdet mellom disse bevegelsene og den kirkelige struktur. Lekmannspredikantene reiste 
til bygd og by for å forkynne evangeliet, og utførte sin tjeneste under påberopelse av den 
kristnes rett og plikt til å vitne. Bakgrunnen for fremveksten av en sterk lekmannsvirksomhet, 
var opphevelsen av Konventikkelplakaten i 1842 og innføringen av Dissenterloven i 1845.3 
Spørsmålet som ble reist, var om en slik type virksomhet kunne forenes med Confessio 
Augustana artikkel 14, som sa at ”i kirken bør ingen lære offentlig eller forvalte sakramentene 
uten at han er rettelig kalt.”4 Flere teologer og kirkeledere mente lekpredikantene tilrev seg en 
tjeneste som var forbeholdt presteembetet alene. Lekpredikantene hadde ikke kirkens kallelse 
og kunne følgelig ikke utføre nådemiddelforvaltningen, som var presteembetets tjeneste 
alene.5  

I denne artikkelen vil vi belyse enkelte embetsteologiske problemstillinger i lys av Det 
nye testamente. Artikkelen vil ikke kunne drøfte alle systematisk-teologiske eller praktiske 
sider ved embetsteologien, men vi behandler et par grunnleggende problemstillinger som ofte 
                                                 
1 Østnor 1978:13 
2 Mæland (red.) 1985:31  
3 Oftestad TTK 3/1980:189  
4 Mæland (red.) 1985:35 
5 Molland I 1979:243-265.  
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får konsekvenser for resten av embetsteologien. For bedre å tydeliggjøre hva slags 
problemstillinger det er tale om kan det innledningsvis være fruktbart å redegjøre kort for to 
teologiske grunnposisjoner i den embetsteologiske debatt.  

 
2. To grunnposisjoner – det personale og funksjonel le embetssyn  
I den norske embetsteologiske debatten anvendes ofte termene høykirkelig, lavkirkelig og 
flatkirkelig om ulike posisjoner og ståsteder. I vår sammenheng er disse termene lite 
anvendbare fordi de er fylt med visst polemisk innhold. Vi vil derfor presentere to ulike 
grunntyper av embetssyn som vi kaller det personale og funksjonelle embetssyn. Mellom 
disse grunntypene vil man selvsagt finne en rekke mellomposisjoner og ståsteder, men på 
samme tid kan grunnposisjonene virke klargjørende for hvilken teologisk begrunnelse som 
utgjør hovedrammen for embetsteologien.  

Det personale embetssynet omtales ofte som et høykirkelig embetssyn. Dette 
embetssynet betrakter det kirkelige embetet som en særskilt tjeneste i kirken som er unik, i 
forhold til de øvrige tjenester. Det personale embetssynet begrunnes i apostolatet. Kristus 
innsatte apostlene og gav dem oppdraget med å representere han i verden. Apostlenes tjeneste 
blir så videreført i det kirkelige embetet. Det personale embetssynet vektlegger personen som 
utfører nådemiddelforvaltningen i kirken. Det trekkes videre en prinsipiell grense mellom 
embetet og lekfolket, og embetsbæreren er lederen for og har læreansvaret i menigheten. 
Overdragelsen av embetet fra embetsbærer til embetsbærer skjer ved ordinasjonen for å 
tydeliggjøre at vedkommende står i en særskilt oppgave tilbake til apostlene. Det kirkelige 
embetet er en gudgitt oppgave og ett, men enkelte teologer vil kunne åpne opp for en viss 
tjenestedifferensiering. Ellers identifiserer det personale embetssynet det kirkelige embetet 
med prestetjenesten. Fordi embetet utgjør en egen stand, ordo, har presten monopol på 
nådemiddelforvaltningen.6 Et personalt embetssyn gjenfinnes nok i stor grad innenfor den 
katolske og anglikanske kirken, men også blant enkelte lutherske teologer og grupperinger. I 
katolsk embetsteologi finnes en representasjonstankegang som går ut på at embetsbæreren er 
en forlengelse av og fortsettelse av Kristi legemlige nærvær. Embetsbæreren er da den andre 
Kristus (alter Christus) og et møte med ham blir å møte Kristus og hans frelse. Ut fra denne 
tankegangen blir ikke embetet kun et ordningsspørsmål, men et frelsesspørsmål.7 Det er denne 
tankegangen som begrunner den katolske kirkes nei til kvinnelige prester. Fordi Kristus var 
mann og apostlene var menn, slik må også embetsbæreren være en mann.8  

En kjent figurant for et personalt embetssyn i norsk teologi var Leiv Aalen (1906-
1982), som var professor i dogmatikk ved Det teologiske Menighetsfakultet. Aalen hevdet det 
kirkelige embete ble innstiftet av Kristus i og med utsendelsen av apostlene som en særskilt 
tjeneste med Ord og sakrament. Embetes hovedoppgave skulle være å formidle nådemidlene 
og frelsen, og var videre betrodd et særskilt lære- og hyrdeembete i kirken.9 Det kirkelige 
embete ble innstiftet ved utsendelsen av apostlene, og apostlene valgte ut etterfølgere og 
innsatte dem under bønn og håndspåleggelse.10 Dette embete, den særskilte tjenesten med 
nådemidlene, overdras enkeltpersoner gjennom ordinasjonen, som er en kirkelig og offisiell 
innvielseshandling.11 Det kirkelige embete har for Aalen ikke sin grunn i læren om det 
                                                 
6 Sannes 1991:145  
7 Weider 1969:15 
8 Sannes 1991:146  
9 Aalen 1965:83 
10 Aalen 1965:86 
11 Aalen 1979:178 
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allmenne prestedømme. Det allmenne prestedømmes oppgaver, som alle kristne i kraft av sin 
dåp har del i, er å gjøre sitt liv til en åndelig gudstjeneste for Gud og utøve en allmenn 
vitneplikt.12 Aalen kritiserte det radikale lekfolket som forrettet nattverd uavhengig av 
prestens tjeneste. På et sommermøte i Den vestlandske Broderring i 1906 hadde Ludvig Hope 
tatt til orde for fri nattverd. Nattverden var ifølge Hope de troendes sak, og ingen akt som 
tilkom geistligheten alene å forvalte. Derfor måtte vennesamfunnene fritt kunne bruke 
nattverden.13 I front mot blant annet Hope mener Aalen at kirken må ha en ordnet forvaltning 
av nådemidlene, og beskylder det radikale lekfolket for separatisme. Et brudd med kirkens 
offisielle sakramentsforvaltning kan føre til kirkesprengning, og gjøre 
nådemiddelforvaltningen til et sekterisk og privat anliggende.14 Fordi nådemidlene er 
trosskapende skal disse midlene forvaltes gjennom en embetsmessig ordnet 
nådemiddelforvaltning. Med henvisning til CA 4 og 5 finner Aalen at Gud har innstiftet 
prekeembetet som en embetsmessig ordning i kirken, og dem som utfører 
nådemiddelforvaltningen skal ut i fra CA 14 være rettelig kalt. Å være rettelig kalt er det 
samme som å være ordinert. Bekjennelsen er dermed i samsvar med den nytestamentlige 
menighetsordning hvor nådemiddelforvaltningen helt fra aposteltiden har vært overdratt til 
ordinerte tjenere eller underlagt deres kontroll.15 

Det funksjonelle embetssynet legger primært ikke vekt på embetspersonen, fordi 
embetets vesen ligger i selve utførelsen av nådemiddelforvaltningen i kirken. Der hvor Ordet 
lyder og sakramentene forvaltes, der er embetet, og betoningen ligger på selve 
nådemiddelutførelsen. Det funksjonelle embetssynet betoner da at ”Kristi oppdrag til tjeneste 
med Ord og sakrament er gitt hele den kristne kirke, ikke bare til en bestemt gruppe.”16 
Embetet er innstiftet av Gud fordi det er ved nådemidlene Gud handler med et menneske. Det 
finnes ingen særskilt embetsstand, men betoningen ligger på selve nådemiddelforvaltningen i 
funksjon, og at den utføres etter Kristi forordning. Oppgaven med nådemiddelforvaltningen er 
gitt som oppdrag til alle disiplene, og begrunnes derfor ut i fra læren om det allmenne 
prestedømmet. Gjennom dåpen og troen har alle kristne fullmakt til å utføre 
nådemiddelforvaltningen, men for å unngå kaos og uorden, er det noen som skal kalles til å 
utføre tjenesten på menighetens vegne. Det funksjonelle embetssynet trekker ikke noe 
prinsipielt skille mellom presten og lekfolket eller de øvrige av kirkens tjenester. Den 
personen som utfører nådemiddelforvaltningen på menighetens vegne har således del i det 
kirkelige embetet.17 

I denne artikkelen vil vi ta for oss og drøfte to av premissene for det personale 
embetssynet. De to bærende problemstillingene er om Kristus innstiftet et særskilt embete ved 
utsendelsen av apostlene med særskilt fortrinnsrett til nådemiddelforvaltningen i kirken, eller 
om Kristus innstiftet tjenesten med Ord og sakrament som et felles oppdrag for hele kirken. 
Dernest vil vi drøfte om det kirkelige embete kan betraktes som en fortsettelse av apostolatet 
og vurdere om hvorvidt det foreligge en kontinuitet mellom apostolatet og de tjenester – eller 
embeter – som avtegner seg i Det nye testamente.  

 

                                                 
12 Aalen 1979:175 
13 Oftestad/ Rasmussen/Schumacher 2001:215 
14 Aalen 1944-1945:65  
15 Aalen 1944-1945:29  
16 Sannes 1991:146  
17 Sannes 1991:146-147  
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3. Det kirkelige embetets forhold til apostolatet o g de 
nytestamentlige tjenester  
 
3.1 Apostolatets karakter 
Tittelen apostolos betyr utsending, budbærer eller sendebud, og finner sin hebraiske 
ekvivalens i termen shaliach. I Det nye testamente kan substantivet anvendes allment om 
budbærere/utsendinger (Fil 2,25; 2. Kor 8,23), men begrepet anvendes først og fremst om de 
tolv disiplene som ble valgt og utsendt av Jesus (Matt 10,2ff). Terminologisk vektlegger ikke 
apostelbegrepet selve utsendelsesakten, men betoner primært apostelen som utsendt med 
fullmakt, det vil si at apostelen ikke handler på vegne av seg selv men på vegne av ham som 
har sendt ham.18 En apostel er derfor en som er sendt med fullmakt, og som handler på 
oppdrag av og i navnet til ham som sendte ham.19 En slik representasjonsordning fantes 
allerede på Jesu tid i schaliach-ordningen. Gjennom en utsending kunne det inngås fullt 
bindende avtaler om både giftemål og økonomiske og politiske avtaler. Denne shaliach-
ordningen var imidlertid ikke noe fast utformet embete, men en ordning som i vekslende grad 
ble brukt.20 
 Selv om aposteltittelen i hovedsak anvendes om de tolv disiplene, er den i Det nye 
testamente neppe forbeholdt eksklusivt de tolv fordi den også brukes om andre (Acta 14,14). I 
Rom 16,7 er det antakelig ikke de tolv apostlene som er ment, men omreisende misjonærer 
slik vi også finner omtalt i blant annet Didache (ca.70-90 e. Kr) 11,3-6 og i Hermas’ 
”Hyrden”  (ca. 140 e. Kr) 92,4 og 93,5.21 Også Paulus betegner seg som apostel (Rom 1,1 og 
11,13; 1 Kor 1,1 mfl.), en tjeneste han ble kalt til etter et særskilt møte med den oppstandne 
Kristus for å være apostel for hedningefolkene (Acta 9,1ff; Rom 11,13). Paulus’ 
apostelembete var omstridt, og i flere av brevene sine fremholder Paulus at han er apostel 
etter Guds vilje (Rom 1,5; 1 Kor 1,1. 9,1-2). Særlig i kampen mot de såkalte judaistene i 
Galatia må Paulus forsvare sitt apostelkall som gitt ham av Gud (Gal 1,1; 10-24). Trolig 
hadde galaterne stilt spørsmålstegn ved hans autoritet, og ikke stilt Paulus’ apostelkall på lik 
linje med de tolv i Jerusalem.22 Selv om aposteltittelen ikke er entydig fiksert i Det nye 
testamente, er det likevel rimelig å tro at apostelbegrepet i etterapostolisk tid primært 
anvendes om de tolv og Paulus, og ikke som alminnelig betegnelse på kristne misjonærer.23 

I Mark 3,13ff ser vi Jesus hadde til hensikt å ha en krets rundt seg som stadig fulgte 
ham. Formålet med kallelsen av de tolv var at de skulle være sammen med ham, forkynne og 
drive ut onde ånder. Den nære relasjonen til Kristus i hans jordeliv ser ut til å være et viktig 
formål med utvelgelsen av de tolv, og dette kriteriet synes også å være viktig da Mattias 
overtok aposteltjenesten etter Judas bortgang (Acta 1,15-26). Acta 1,21-22 fremholder at kun 
den som har vært vitne til Jesu liv fra hans dåp ved Johannes til himmelfarten, kan velges til 
apostel, og apostelen skal være et vitne om Jesu oppstandelse (1,22b).24 Da Mattias var valgt 
til aposteltjenesten ble han regnet som apostel på lik linje med de elleve (1,26b). Det kan her 
se ut som at kriteriet for å være apostel var å være et øyenvitne til Jesu liv og oppstandelse.  

                                                 
18 Kittel (ed.)  I 1964:421  
19 Kvalbein 1989:268  
20 Dunn 2003:558  
21 Schreiner 2001:401  
22 Gärtner 1998:30  
23 Austad 1984:120  
24 Larsson 1983:30  
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Det er ikke tilfeldig at Jesus utvelger og kaller 12 disipler. Israel bestod av tolv 
stammer, og flere av de gammeltestamentlige frelsesløftene går ut på en nyskapelse av dette 
folket. Jesus mente imidlertid ikke at det opprinnelige tolvstammeriket konkret skulle 
gjenreises ved utvelgelsen av de tolv, men eskatologisk være begynnelsen på den nye pakts 
gudsfolk. Både i Matt 10,1ff; Mark 6,7ff og Luk 9,1ff er utsendelsen av apostlene en sendelse 
til Israel. De tolv disiplene blir bindeleddet og den legitime fortsettelsen mellom det 
gammeltestamentlige gudsfolket og det nye folket som samles om Jesus som Israels 
Messias.25 På samme tid peker de tolv også frem mot den eskatologiske fullendelsen, da 
apostlene skal sitte på tolv troner og dømme Israels tolv stammer (Matt 19,28; Luk 22,30). 
Jesu utsendelse av apostlene til Israel innebærer likevel ikke en partikularistisk sendelse til 
Israelsfolket alene. Jesus var seg bevisst å være Israels Messias, men på samme tid skulle det 
nye gudsfolket bestå av både jøder og hedninger. Dette ser vi i utsendelsestalen i Matt 10,18 
der apostlenes sendelse til Israel også peker frem mot den universelle sendelsen til alle 
folkeslag som Jesus gav disiplene som oppdrag i misjonsbefalingen etter oppstandelsen (Matt 
28,16-20).26  
 
3.2 Apostolatets forhold til det kirkelige embetet  
De tolv apostlene og Paulus står tydelig i en særstilling i urkirken, men spørsmålet som bør 
drøftes er hvordan apostolatets karakter skal forstås. Som vi redegjorde for innledningsvis vil 
det personale embetssyn begrunne embete som en forlengelse av apostolatet, og hevder det 
kirkelige embetet er innstiftet av Kristus i og med utsendelsen av apostlene i forkynnelsens 
tjeneste. Aalen hevder apostlene, som den første generasjon av forkynnere, var forvaltere av 
Ord og sakrament, og valgte og innsatte selv sine medarbeidere og etterfølgere. Det er derfor 
naturlig å drøfte apostolatets karakter, og videre vurdere om tjenesten med nådemidlene bør 
betraktes i forlengelsen av Kristi utsendelse av apostlene.  

De tre synoptiske evangeliene forteller om utsendelsen av apostlene (Mark 3,13-18; 
Matt 9,35-10,42; Luk 9,1-6. 10,1-6), men en slik utsendelse er ikke nevnt i 
Johannesevangeliet. Når Lukas forteller om to utsendelser kan dette tyde på at utsendelsen 
ikke var en særskilt engangsbegivenhet, men antakelig en gjentatt handling fra Jesu side. 
Jesus har sendt disiplene i forveien eller til områder der han selv ikke kunne komme.27 I 
utsendelsestalen i Matt 9,35-10,42 sendes apostlene ut til de bortkomne sauene i Israels folk. 
Sendelsen er således eksklusivt rettet mot Israel og må leses i lys av at disiplene først etter 
Jesu død og oppstandelse skulle forkynne evangeliet for hedningene (Matt 28,16-20). På 
samme tid antyder utsendelsestalen et mer universelt sikte da også folkeslagene skal 
inkluderes i Guds rike (10,18). Dette er ikke uten betydning fordi oppdraget disiplene får er 
dermed ikke avsluttet ved apostlene, men utsendelsen står i en frelseshistorisk sammenheng 
der oppdraget Jesus gav disiplene i Matt 10 fornyes og utvides med misjonsbefalingen. 
Oppdraget apostlene mottar av Jesus er ikke eksklusivt forbeholdt dem, men et oppdrag som 
gjelder hele kirken av Jesu disipler.28 Ved utsendelsen gir Jesus disiplene oppdraget med å 
forkynne og utføre kraftgjerninger (10,7). Kraftgjerningenes hensikt er å stå i et tjenende 
forhold til forkynnelsen. Budskapet om Guds rike konkretiseres gjennom frelse for både 
kropp og sjel.29 Sentrum i det budskapet disiplene skulle forkynne, var at himmelriket er 
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kommet nær, og forutsetningen for disiplenes forkynnertjeneste ut fra Matt 10,8-10 er å gi 
gudsrikets gaver videre for intet slik de selv mottok det som en gave av Jesus.30  

Er det i Matt 9,35-10,42 indikasjoner som tyder på at Jesus innstiftet et særskilt 
embete som skulle ha ansvaret med nådemiddelforvaltningen i kirken? Det er lite i selve 
teksten som gir støtte for en slik tankegang. Faktisk kan det være vanskelig å slå fast at Matt 
9,35-10,42 som helhet kun er bestemmende for apostlene og deres tjeneste. Flere vers antyder 
et bredere perspektiv som ikke angår apostlene alene, men alle Kristi disipler. Uttrykk som å 
”kjennes ved” i motsetning til å fornekte Kristus (Matt 10,32-33), å bære sitt kors (Matt 
10,38) og ”å følge etter” handler om å bli en elev eller disippel.31 En interessant iakttakelse er 
at Matteus i utsendelsestalen veksler mellom begrepene apostler og disipler. I 10,1 kaller 
Jesus disiplene til seg for å gi dem oppdraget, men Matteus navngir dem med tittelen apostler 
(Matt 10,2). Matteus forteller i 11,1 at da ”… da Jesus var ferdig med det han ville pålegge 
sine tolv disipler,…” dro han videre for å undervise og forkynne i byene. Vekslingen mellom 
apostel og disippel i denne sammenhengen er interessant fordi den muligens antyder at 
oppdraget Jesus gav dem ikke var forbeholdt apostlene, men like meget gitt dem som disipler.  
De tolv disiplene, som modell for hele kirken, ble da sendt ut til Israels får i en foreløpig 
sendelse som etter Jesu oppstandelse kulminerer i misjonsbefalingen (Matt 28,16-20).32 En 
slik tankegang kan også støttes opp av Matt 10,41-42 der de tolv disiplene stilles sammen 
med ”en profet”, ”en rettferdig” og ”disse små”, og indikerer således at apostlenes ikke 
betraktes som særskilte embetsbærere. Vi kan derfor konkludere som Kvalbein med at det ”… 
oppdrag og den fullmakt de tolv får, er ikke embetsbærernes forhold til kirken, men kirkens 
forhold til verden.”33  
 Selv om det neppe kan tales om en embetsinnstiftelse i Matt 10, betoner likevel 
utsendelsestalen tydelig det oppdrag apostlene mottok. Jesus gir disiplene et oppdrag om å 
forkynne Guds rike. Oppdraget Jesus overdrar disiplene i Matt 10,7-8 knyttes sammen med et 
løfte i Matt 10,40: ”Den som tar imot dere, tar imot meg, og den som tar imot meg, tar imot 
den som har sendt meg.” Forholdet mellom oppdragsgiver og sendebud som antydes i dette 
verset uttrykker den jødiske tenkningen om forholdet mellom oppdragsgiveren og sendebudet. 
Sendebudet opererer med en fullmakt og representerer ham som sendte ham. Gjennom 
disiplene får folket et møte med Jesus selv og hans frelsende nærvær. Således blir oppdraget 
et viktig ansvar å bære for disiplene som Jesu sendebud. Matt 10,40 kan selvsagt tenkes som 
en særskilt fullmakt rettet kun til de tolv apostlene i deres sendelse til Israel ut fra Matt 10,1-
8. På samme tid er verset plassert i en kontekst med et mer universelt perspektiv der den 
konkrete rammen i Matt 10,1-8 er sprengt og taler om alle Jesu disipler. Alle disiplene har fått 
det samme oppdraget som apostlene og dette oppdraget var ikke særskilt forbeholdt de tolv.34 
 En slik betraktning støttes også opp av en analyse av utsendelsestalene i 
Lukasevangeliet. Hos Lukas skjer utsendelsen i to omganger. Først sendes apostlene ut (Luk 
9,1-6) og deretter sendes en videre krets av syttito disipler (Luk 10,1-20). Oppdraget de tolv 
får (Luk 9,2) er i sak det samme som de syttito (Luk 10,9). Også her har forkynnelsen av 
Guds rike en prioritet der kraftgjerningene fungerer som en bekreftelse på himmelrikets 
komme. Forkynneroppdragets siktemål er at tilhørerne skal komme til tro og bli frelst. At 

                                                 
30 Fornberg 1989:184  
31 Fornberg 1989:198  
32 Kvalbein 2001:44 
33 Kvalbein 1991:110  
34 Kvalbein 1989:284  



Det ene oppdrag og de mange tjenester 
 

119 

dette var Jesu hensikt med utsendelsen ser vi likeledes i hans reaksjon da de syttito kommer 
tilbake, og forteller om hvorledes det gikk (Luk 10,19-20).35 Det interessante i vår 
sammenheng er at den klareste fullmakten gir ikke Jesus til de tolv, men til de syttito i Luk 
10,16: ”Den som hører dere hører meg.” Her tydeliggjøres det at de syttito, i likhet med de 
tolv, representerer Jesus, og den som hører disiplene hører Jesus. Jesus understreker dermed 
den uløselige sammenhengen det er mellom ham selv og hans disipler. Lukas 10,16 tar også 
med en negativ avgrensning som tydeliggjør alvoret i å avvise disiplene: ”…og den som 
forkaster dere, forkaster meg.” Å forkaste en disippel er ensbetydende med å forkaste det 
budskapet han kommer med, og til syvende og sist å forkaste Gud som sendte Kristus.36  
 Ut fra det ovennevnte er det vanskelig å begrunne det kirkelige embetet i apostolatet. 
Apostolatet beror på et oppdrag som primært var knyttet til øyenvitnefunksjonen, og må 
derfor betraktes som avsluttet ved apostlenes død. Videre er det lite som tyder på at Jesus 
innstiftet et særskilt embete ved utsendelsen av apostlene i Matt 10 og Luk 9 og 10, men at 
det var en foreløpig sendelse primært til Israels folk. Det forkynneroppdrag som apostlene 
mottok var heller ikke eksklusivt forbehold dem, men et oppdrag som gjelder hele den kristne 
kirke, ja alle Jesu disipler. En særskilt embetsstand i forlengelsen av apostolatet kan det neppe 
tales om, men et oppdrag som er gitt til hele kirken. Vi vil i det følgende søke å utmeisle 
hvorledes Det nye testamente aksentuerer en embetstenkning som orienteres ut fra det 
apostoliske oppdrag. 
 
3.3 Oppdraget er gitt hele kirken av Jesu disipler  
Selv om de tolv kan sies å representere det nye gudsfolket som samles rundt Kristus, er 
likevel deres særskilte aposteltjeneste først og fremst bestemt av å være Jesu disipler. Det er i 
kraft av å være Jesu disipler de tolv også er apostler. Ordet disippel (mathetes) brukes om den 
gruppen som hørte til i kretsen rundt Jesus under hans jordiske virke. Det er vanskelig å si noe 
eksakt om hvor stor denne gruppen var, men disippelgruppen besto av flere enn de tolv (Luk 
10,1;  Joh 6,66; Acta 1,15). Forutsetningen for å være en disippel er å følge etter Jesus, det vil 
si å stå i et personlig fellesskap med ham. Allerede forut for utsendelsen av apostlene i Matt 
10 har Jesus kalt dem til å være hans disipler (4,18-22), og oppgaven var å gjøre andre til 
disipler. Å bli en Jesu disippel innebærer å leve i livsfelleskapet og som disippel under Jesu 
ledelse.37  
 Matt 28,16-20 kan langt på vei anses å være en sentraltekst når kirkens oppdrag skal 
defineres. Etter sin død og oppstandelse samler Jesus sine elleve disipler i Galilea der han gir 
dem befalingen om å gå ut i all verden og gjøre alle folkeslag til disipler. Misjonsbefalingen 
er stilt sammen av en makterklæring, et oppdrag og et løfte. Makterklæringen grunner i Jesu 
død og oppstandelse, og ordren disiplene mottar er å ”å gjøre til disipler.” Oppdraget følges 
med en anvisning om måten det skal utføres på, nemlig å døpe (baptizontes) og lære 
(didaskontes). Dåpen er inngangsporten til disippelfellesskapet og setter de troende inn i 
livssamfunnet med den treenige Gud.38 Dåpsformelen viser at det nå trer frem et nytt gudsfolk 
som skiller seg fra synagogen, der dåpen blir det nye paktstegnet istedenfor omskjærelsen.39 
Dåpen knyttes sammen med opplæring. Opplæringen sikter på å hjelpe disiplene til en ny 
livsførsel, og lære å holde alt det Jesus har befalt. ”Det innebærer ikke bare at de skal 
                                                 
35 Øystese 2003:75  
36 Marshall 1978:426 
37 Sannes 2004:32  
38 Kvalbein 2001:53  
39 Fornberg 1999:486 



Budskap 2009 FMH 
 

120 

forpliktes på Bergprekenes radikale tolkning av kjærlighetsbudet. De skal også lyde budet om 
å gjøre andre til disipler og selv bli menneskefiskere og medarbeidere i Guds innhøsting.”40  

Et interessant, og ikke uvesentlig moment, er at Matteus i kapittel 28 ikke anvender 
tittelen apostler om de elleve, men omtaler dem som disipler. Dette indikerer at 
misjonsbefalingen ikke ble gitt som et særskilt oppdrag til apostlene eller deres etterfølgere, 
men gitt som tidsubestemt oppdrag til hele den kristne kirke. Oppdraget og fullmakten om å 
gjøre alle folkeslag til disipler kan derfor ikke betraktes som en særskilt tjeneste kun reservert 
for bestemte personer. De elleve kan i Matt 28,16-20 sees på som det ”nye pakts gudsfolk i 
sin kjerne,…”41, og dermed som modeller for hele den verdensvide kirke. Dette 
resonnementet støttes også opp av Jesu løfte om å være med disiplene alle dager inntil 
verdens ende. Apostlene gikk bort allerede i det første århundret i kirkens historie, men 
oppdraget har fulgt den kristne kirke helt siden Jesus gav befalingen. Etter som apostel og 
apostolat er tidsbegrenset og ikke overføres til tjenester i kirken, blir det neste å se på de 
ordene som er brukt i Det nye testamente om tjenestene der. Her står begrepet tjeneste 
(diakonia, diakonos og diakonein) sentralt. 
 
3.4 En funksjonell og dynamisk tjeneste  
Det norske ordet embete har opprinnelse i en keltisk term som betyr vasall eller tjenestemann, 
men i germansk språkbruk ble det primært brukt som et intetkjønnsord i betydningen 
tjeneste.42 På engelsk anvendes ordet ministry som er avledet fra det latinske ministerium. 
Ministry kom antakelig inn i engelsk kirkespråk gjennom Wyclifs’ (1329-1384) oversettelse 
av Vulgata. Vulgata-oversettelsen, fra slutten av 300-tallet, hadde nemlig oversatt det greske 
substantivet diakonia og verbet diakoneo med ministerium. En rekke faktorer tyder på at man 
fra tidlig middelalder forstod den latinske oversettelsen ministerium teknisk-institusjonelt, og 
således synonymt ”with a particular ecclesiastical office or function, such as officiating at the 
Eucharist.”43  
 Dersom man analyserer bruken av diakonia og diakonos i Det nye testamente dukker 
det opp flere betydningsmåter. Hvis begrepet reduseres til entydig å forstås som teknisk-
institusjonelt kan man stå i fare for å miste innholdsfylden i begrepet fordi ”… the subjects 
and their activities are rendered analogous to contemporary ecclesiastical structure.”44 
Harrisville har analysert diakonia- og diakoneo-begrepet i Det nye testamente og funnet at de 
ikke primært er tekniske termer. For det første må konteksten avgjøre hvorledes begrepene 
skal forstås. For det andre antyder ikke begrepet noe om verken tjenestens rang eller lengde. 
Diakoneo anvendes både om Jesus (Matt 4,11; 27,55 Mark 1,13; 15,41 Lukas 10,40 Joh 12,2), 
om Peters svigermor (Matt 8,15; Luk 4,39), om Filemon (Filem 13), de tolv apostlene (Luk 
8,3; 22,26), om en større krets av disipler (2. Kor 3,3), Timoetus og Erastos (Acta 19,22), om 
menighetstjenere (1.Tim 3,3,10.13) og om alle de hellige (Heb 6,10; 1. Pet 1,12. 4,10-11).  
Hva tjenestens varighet angår, er også tekstene uensartet. Når både Jesus, apostlene, Paulus 
og Timoteus omtales, strekker tjenesteperspektivet seg over lengre tid, men det er også tekster 
som taler om andre personer og gruppers tjenester som er av mer kortvarig karakter. Blant 
dem er Arkippos (Kol 4,17), Salome (Mark 15,41), Onesiforos i Efesos (2. Tim 1,18) og Føbe 
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fra Kenkreæ (Rom 16,1).45 Alle omtales å stå i en eller annen form for tjeneste, men det er 
neppe tale om samme type tjeneste og varighet.  

Fordi det i Det nye testamente opereres med en vid bruk av diakonia- og 
diakonosterminologien, konkluderer Harrisville med at den ikke kan forstås som teknisk term 
for en bestemt tjeneste, men må ses i sammenheng med dens formål eller hensikt. For 
Harrisville er det forkynnelsen av evangeliet som definerer tjenesten. Oppdraget er Ordets 
tjeneste (Acta 6,6) hvor forkynnelsens siktemål er menneskets frelse. I de sammenhenger der 
begrepet diakonia og diakoneo anvendes dreier det seg blant annet om å ”vitne om evangeliet 
om Guds nåde” (Acta 20,24), å være en tjener for evangeliet (Ef 3,7), ”en god Kristi Jesu 
tjener som får næring fra troens ord og den gode lære…” (1. Tim 4,6) og å tjene andre med 
budskapet (1. Pet 1,12). Flere steder understrekes det soteriologiske som tjenestens 
målsetting, forstått som frelse (Rom 11,13-14), liv (2. Kor 3,6), forsoning (2. Kor 5,18) og 
rettferdigheten (2. Kor 11,15). Således konkluderer Harrisville med at  

 
”… the New Testament terms for ’ministry’ denote an activity dependent for its definition 
upon its purpose or goal. That purpose is the intention of God to save… Divine summons and 
ministry are always complementary. And since the New Testament forges no link between the 
saving event and a ministry construed as permanent institution, it is clear that the saving event 
is constant, whereas service to it is the variable.”46 

 
Hos Paulus er Guds frelsesbudskap bestemmende for hele hans tjeneste. Paulus mottok 
aposteltjenesten av Kristus selv (Acta 9,1ff), og tjenesten Jesus satte ham til, var ”… å vitne 
om evangeliet om Guds nåde” (Acta 20,24).  Paulus sin tjeneste var å evangelisere 
(evaggelizesthai), og det han forkynte var evangeliet (evaggelion).47 I dette evangeliet er Gud 
selv virksom (Rom 1,16; 15,18), og møter mennesket med Åndens kraft (Rom 15,19). Det er 
derfor intet mindre enn Guds evangelium Paulus forkynner (Rom 1,1; 1. Tess 2,2. 2,9). I 2. 
Kor 5,14-21 taler Paulus om forsoningens tjeneste. Versene 14-15 understreker hvilken 
betydning Kristi død og oppstandelse har for hans oppdrag. I Kristus forsonte Gud verden 
med seg selv, og betrodde budskapet om forsoningen til Paulus og hans medarbeidere (2. Kor 
5,19). Versene 17-19 fremhever på bakgrunn av versene 14-15 at det skjer en nyskapelse i 
forholdet mellom Gud og mennesket. Den som er i Kristus, er en ny skapning, og forsoningen 
gjelder både ”oss” og ”verden.” Med uttrykket ”verden” i denne sammenhengen siktes det til 
at verden skal leve ved den forlikelse som skjedde hos Gud. Det er den som er i Kristus, det i 
2. Kor tales om. For at verden skal vite hva Gud i Kristus Jesus har gjort, har han lagt ned 
budskapet om forsoningen i alle kristne. Det personlige pronomenet ”i oss” (en hemin) i vers 
19 peker tilbake på Gud som ”ga oss forsoningens tjeneste” (dontos hemin tæn diakonian tæs 
katallagæs) i vers 18. Budskapet om forsoningen må ut i verden, og således står alle troende i 
forsoningens tjeneste. Antakelig omtaler vers 20 Paulus og hans medarbeideres tjeneste, men 
det overskygger ikke tanken om at alle som er blitt forsont med Gud i Kristus også har fått 
oppdraget med å bringe forsoningens budskap ut i verden. Å være en utsending, eller 
sendebud, er ikke å komme på vegne av seg selv, men på vegne av Gud som gav oppdraget. 
Paulus fremholder på den måten at hans og medarbeidernes tjeneste ikke er egendefinert, men 
har mottatt et budskap som de skal bringe videre (sml. Gal 1,11-12). Uttrykkene ”på Kristi 
vegne” og ”Gud selv som formaner gjennom oss” i 2. Kor 5,20 understreker at Paulus og hans 
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medarbeidere overgir et budskap som kommer fra Gud selv. Men forsoningens tjeneste er 
ikke forbeholdt Paulus og hans medarbeidere, men omfatter alle som i Kristus er forsont med 
Gud og gjelder således alle kristne.  
 Tjenesten kan således ikke sies å være forbeholdt en avgrenset stand, men 
karakteriseres som en funksjonell tjeneste der oppdraget er å forkynne evangeliet til 
menneskers frelse. Tjenesten er funksjonell i den forstand at det er oppdraget den kristne 
kirke skal ivareta, men er også dynamisk fordi oppdraget i Det nye testamente ikke er 
fasttømret til en bestemt struktur. Det nye testamente har ikke definert og fastsatt én bestemt 
måte å utføre oppdraget på. Oppdraget om å gjøre mennesker til disipler er hele kirkens kall, 
men Gud har ikke gitt oppdraget til en avgrenset stand eller bundet oppdraget fast til én 
bestemt kirkelig struktur. Spørsmålet er da hvorledes vi skal vurdere de menighetsordninger 
og tjenester som avtegner seg i Det nye testamente.  
 
3.5 Om tjenestestrukturene i Det nye testamente og i vår tid  
 
3.5.1 Varierte tjenestestrukturer   
I Det nye testamente finner vi et bredt spekter av ulike tjenester. Vi kan lese om eldste (Acta 
14,23. 20,17; 1. Tim 3,2; Tit 1,5; 1. Pet 5,1. 5), tilsynsmann (episkopos) (Acta 20,28; Fil 1,1; 
1. Tim 3,2; Tit 1,7), hyrde (poimen) (Ef 4,11), forstander (proistæmi) (Rom 12,8; 1. Tess 
5,12), lærer (didaskalos) (1. Kor 12,28; Ef 4,11), profet (profætæs) (1. Kor 12,28; Ef 4,11), 
diakon (diakonos) (Rom 16,1; Fil 1,1; 1. Tim 8,8. 12), evangelist (evangelistæs) (Acta 21,8; 
Ef 4,11; 2. Tim 4,5) og leder (hægeomai) (Heb 13,7. 17. 24).48 Det er særlig i corpus 
Paulinum vi finner omtalt ulike menighetstjenester, men terminologien for slike 
menighetstjenester veksler og viser at det ikke fantes én normativ tjenestestruktur i 
menighetene. Å innholdsbestemme de ulike tjenestene i forhold til hverandre er ikke enkelt 
fordi tekstene selv gir lite informasjon, og det kan se ut som at flere av tjenestene går over i 
hverandre.  
  I 1. Tess 5,12 blir de troende bedt om å vise respekt for dem som arbeider (tous 
kopiontas) blant dem, og som leder (proistamenous) og rettleder (nouthetountas) dem. De 
troende skal vise dem kjærlighet og respekt ”for den gjerningen de gjør” (1. Tess 5,13) i 
menigheten. Selv om Paulus her forutsetter at menigheten i Tessalonika har et lederskap, skal 
ikke menigheten vise dem respekt fordi de er innsatt i et spesielt embete med særskilte 
fullmakter, men på grunn av den tjenesten de har. Årsaken til lederskapets innsettelse er, som 
vi senere skal utdype, å sikre at det budskapet Paulus forkynte i menighetene ikke trues av 
vranglæren som begynte å få innpass i menighetene. Lederskapet skulle ikke i kraft av sitt 
lederskap inneha de primære funksjonene i menighetene. Brevet er nemlig rettet til hele 
menigheten (1. Tess 1,1. 5,12f) og ikke til menighetens ledere. Paulus mener nemlig alle 
menighetens medlemmer var fylt av Ånden (1. Tess 5,19-22), og hadde viktige funksjoner i 
menighetens liv. Galaterne 6,6 indikerer at det blant galaterne fantes lærere (ho 
katechoumenos), men det er ingenting i teksten som karakteriserer det å være lærer som en 
fiksert menighetstjeneste. Antakelig var det å være lærer, en tjeneste enkelte hadde i kraft av 
sin nådegave.49  
  En interessant tekst er Fil 1,1 der Paulus hilser til de troende i Filippi og deres 
tilsynsmenn og diakoner (episkopois kai diakonois). Ikke i noen av sine øvrige brev omtaler 
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Paulus enkelte tjenester i preskriptet, og det er omstridt blant forskerne om hvorfor de her er 
nevnt.50 Det er vanskelig å definere hvilke funksjoner episkopos og diakonos hadde i 
menigheten, og hvilket forhold det var mellom dem. Antakelig brukes diakonoi som 
betegnelse for en eller annen praktisk hjelpetjeneste i menigheten, men det er ikke allmenn 
enighet om diakonoi i Fil 1,1 skal oversettes som en tittel eller funksjon.51 At det dreier seg 
om karitative oppgaver, er det neppe tale om, men muligens heller en særskilt vitnetjeneste.52 
 Ved en lesning av Det nye testamente blir man raskt oppmerksom på hvilken rolle 
tilsynsmenn (episkopos) og eldste (presbyteros) hadde i menighetene. I Acta 11,30 ser vi 
presbyterne får en sentral stilling i Jerusalem-menigheten og senere også i diaspora-
menighetene (Acta 14,23 og Tit 1,5). Et problem i NT-forskningen har vært å klargjøre på 
hvilken måte presbyteros- og episkopos-tittelen forholdt seg til hverandre i urmenigheten. En 
rekke nytestamentlere hevder presbyteros-modellen utviklet seg i de palestinesisk-jødiske 
menighetene, mens de gresk-hellenistiske fulgte en modell med episkopos og diakonos. 
Senere i oldkirken ble disse to modellene kombinert med et markert hierarki der episkopos 
stod øverst etterfulgt av presbyteros og diakonos.53 Å avgrense og innholdsbestemme de to 
titlene i forhold til hverandre er komplisert, men det nytestamentlige materialet gir ikke 
grunnlag for å definere presbyteros og episkopos som to uensartede tjenester. Antakelig 
refererer presbyteros og episkopos til de samme personene, men at presbyteros sier noe om 
tjenestens rang og episkopos betegner arten av presbyterens tjeneste.54 I sin avskjedstale til 
menighetens eldste fra Efesos i Acta 20,17 omtaler Paulus dem både som eldste (tous 
presbyterous tæs ekklæsias) og som tilsynsmenn (Acta 20,28), og Schreiner konkluderer 
således med at ”… the two terms are different names for the same function.”55 I 1. Peter 5,1f 
er det de eldste som skal være hyrder for menigheten og føre tilsyn (episkopountes, 1. Pet 5,2) 
over Guds flokk. I Pastoralbrevene, som vi snart skal behandle mer utførlig, er heller ikke 
titlene avgrenset. Paulus lar Titus bli igjen på Kreta for å innsette eldste i hver by, og det kan 
synes som Paulus i Tit 1,5-9 omtaler presbyteros- og episkopos-tjenesten som den samme 
tjenesten. Uttrykket ”dei gar ton episkopon” i vers 7 synes å peke på den forutgående talen 
om presbyteros i Tit 1,5-6. Således er det ikke tale om to ulike tjenester, men ”the mans’ 
status is that of elder; his function is that of overseer.”56 Et slikt syn støttes også opp av tidlig 
kristen litteratur, som Ignatiusbrevene fra ca år 110 (Rom 9,1; Filad 1f), i Polykarps brev til 
filipperne fra ca år 115 (6,1) og i 1. Klemensbrev 42,4; 44,1-5 (datert til omkring år 96). 

I Pastoralbrevene finner vi omtalt forholdsvis profilerte tjenesteoppdrag. Det har ofte 
vært anfektet at Pastoralbrevene, med sin sterke betoning på særlige tjenester i menigheten, 
medfører en institusjonalisering bort fra den karismatiske friheten som hersket i Paulus’ 
tidligere brev. Mot Pastoralbrevenes embetsfokusering stiller man gjerne opp Paulus’ tidligste 
brev, som blant annet 1. Kor fra omkring år 56, som ikke indikerer noen form for faste 
strukturer. Etter aposteltiden ble da de karismatiske tjenestene erstattet av faste strukturer og 
tjenester, som igjen ble grunngitt i karismatisk autoritet.57 I særlig grad er det episkopoi, 

                                                 
50 En fremstilling av ulike løsningsforslag finnes blant annet i Fee 1995:69. 
51 Fee 1995:69 
52 Synnes 1996:169 
53 Skarsaune TTK 3/2000:220 
54 Skarsaune TTK 3/2000:221 
55 Schreiner 2001:386  
56 Collins 2002:322  
57 Hvalvik/Stordalen 1999:330. For en kort presentasjon av debatten om forholdet mellom karismatisk frihet og 
faste strukturer henviser vi til Dunn 1998:566-571.   
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presbyteroi og diakonoi som omtales i Pastoralbrevene, men det er ut fra tekstmaterialet ingen 
enkel sak å skulle definere disse tjenestenes ulike funksjoner, innhold og forhold til 
hverandre. I 1. Tim 3,1-7 og Tit 1,6-9 omtaler Paulus tilsynsmennene. Hovedsakelig består 
tekstene av etiske krav til dem som skal velges, og Paulus gir lite detaljer om hvilke oppgaver 
tilsynsmennene skulle ha i menigheten. Paulus sier ingenting om hvorvidt tilsynsmannen 
hadde liturgisk ansvar eller ledet nattverdfeiringen under menighetens gudstjeneste. En liten 
indikasjon finner vi imidlertid i Tit 1,9 der Paulus fremholder at ”Han må holde seg til det 
troverdige ord som samsvarer med læren, slik at han både duger til å veilede i den sunne lære 
og til å vise til rette dem som sier imot.” Betoningen ligger med andre ord på læreansvaret i 
menigheten. Bakgrunnen er antakelig en påtrengende vranglære som hadde fått innpass i 
menighetene (Tit 1,10-16; 1. Tim 1,3-7. 4,1-5. 6,20; 2. Tim 2,14-18).58 Vranglæren er årsaken 
til det sterke fokuset på utvelgelsen av egnede tilsynsmenn og eldste i Pastoralbrevene, og 
hensikten er å verne om ”den skjønne skatt” (hæ kalæ parathækæ) slik Paulus uttrykker det i 
1. Tim 6,20.59 Uttrykket hæ kalæ parathækæ sikter da til det evangelium som Paulus hadde 
forkynt, og som i møte med vranglæren må sikres i menigheten. Timoteus skal dermed gi det 
han lærte av Paulus videre til ”pålitelige mennesker som er i stand til å undervise andre” (2. 
Tim 2,2), og Titus skal innsette eldste som ”duger til å veilede i den sunne lære” og ”vise til 
rette dem som sier imot.” (Tit 1,9). Også termen diakonos dukker opp i Pastoralbrevene, men 
det er ikke gitt at termen primært kan betraktes som et ferdig utformet embete eller som en 
eller annen hjelpetjeneste i menigheten. Timoteus selv beskrives både som diakon 1. Tim 
4,6.), evangelist (2. Tim 4,5), har ansvar for skriftlesningen (1. Tim 4,13), formaningen (1. 
Tim 4,13 jf. 2. Tim 1,8; 2,15. 4,2) og undervisningen i menigheten (1.Tim 4,13 jf. 2. Tim 2,2. 
2,24. 4,2). Dette er oppgaver som ellers i Pastoralbrevene tillegges apostlene (1. Tim 1,11; 2. 
Tim 2,7), tilsynsmenn (1. Tim 3,2; Titus 1,9. 2,1. 2,7-8) og eldste (1. Tim 5,17).60 
Tekstmaterialet fra Pastoralbrevene er således ikke entydig fiksert og enhetlig.   

Enkelte nytestamentlere, blant annet Sverre Aalen, hevder Paulus i Pastoralbrevene 
befinner seg i ”testament-situasjonen.”61 Paulus har videreført den apostoliske overlevering 
og oppdraget til Timoteus fordi han er i ferd med å overta ansvaret for menigheten i Efesos, 
og trer inn på den plass som Paulus tidligere hadde hatt. Timoteus skal selv velge ut 
tilsynsmenn som kan lære andre, og overdrar læreansvaret for menigheten til dem. 
Aposteldisippelen Timoteus er da mellomleddet mellom Paulus og menighetens tilsynsmenn. 
Timoteus skal gi videre og overvåke den overlevering som Paulus gav menighetene.62 At 
Paulus befinner seg i en slik testament-situasjon og dermed ber Timoteus og Titus innsette 
eldste kan muligens være riktig, men er ikke eksplisitt uttrykt i Pastoralbrevene. En mer 
nærliggende forklaring til betoningen av et tydelig lederskap er utfordringen fra vranglæren 
som hadde fått innpass. Paulus vil verne menigheten mot vranglæren, og vil sikre at den 
sunne lære (hæ hygiainousa didaskalia) og den betrodde eiendom (hæ parathækæ) holdes 
intakt i menighetene. Som vern mot vranglæren skal lederskapet sørge for at det budskapet 
Paulus forkynte holdes intakt og rent i menighetene. Det er i den hensikt Timoteus og Titus 
skal innsette ”pålitelige mennesker som er i stand til å undervise andre” (2. Tim 2,2). 63 

                                                 
58 Synnes 1996:164 
59 Sandnes 1996:248  
60 Harrisville 2004:16 
61 Aalen 1976:45  
62 Aalen 1976:44-47  
63 Marshall 2004:414-415  
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Som vi har vi har sett, fokuserer Paulus i Pastoralbrevene mer på titulære tjenester enn 
i sine tidlige brev, og de tre titlene vi støter oftest på er episkopos, presbyteros og diakonos. 
På samme tid er det ut fra den informasjonen brevene gir, ingen enkel sak å definere og 
avgrense de ulike tjeneste fra hverandre, og det avtegner seg ingen enhetlig ledelsesstuktur. 
Den mest nærliggende forklaringen på Pastoralbrevenes betoning av lederskap er kampen mot 
vranglæren. Vi kan med andre ord konstatere at vi i Det nye testamente finner varierende 
ledelsesstrukturer. Det er derfor nødvendig å drøfte hvordan vi skal betrakte de 
nytestamentlige ledelsesstrukturene i forhold til dagens menighetsliv.   
 
3.5.2 Tjenestene i Det nye testamente og vår tid  
På bakgrunn av den foregående redegjørelsen finner vi med andre ord et bredt spekter av 
menighetstjenester i Det nye testamente. Selve tekstmaterialet byr på vanskeligheter når de 
ulike tjenestenes funksjoner, innhold og forhold til hverandre skal avklares. Således er det 
mest nærliggende å hevde at Det nye testamentet avspeiler en rekke ulike menighetstjenester, 
og det har neppe vært et siktemål å uniformere de ulike tjenestemønstrene menighetene 
imellom. Noen form for hierarkisk utbygd menighetsstruktur kan det ikke tales om, selv om 
Pastoralbrevene går noe lenger i sin institusjonalisering. Videre er det vanskelig å bevise noen 
form for kontinuitet mellom apostlene og menighetstjenestene. Vi har imidlertid enkelte 
tekster der apostlene og Paulus innsetter enkeltpersoner til spesielle tjenester, men 
terminologien og funksjonene veksler. Tekstgrunnlaget for å hevde at disse skulle ha et 
særskilt ansvar for nådemiddelforvaltningen eller lede gudstjenesten er svakt.  
 På grunn av det mangfold av tjenester som finnes i Det nye testamente, kan det være 
vanskelig å overføre og betrakte dem som bindende menighetstjenester i dagens kirkeliv. 
Aarflot skriver: ”Det er ikke mulig å fastslå ut fra Det nye testamente ett spesielt 
organisasjonsmønster når det gjelder lederskap og avgjørelsesmyndighet, som en kan bruke 
som modell for kirkens ordning i dag.”64 Ut i fra Det nye testamente kan vi heller ikke 
umiddelbart se at det gis et konkret og tydelig påbud om dette. Heller ikke i Pastoralbrevene 
finnes et tydelig påbud fra Paulus. Det er ingen enkel sak, ut fra Pastoralbrevene, å utmeisle 
en fullt dekkende kirkeordning og betrakte den som bindende for dagens menighetsliv. Paulus 
skrev brevene fordi menighetene i Efesos og på Kreta var truet av vranglære. Pastoralbrevene 
er skrevet i en tilspisset situasjon der troskapen mot den sunne læren måtte sikres, og Paulus 
vil derfor at enkelte menn i menighetene blir utvalgt og innsatt for å ha et læreansvar i 
menigheten. Målsettingen er således tydelig styrt ut fra å verne evangeliet og avgrense 
menigheten mot vranglære. På sett og vis kan vi derfor hevde at menighetstjenestenes fremste 
oppgave og funksjon var å verne om og videreformidle evangelietradisjonen. Røsæg hevder 
vi ikke 
 

 “… finner løsningen på dagens utfordringer ved en direkte etteraping av dette [dvs  
embetslistene i NT]. Vi finner ikke Den norske kirkes stab og menighetsråd her. Men heller 
ikke uten videre andre kirkers ordninger. Dette har to grunner: 1) De nytestamentlige listene 
varierer. Alle tidligere undersøkelser har vist at disse slett ikke var særlig faste og formelle i 
den første tid. 2) Vi lever nå i et annet samfunn.”65 

  
Det er med andre ord et spekter av tjenester i Det nye testamente. Disse tjenestene skulle 
sørge for at oppdraget skulle realiseres. Harrisville skriver “As in everything else, so in the 
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65 Røsæg TTK 1/1999:3-4  
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matter of structure, the New Testament attributes necessity solely to the divine intention. The 
reason for this attribution is clear: utterance, belief, ‘ministry’, does not create its object. It is 
created by it.”66   

Dette tilsier ikke at tekstene er uaktuelle for vår egen tid, men bindende for 
kirkeordningen er de neppe. Selvsagt er det ikke til hinder for at enkeltpersoner kan inneha et 
spesielt lederansvar i menigheten, men et krav om menighetsforstandere som har ansvaret for 
nådemiddelforvaltningen og læren kan være vanskelig å begrunne skriftmessig. Derimot har 
vi sett at menighetene hadde et rikt spekter av tjenester som hver på sin måte tjente til 
virkeliggjørelsen av kirkens misjonsoppdrag.   
 
3.6 Det ene oppdrag og de mange nådegavene  
Embetet som en særskilt tjeneste med nådemidlene forbeholdt en avgrenset stand finner vi 
ikke i Det nye testamente, men derimot finner vi et rikt spekter av tjenester som var 
virksomme. Kirken er gitt oppdraget med å gå ut i verden og forkynne budskapet om Guds 
frelse. Det budskapet som har satt de troende i fellesskap med Gud er på samme tid selve 
oppdraget.67 For å muliggjøre dette oppdraget utruster Gud de troende ved sine Ånd, og gir 
dem nådegaver. Kvalbein definerer en nådegave som ”… det kall og den utrustning Gud ved 
Ånden gir hver enkelt kristen til å bevitne at Jesus er Herre, i ord og i gjerning, til 
menighetens oppbyggelse.”68 Nådegavene sikter med andre ord på tjenesten i menighetslivet, 
og det er primært i de paulinske brev vi finner nådegavene omtalt. Det lar seg ikke gjøre å dra 
et skille mellom nådegaver og tjenester. Nådegavene ytrer seg konkret som tjenester i 
menighetens liv.     

Hos Paulus er læren om nådegavene en side ved hans ekklesiologi. Nådegavene er den 
utrustning Gud gir av bare nåde til den enkelte, slik at de troende sammen kan fungere som 
hans menighet til menighetens oppbyggelse og til Guds ære. Som et samlet Guds folk har Gud 
gitt Ånden som gave til alle troende, og Ånden bringer et mangfold av tjenester. Paulus 
bruker ofte bildet om menigheten som Kristi lemmer, og uttrykker derved en dypere forening 
mellom Kristus og hans menighet. Det er dette Paulus legger til grunn når han i 1. Kor 12 
behandler nådegavene, og anvender legemet som bilde. Når de troende kalles for lemmer, er 
det for å fremheve den dype forening det er mellom Kristus og hans menighet. Nådegavene 
fungerer innenfor menigheten, som er Kristi legeme, og der hvor nådegavene mangler er også 
Kristi legeme rammet.  Nådegavene er differensierte i menigheten for ”Ånden deler ut til hver 
enkelt etter som han vil” (1. Kor 12,11). Paulus opererer med flere lister over ulike tjenester i 
menigheten (1. Kor 12,8-10. 12,28-30. 13,1-3. 14,26; Rom 12,6-8; Ef 4,11), og det er 
vanskelig å dra en skarp grense mellom flere av nådegavene innenfor samme liste. 
Nådegavelistene presenterer en helhetstenkning om de ulike tjenestene i menighetene, det 
presenteres ikke noen forpliktende lære om nådegavenes antall og forholdet mellom dem.69 
Nådegavene er knyttet til menigheten og skal tjene fellesskapets beste. I sitt brev til 
menigheten i Korint må Paulus gripe inn overfor misforståelser om nådegavene. Enkeltes 
tjeneste har tydeligvis blitt ansett som viktigere enn andre, men Paulus fremhever at 
nådegavene er til for å tjene fellesskapets beste. Selv om tjenestene er ulike, tjener de til enhet 

                                                 
66 Harrisville 2004:21  
67 Alfsvåg UT 2/1981:19 
68 Kvalbein 1991:106-107  
69 Sandnes 1996:237 



Det ene oppdrag og de mange tjenester 
 

127 

i menigheten, og alle tjenester virker ved den ene og samme Ånd (1. Kor 12,11). 1. Kor 12,4-
6 er bygd opp som en parallellisme i tre ledd:  

 
forskjellige nådegaver  - Ånden er den samme  
forskjellige tjenester   - Herren er den samme  
ulike virkninger  - Gud er den samme70 
 

Paulus trekker ingen skarpe grenser mellom faste og mer tidsavgrensede tjenester, eller noen 
tjenesters fortrinnsrett fremfor andre. Typiske ledertjenester (lærer, styringsoppgaver, hyrde, 
evangelist og forstander) står sammen med de øvrige nådegavene. Å skulle definere og 
avgrense de ulike nådegavene fra hverandre er ingen lett sak. Hva er forskjellen mellom å 
forkynne visdomsord og nådegaven til å komme med kunnskapsord? Eller hvor skal grensen 
trekkes mellom hyrdetjenesten og nådegaven til å lære? Videre er det vanskelig å skjelne 
mellom nådegaver som tjener til oppbyggelse, og nådegaver av mer administrativ art (evne til 
å styre osv.). På samme tid fremhever likevel Paulus de nådegaver og tjenester som er knyttet 
til formidlingen av evangeliet.71  

På bakgrunn av denne redegjørelsen er det i bibelmaterialet ikke grunnlag for å hevde 
at Kristus innstiftet et embete som en avgrenset stand med fortrinnsrett til 
nådemiddelforvaltningen. Embetet bør istedenfor betraktes som en funksjonell tjeneste der 
oppdraget er å forkynne evangeliet til menneskers frelse. Dette oppdraget er gitt alle kristne, 
med andre ord hele kirken av Jesu disipler, og oppdraget utføres ved nådens midler.  

 
4. Lederskap og tjenester i menighetslivet  
Tilsier dette at Det nye testamente ikke lærer at vi i våre menigheter skal ha ledere? Slettes 
ikke, men lederne har ingen fortrinnsrett til nådemiddelforvaltningen. Gjennom dåpen og 
troen tilhører alle kristne det allmenne prestedømme, som av Kristus er gitt ansvaret for 
forkynnelsen og sakramentsforvaltningen. For å unngå kaos og sikre en regelmessig 
nådemiddelforvaltning skal menigheten kalle personer til tjenesten med Ord og sakrament. 
Denne kallelsen innebærer imidlertid ikke at lekmannsvirksomheten ikke er berettiget. 
Kallelsen er en praktisk ordning som hindrer brudd eller uorden i nådemiddelforvaltningen. 
Fordi kirken ene og alene opprettholdes ved nådens midler, må menigheten sørge for en 
ordnet og kontinuerlig nådemiddelforvaltning. En lederoppgave i menigheten er ikke gitt i 
kraft av et særskilt embete, men en nådegave. Nådegavene fungerer til oppbyggelse for 
menigheten og virker rundt det som er selve sentrum i kirkens liv, nemlig nådemidlene. 
Nådegavene utruster til ulike tjenester som igjen styrkes og opprettholdes av nådens midler. 
Nådegaveutrustningen er differensierte tjenester og er gitt av Gud til menighetens fellesskap 
og oppbyggelse, og skal tjene til virkeliggjørelsen av kirkens misjonsoppdrag mot verden. De 
varierte ledelsesstrukturene vi fant i Det nye testamente forteller oss at det ikke finnes en 
evigvarende menighetsstruktur eller ordning. Strukturene vi velger har med andre ord en 
underordnet funksjon og skal tjene kirkens grunnleggende oppdrag med å bringe evangeliet ut 
til alle mennesker.  
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Innledning 
Anton Bruckner (1824-1896) regnes som en av de siste store sen-romantiske komponistene. 
Han var utdannet organist, og ble regnet som en virtuos på orgelet. Til tross for dette skrev 
han lite for orgel. Bruckner skrev totalt 9. symfonier og regnes som en av symfoniens store 
mestere i sen-romantikken, og for symfonigenren i sin helhet. Selv begynte han sent å 
komponere i denne formen. Hans første kompositoriske virke var konsentrert om sakrale 
verker, som messer, motetter og orgelverker. Det var etter å ha hørt Wagners dramatiske 
musikk at Bruckner valgte en ny kompositorisk kurs. Hans fascinasjon av Wagner ble så sterk 
at han ble ført i retning av symfonien. Bruckner møtte mye motstand i sin samtid. Symfoniene 
hans var lange og vanskelig tilgjengelige. Stort orkester, plutselige utblåsninger, raske 
endringer i dynamikken gjorde Bruckners musikk svært omdiskutert og kritisert. Av hans 9 
symfonier regnes ofte nr. 4. og nr. 7. som lettere tilgjengelig enn de andre. Nummer 4 som vi 
skal se nærmere på har et bredt spekter av musikalske lag, satt sammen på en måte som åpner 
opp for undring og begeistring. På samme tid skaper den eksistensielle spørsmål om 
uoppnåelighet og verdensanskuelse. Den er ikke nødvendigvis tilbakeskuende, men 
fortellende. Man blir gjerne bergtatt av denne musikken, men hva vil den egentlig fortelle 
oss? Vi skal i denne artikkelen se nærmere på deler eller bruddstykker av symfoni nr. 4., 1. 
sats. Denne er også kalt ”den romantiske symfoni.” Denne noe misvisende undertittel har 
Bruckner selv satt på verket, noe han vanligvis ikke gjorde. Det spekuleres her på om 
Bruckner følte seg presset av studenter og kolleger til å sette tittel på verket. Det er likevel 
utvilsomt romantiske sider ved denne symfonien, spesielt i andre halvdel av 1. sats og 2. sats.  

Å analysere en Bruckner symfoni setter en overfor store utfordringer. Ikke bare er 
satsene lange, men partiturets omfang gjør det også til tider komplisert materiale å analysere. 
Enda viktigere er de store usikkerhetsmomentene ved autentisiteten av verkene. Alle 
symfoniene med unntak av den siste 9. symfoni, den ufullførte, gikk gjennom store 
omskrivinger og endringer. Dette skjedde også uten komponistens viten. Det hevdes at 
Bruckner som var preget av en dyp katolsk fromhet og ydmykhet, også hadde svært lav 
selvtillit. Han lyttet til sine kritikere og endret og omskrev stadig sine verker. Etter hans død 
ble det opprettet et forlag som hadde som mål å samle Bruckners verker for utgivelse, best 
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mulig etter hans opprinnelige intensjon. Mangeårig leder for dette forumet var Haas. Disse 
utgavene (Haas edition) ble regnet som gode og foretrekkes fortsatt av enkelte. Haas 
etterfølger var Leopold Nowak. Han hadde et annet mer teoretisk syn enn Haas og startet et 
omfattende revisjonsarbeide (Nowak edition). De siste endringer fra Bruckners hånd ble ikke 
oppdaget før 1950 av Nowak og ble senere innlemmet og revidert inn.1 Det er disse som er 
mest brukt i dag.  
 
Vi skal ta utgangspunkt i en bibelsk forståelse av denne symfonien, med vekt på det tematiske 
materialet. Da Bruckner reviderte denne symfonien flere ganger, har jeg for denne artikkelen 
valgt å analysere Leopold Nowaks versjon fra 1975.  
 
Det religiøse, og analysens identifisering 
Anton Bruckner blir av mange oppfattet som en etterfølger av Bach og Beethoven, mens 
andre igjen vil mene en slik historisk linje er misvisende og feilaktig. Bach står kanskje i et 
spesielt lys da han i likhet med Bruckner hadde en kristen tro som utgangspunkt for hele sitt 
kompositoriske virke. Det religiøse aspektet ble viktig for Bruckner. All musikk han skrev var 
til Guds ære. Kan man med denne vissheten finne religiøse ideer i det kompositoriske 
materialet? Er det mulig å tillegge instrumentalmusikk en religiøs, eller til og med kristen 
dimensjon? Mitt utgangspunkt er ja, selv om en naturlig nok kan stille mange spørsmål ved 
denne legitimiteten. Bruckners symfonier har lenge blitt gjort til gjenstand for religiøs 
mystikk. Analytikere frigjør ikke verket fra komponistens katolske åndelighet. Selv om 
symfoniene ikke har tekst eller vokal blir de tolket som om de er skrevet av ”guds musiker”.2 
La det være klart at det ikke er en naturlig sammenheng mellom komponistens erfarte liv og 
det verk han skriver. Det er heller ikke slik at man kan tillegge verket et symfonisk program 
slik vi finner det i Liszts symfoniske dikt. Faren for at man spekulativt tillegger verket 
utenom-musikalsk betydning vil derfor være til stede. På den annen side bør man kunne stå 
fritt til å analysere den symfoniske musikken ut ifra erfaringen som lytter. Hva forteller 
musikken, og hvilke assosiasjoner gir musikken meg? Symfonien vil kunne tale til oss på 
ulike måter, og slik kunne skape ulike følelser, bilder og fortellinger når vi hører den spilt. 
Dette vil den gjøre om vi vil eller ikke. Bruckners 1. symfoni i d-moll har for eksempel en 
lignende åpning og utvikling som 4. symfoniens 1. sats. Når jeg lytter til denne symfonien 
dannes det også assosiasjoner til bildende fortellinger fra Bibelen. I denne sammenheng 
”hører” jeg en beskrivelse av den skapende aktivitet i Edens hage. Det høres også ut som 
Bruckner her er påvirket av Strauss - familiens wieneruttrykk i sin musikalske fortelling, og 
dermed setter Bibelfortelingen inn i en mer tidsriktig musikalsk ramme.     

Bruckner hadde en bortimot ekstrem respekt for Richard Wagner. Ikke spesielt for det 
dramatiske element som jo står sentralt i Wagners musikk, men for orkesterklangen og 
komposisjonene som autonome instrumentale verk. Dette er oppsiktsvekkende da Wagner 
selv avviser instrumentalmusikken som en autonom størrelse. Bruckner vokste opp i en 
tradisjon i Tyskland/Østerrike der splittelsen mellom den ny-tyske retning og den tradisjonelt 
klassisistiske retningen var stor. Musikkhistorikere kategoriserer gjerne komponistene i denne 
perioden i den ene eller andre fløyen. Bruckner var en stillferdig mann og blir ofte tatt til 

                                                 
1 Joseph Mark Lalumia (1978), s. 2. 
2 Erling E. Guldbrandsen og Øyvind Varkøy (red.) (2004), s. 12.   
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inntekt for Liszt/Wagner fløyen3, uten eget samtykke. Dette er trolig misvisende da Bruckner 
viet sitt kompositoriske liv til symfonien – en instrumentalform Wagner mente var fullført og 
avsluttet med Beethovens 9. symfoni. Bruckner komponerte heller ikke noe for drama, 
programverker eller noe utenom musikalsk, noe som var kjernen ved den kunstneriske 
ideologi i den ny-tyske retning. Likevel viser hans respekt for Wagner seg spesielt i bruken av 
orkesteret, hans klangfarger, størrelse, og dramatiske temperament. Han er en flittig bruker av 
Wagner-tubaen og sparer sjelden på størrelsen i instrumentrekkene. Selv om vi sammenligner 
Bruckner med Wagner, er det også riktig å sammenligne han med Gustav Mahler, som en er 
en sentral symfoniker i sen-romantikken.  
  
Den romantiske symfoni nr. 4, 1. sats 
 
Symfoni nr. 4, ”Den romantiske”, ble dedikert prins Konstantin av Hohenlohe-Schillingsfürst, 
en tysk diplomat. Strukturen i 4 symfoni er lik flere av hans symfonier. De har vanligvis 4 
satser, begynner rolig i første sats, går over til allegro som hurtig andre sats, fortsetter med 
adagio i tredje, fjerde sats begynner som en schertzo og avsluttes med en stor Finale.  
 
1 sats: Innledning og tema – Guds stemme 
Innledningen (Bewegt, nicht so schnell ), starter som „noe langt borte som kommer nærmere 
og nærmere“. Musikken åpner mørkt med vibrato stryk i bassen. Strykeseksjonen i pp fra takt 
1ff kommer fra stillheten, som ut av intet. Som jeg vil henvise til i denne 1. satsen ”hører” jeg 
skapelsen (1 Mos.1ff). Jeg får assosiasjoner til et mørkt og tomt landskap som sakte og stille 
skapes, før det braker løs, og Gud åpner opp verden i hele sin fylde. Likevel ser vi under at 
Bruckner er svært forsiktig i innledningen i et sakte eller moderat tempo, men ”Gud viser sin 
tilstedeværelse allerede i takt tre.”  
 

 
 
Figur 1: Takt 1ff. 

                                                 
3 Jeg sikter her til en strid mellom ulike estetiske syn som rådet parallelt i Tyskland/Østerrike rundt 1850. 
Wagner stod i spissen for en ny-tysk retning som ble oppfattet som en kontrast til den tradisjonelle klassisistiske 
tradisjon representert ved for eksempel Schumann og Brahms.   
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Innledningen åpner opp for en kontrastfull fortsettelse. Temaet spilles i horn og glir nærmest 
inn som en melankolsk stemme. Musikken bygges likevel raskt opp både i styrkegrad og 
orkesterdimensjon, noe som gir et mer positivt og oppløftende uttrykk.  

Temaet står naturlig nok sentralt som andre stemmer bygger opp rundt.  
 

 
 
Figur 2: Tema takt 3ff. 
 
Den første tanke som slår meg når jeg hører innledningen, er at temaet har mange likhetstrekk 
med Wagners temabehandling. Temabruken generelt og ledemotiv spesielt, viser nære 
relasjoner til både Lohengrin og Valkyrien. Etterfulgt av utbroderende fyldige senromantiske 
akkorder, gir temaet assosiasjoner til en person, et vesen eller et element.4 Det er vanlig å 
tolke symfonien ut i fra et Wagneriansk utgangspunkt med elementer av ”medieval castles 
and hunts in leafy woodland glades”5. Temaet har også en del typiske trekk som vi kjenner fra 
andre senromantiske komponister. Her kan åpningen av Richard Strauss ”Also Sprach 
Zarathustra” nevnes. Spesielt strukturen på temaets enkelhet er merkbar. Det består i 
hovedsak av rene kvinter og oktaver. Store og rene intervaller spilt i brass skaper visse 
assosiasjoner. I filmmusikken blir dette mye brukt for å fremheve det heroiske. Det ligger noe 
positivt i bunn her. Temaet representerer en stemme som ikke skjuler noe, men som i 
overmotets navn viser sin renhet, enkelhet, og fremfor alt tydelighet.  
 

                                                 
4 Her henviser jeg til Wagners karakteristiske bruk av ledemotiv. 
5 Fra BBC Classical review, 22 Mai 2007. 
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Figur 3: Takt 1ff ”Also Sprach Zarathustra” av Rich ard Strauss 
 
Strauss bygger på Nietzhes idé om overmennesket når han lager dette verket.6 Vi ser en 
merkbar likhet mellom åpningstaktene fra disse to verkene. De liggende orgelpunktene i 
begge verker gir en følelse av en start, fornyelse eller en ny-skapelse. Det synes som en 
innledning med lange orgelpunkt i pp legger en forventning til temaet som skal komme. 
Temaet fremstår dermed som mer i fokus ved at forventningen er forberedt. Legg også merke 
til likheter i selve temaet. Begge komponistene bygger opp temaet gjennom lange toner med 
bevegelse mellom store intervaller. Der temaet hos Strauss beskriver overmennesket, tolker 
jeg Bruckners tema som en beskrivelse av Gud. 

En annen referanseramme er filmmusikk fra det 20 århundre. Denne er ofte tydelig 
inspirert av både Mahlers og Bruckners temastruktur og orkesterklang. Den senromantiske 
fylde og tekstur, samt dens ofte dramatiske uttrykk har i filmmusikken vist seg virkningsfull 
for å skape temaer som assosierer storhet og autoritet. Temaet under er hentet fra 
westernfilmen Wyatt Earp (1994) med musikk av James Newton Howard. Her beskrives et 
tøft westernmiljø der temaet er uløselig knyttet til helteskikkelsen. 
 

 
 
Figur 4: Wyatt Earp tema, takt 18ff 7 
 
I denne filmen hører vi dette temaet til stadighet knyttet til Wyatt Earp som er helten i 
dramaet. Vi ser på temaets struktur at melodien har en svært stor bevegelse. Helt fra enstrøken 
e og opp til tostrøken a. Det sentrale er likevel at temaet har retning oppover der øverste tone 

                                                 
6 Åpningen fra Also Sprach Zarathustra blir brukt i åpningssekvensen av Stanley Kubricks film ”2001 : A Space 
Odyssey” (1968). 
7 Dag Johannes Sunde (2003), s. 61. 
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markerer høydepunktet, før retningen på temaet peker nedover igjen, som en naturlig 
avrunding.   

Ut i fra et bibelsk ståsted kan temaet hos Bruckner også assosieres med et annet vesen 
eller subjekt i kristen teologi. At temaet er Guds stemme kan likevel være naturlig i vår 
sammenheng, selv om dette som tolkning kan være problematisk. Temaet må være stort nok 
til å kunne legitimeres som Guds ledemotiv. Man vil forvente et motiv som kan vise storhet 
og autoritet. Hvilken melodisk stemme har Gud? Hvordan musisere det guddommelige? 
Bruckner åpner satsen med den spede begynnelse. Er det skapelsen av verden vi hører – der 
lyset blir åpenbart gjennom den sarte pp takt 1ff i stryk? Hornets melodi kan i en slik 
forståelse være Gud som stein for stein bygger verden. Gud manifesteres gjennom hornet som 
kommer ovenfra, der dens myke, men bestemte stemme glir inn i verden og kommenterer 
tilblivelsen. Orkesterklangen blir større og større, der temaet flerdobles og Guds stemme 
synger ut skaperverket i det flere og flere ting blir skapt. I mangel av vokal og tekst, noe både 
Beethoven og Mahler brukte i symfonigenren8, får enkelte instrumenter hos Bruckner dermed 
en vokal funksjon. Her ser vi et brudd i forhold til Wagners estetiske syn, der han hevder den 
instrumentale musikk har utspilt sin rolle.9   

Fra takt 19 hører vi en rekke ekko eller gjentagelse av temastrofer mellom 
instrumentrekkene, først mellom fl10 og hrn. Også her utvikler det seg forsiktig før det øker i 
dynamikk og besetning. Fra en bibelsk tolkning kan man ”høre” skapelsen ved Gud som 
befaler ”bli lys” og ”det ble lys”11 gjennom gjentagelser av temafraser. Gud befaler og verden 
skjer.    

I Finalen12 4. sats kan vi høre at Bruckner oppsummerer nettopp det skapende univers 
han viser i 1. sats. Som vanlig bygges satsen opp til en eksplosiv avslutning, der han spiller ut 
siste rest av det tematiske fundamentet og mulighetene. Om vi ser hele symfonien som en 
Bibelsk reise, kan denne finalen være Jesu endelige frelsesverk, der hans oppstandelse 
markerer et endelig punktum. Flere musikalske gester bygger opp under en slik analyse. 
Oppbygningen til avslutningen i Finalen har et melankolsk, pastoralt og universelt preg. 
Finalen bygges opp mot slutten som en koral, der enkle harmonier, først stillferdig, senere 
tykkere, mektigere og prangende leder hen til den eksplosive åpenbaringen. Ja, finalens 
høydepunkt er en åpenbaring der ingenting lenger er skjult eller under tvil. Troens optimale 
forklaring av sannhet gir seg til kjenne. Gjennom brusende brassrekker, med løpende stryk, 
hamrende rytmikk, og stigende linjer som vil løfte musikken høyere enn vår forstand, ender 
Bruckner sitt musikalske evangelium. Kampen har gått over til seier, slik han har lært av sine 
forutgående mestere Bach og Beethoven. Moll har gått over til dur, tvil har blitt til tro.    
 
Avsluttende kommentar 
Da en analyse av en hel symfoni eller en hel sats vil kreve mye mer plass enn til 
artikkelformatet, har jeg valgt å nevne noen punkter ved Bruckners temabehandling i hans 4. 
symfoni, 1. sats. Da hans symfoniske verker har mange strukturelle likhetstrekk kan en slik 
analyse også være nyttig i nærmere studier av hans andre symfonier. Spesielt er det 

                                                 
8 Beethoven er den første som innfører kor i symfonigenren i hans siste 9. symfoni. Mahler bruker også vokal i 
flere av sine symfonier.    
9 Wagner dyrket Gesamtkunstwerk, ideen om at alle kunstarter skulle forenes i den ny-tyske opera.  
10 Forkortelse av instrumenter følger tradisjonell notasjon.  
11 1. Mos. 1. 
12 4. sats: Finale: bewegt, doch nicht zu schnell 
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interessant å merke seg at symfoniene kan oppfattes som en fortelling, der musikken er 
fortellerstemmen.     
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Et påfallende trekk i nyere teologi er at kirkelæren utvikles på grunnlag av treenighetslæren.  I 
denne type kirkelære forutsettes det et analogt forhold mellom personfellesskapet i den 
treenige Gud og personfellesskapet i kirken. Den grunnleggende tanke er at forholdet mellom 
de tre personer i Gud skal avspeiles i forholdet mellom kirkens medlemmer. I så måte 
betraktes kirken som en foregripelse av sosiale tilstander som, med tiden, skal opprettes i 
samfunnet.1   

Gjennom Jürgen Moltmann fikk denne type teologi betydelig innflytelse i Kirkenes 
verdensråd (KV) allerede på 1970-tallet. I senere år har den blitt videreutviklet med 
utgangspunkt i viktige forutsetninger i Moltmanns teologi. Dette har resultert i det man noe 
upresist kaller forsoningsteologi. I likhet med frigjøringsteologien, som i sin tid også ble 
inspirert av Moltmann, er forsoningsteologien politisk orientert. Den har for tiden betydelig 
innflytelse, ikke bare i KV, men også i evangelikale kretser.2  

I denne artikkelen vil jeg undersøke forsoningsteologi og kirkelære hos en yngre 
representant for denne teologiske retningen, nemlig Miroslav Volf. Jeg vil vise hvordan Volf 
anvender sin forsoningsteologi og kirkelære med henblikk på sosialetikken. Dette vil jeg så 
vurdere ut fra et luthersk og missiologisk perspektiv. Avslutningsvis vil jeg foreslå enkelte 
alternativer til Volfs tenkning. Som kildegrunnlag vil jeg primært benytte skrifter der Volf 
utvikler sin forsoningsteologi og trinitariske kirkelære, nemlig Exclusion and Embrace: A 
Theological Exploration of Identity. Otherness, and Reconciliation,3 og avhandlingen After 
Our Likeness. The Church as the Image of the Trinity. (dr. hab. avhandling).4  
 
Presentasjon av Miroslav Volf 
Det er ikke mulig å forstå intensjonene i Volfs teologi uten et visst kjennskap til hans 
personlige bakgrunn. Innledningsvis skal det derfor nevnes at Volf (født 1956) vokste opp i 
Kroatia og tok sin teologiske grunnutdannelse der, før han emigrerte til USA. Hans teologiske 
tenkning og argumentasjon bærer preg av hans erfaringer med etniske og religiøse 

                                                 
1 Hans Schwartz: Theology in a Global Context. The Last Two Hundred Years,  Grand Rapids 2005, 541ff. 
2 Jürgen Moltmanns innflytelse bidro til at KV omdefinerte misjonsbegrepet til kamp for politisk frigjøring. Til 
dette, se Peter Beyerhaus: Eksperimentet i Bangkok. Verdensmisjonens grunnleggelse eller sammenbrudd? Fra 
Kirkenes Verdensråds Misjonskonferanse i Bangkok 1973, Oslo 1973, 66 - 67. 
3 Nashville 1996. (Volf 1996) 
4 Grand Rapids/Cambridge 1998. (Volf 1998). 
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motsetninger. Volf ønsker å bidra til fred og forsoning mellom mennesker som er fiender. 
Dette er målet, både for menneskeheten og for teologien, mener han. 

Det bør også nevnes at Volf har mottatt impulser fra forskjellige slags teologiske 
miljøer. Han fikk sin teologiske grunnutdannelse fra Evangelical-Theological Faculty, Zagreb 
(B. A.), og studerte deretter ved Fuller Theological Seminary (M. A). Senere har han avlagt to 
doktorgrader ved Universitetet i Tübingen (dr. theol og dr. hab). Moltmann var hans veileder 
under avhandlingsarbeidene. For tiden er Volf professor i systematisk teologi ved Yale 
Divinity School. Han er medlem både i Presbyterian Church U.S.A. og Evangelical Church i 
Croatia. 
 
Volfs posisjonering i forhold til Moltmann 
Volf vil overvinne det han mener er et uløst problem, både i marxistisk samfunnstenkning og i 
Moltmanns politiske teologi, nemlig at mennesker som frigjøres fra undertrykkelse, i neste 
omgang selv blir undertrykkere og hevner seg på dem som de før ble undertrykt av. 
Moltmanns teologi gir ikke grunnlag for å løse dette problemet, mener Volf. Årsaken til dette 
er at Moltmann tolker Jesu korsdød ensidig, som en solidaritetshandling med de fattige og 
undertrykte. Denne tolkningen gir nok grunnlag for å reflektere over hvordan kirken kan 
solidarisere seg med de fattige og undertrykte, mener Volf. Men den gir ikke hjelp til å svare 
på hvordan forsoning mellom fiender kan opprettes etter at frigjøring har funnet sted.5  

For å løse dette problemet tar Volf til orde for en nyinterpretering av Jesu korsdød. 
Prosessen mot Jesus viser ikke bare at Gud identifiserte seg med de fattige og undertrykte, 
påpeker han. Den viser også Guds vilje til å tilgi og forsone seg med de som utøver overgrep. 
Volf begrunner dette med å vise til at Jesus ba for dem som dømte og korsfestet ham. Dette 
viser at Gud er åpen overfor sine fiender og rede til å omfavne dem, skriver Volf. Med denne 
tolkningen av forsoningen ønsker Volf å etablere et annet utgangspunkt for teologisk 
refleksjon enn hva Moltmanns teologi innbyr til. Dette gir han uttrykk for på følgende måte:  

 
“Moltmann himself has drawn the social implications of his theology of the cross and of the 
Trinity mainly from the theme of divine solidarity: as God suffers with victims, protects them, 
and gives them rights of which they have been deprived, he argued, so also should we. In 
contrast, I want to spell out the social significance of the theme of divine self-giving, as God 
does not abandon the godless to their evil but gives the divine self for them in order to receive 
them into divine communion through atonement ”.6  

 
Med utgangspunkt i sin forståelse av forsoningen deltar Volf i debatten om hvordan fred og 
forsoning kan opprettes på det sosiologiske og politiske plan. Hele hans teologi bestemmes 
derfor av en overordnet sosialetisk målsetting. Volf vil bidra med ”Reflection on social issues 
rooted in the cross of Christ”. Vi skal se nærmere på hva dette innebærer.7 

I følge Volf, skyldes fiendskap at mennesker som av en eller annen grunn er 
annerledes, defineres som mindreverdige, eller farlige. Fiendskap kan i så måte være 
kollektivt betinget i fordommer som er bestemt av kultur eller religion. Det kan også ha en 
bestemt historisk årsak, som krig eller undertrykkelse. Skal fiendskapet overvinnes, må i alle 
tilfeller det enkelte menneske endre sine holdninger overfor den andre. Med uttrykket den 

                                                 
5 Jürgen Moltmann: The Spirit of Life. A Universal Affirmation, Minneapolis 1992, 137. Volf 1996, 23, 105, 135. 
6 Volf 1996, 23.  
7 Volf 1996, 85f. 105 
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andre, mener han de som defineres som annerledes og mistenkelige, på grunn av sosial, 
nasjonal, religiøs eller kulturell tilknytning. 

Volf vil bidra, både til å forebygge og overvinne fiendskap. Hans teologiske prosjekt 
går derfor ut på å utvikle positive holdninger overfor den andre. Det må skapes vilje til 
selvkritikk og oppgjør med egne fordommer, til anerkjennelse og tilgivelse. Når det skjer, 
ligger det an til et sosiologisk brudd, som fører til nye tilstander i det multikulturelle samfunn, 
mener Volf. Det kan skapes enhet og forsoning. Den grunnleggende forutsetning for at dette 
kan skje er at mennesker følger Jesu eksempel, og forsoner seg med sine motstandere. Slik 
Jesus viste åpenhet og vilje til å tilgi endog sine torturister, skal man vise vilje til å godta 
fremmede, eller tilgi fiender og overgripere, skriver Volf.8  

Innen rammen av den tenkningen som her er skissert, tillegger Volf kirken en slags 
folkeoppdragende rolle. Kirken skal på den ene side arbeide for at kulturell identitet bevares. 
På den annen side skal den skape gjensidig respekt og dialog mellom mennesker med 
forskjellig slags identitet. Idealet for Volf er derfor ikke kulturell homogenitet. Enhet og 
forsoning skal opprettes på en slik måte at kulturelt mangfold bevares.9  

I følge Volf, skal altså kirken være på den sosiopolitiske arena, og bidra til å løse 
sosiopolitiske problemer. I så måte ønsker Volf selv å bidra med teologisk funderte strategier, 
som sikter på å overvinne splittetheten i vår tids multikulturelle samfunn. Med dette fremstår 
Volfs tenkning som en slags korrelasjonsteologi. Jeg vil utdype dette i det følgende. 
 
Volfs korrelasjonsteologi 
Med uttrykket korrelasjonsteologi, mener jeg teologisk refleksjon som sikter på å løse 
problemer som reises på filosofiens eller den allmenne vitenskaps premisser. I moderne tid er 
særlig Paul Tillich kjent som en eksplisitt korrelasjonsteolog. Hans teologi er i så måte 
utformet som svar på problemer som er definert med utgangspunkt i Martin Heideggers 
eksistensialfilosofi. Moltmann, som står Volf nærmere, ville på tilsvarende måte gi teologiske 
svar på spørsmål som utledes av nymarxisten Ernst Blocks tenkning.10 

Hva angår Volf, benytter han et bredere spekter av filosofiske samtalepartnere enn 
Moltmann og Tillich. Det er derfor ikke så enkelt å plassere ham i forhold til noen bestemt 
filosofisk retning. Det er likevel klart at han særlig benytter seg av tenkere som kan knyttes til 
hegelianismen, til Nietzsches nihilisme, og postmodernismen. I dialog særlig med 
postmodernistene, foretar Volf sosiologiske analyserer med tanke på å avdekke de problemer 
i samfunnet som teologien skal løse. Her drar han veksler, både på Foucaults kritikk av 
språkets definerende makt, og av J. Derridas dekonstruksjonalisme.11 

Med hensyn til samfunnsanalyse og samfunnskritikk følger Volf de postmoderne 
filosofer ganske langt. Den splittethet og det maktmisbruk som de postmoderne 
samfunnskritikere påpeker, mener han derfor er sakssvarende. Til forskjell, for eksempel fra 
Foucault, vil Volf imidlertid ikke konkludere med at mennesket må leve uten faste grenser og 
strukturer. At man trekker en slik konsekvens fører til kaos og splittethet mellom mennesker, 
hevder han. Den postmoderne mentalitet må derfor møtes med strukturdannende strategier og 
målsettinger. Nettopp dette er teologiens oppgave, mener Volf. Den skal gi løsninger som 
                                                 
8 Volf 1996, 126 – 128. 
9 Volf 1998, 193. 
10 Paul Tillich, Systematic Theology, vol. I, Reason and Revelation, Being and God, three volumes in one, New 
York 1967, 60, 64. Jürgen Moltmann: God in Creation. A New Theology of Creation and the Spirit of God, San 
Francisco, 1985, 180. 
11 Volf 1996, 146. 
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overvinner de problemer som postmodernismen bidrar til å avdekke. Overfor Foucault hevder 
Volf derfor følgende:  

 
“Without boundaries we will be able to know only what we are fighting against but not what 
we are fighting for. Intelligent struggle against exclusion demands categories and normative 
criteria that enable us to distinguish between repressive identities and practices that should be 
subverted and nonrepressive ones that should be affirmed”.12  

 
På bakgrunn av fremstillingen så langt, kan vi nå se nærmere på hva som særpreger Volf som 
korrelasjonsteolog. Dette kommer klarest til uttrykk i hans anvendelse av metaforene 
exclusion (utelukkelse) og embrace (omfavnelse). Under begrepet exclusion samler Volf sine 
analyser av menneskers konfliktfylte sosiale virkelighet. Her klargjør han også sin forståelse 
av synden, og ved det definerer han de problemer som teologien skal løse. Synden ytrer seg i 
sosial oppsplittelse og i utstøtelse av den som faller utenfor de regler som danner forutsetning 
for anerkjennelse i en gruppe eller i et samfunn, hevder Volf. 13   

Under metaforen Embrace samler Volf så teologiens svar på hvordan konfliktene skal 
overvinnes og løses. I den forbindelse utvikler han sin forsoningsteologi. Mennesker som 
hater andre, og ønsker hevn skal omstilles. Det må skje ved at de går gjennom en psykologisk 
prosess, som Volf kaller the Drama of Embrace. Denne prosessen inneholder flere stadier. 
Mennesker skal beveges fra hat til åpenhet, fra uforsonlighet til tilgivelse, videre fra lukkethet 
til åpenhet og omfavnelse. Målet for prosessen er at mennesker blir åpne for den andre, at 
man blir villig til forsoning med fienden, eller endog med overgriperen.14  

Vi kan ikke foreta dypere analyser med sikte på å vise hvordan Volfs tenkning 
fremstår som korrelasjonsteologi. Med tanke på formålet for denne artikkelen skal vi i stedet 
se nærmere på den bærende strukturen i Volfs teologi. Hensikten med dette er å etablere et 
bedre grunnlag for å analysere og vurdere de etiske konsekvenser av hans tenkning.  
 
Ekko fra Karl Barth 
Det er en klar likhet mellom Volfs forsøk på å utvikle en sosialetisk tenkning med 
utgangspunkt i forsoningen, og et tilsvarende forhold i Karl Barths teologi. Ser vi nærmere på 
hva denne likheten består i, får vi hjelp til å avdekke strukturen i Volfs teologi. Vi får også 
noe hjelp til å vurdere ham i et teologihistorisk perspektiv. 

Som kjent tok Barth et oppgjør med den lutherske forståelse av forholdet mellom lov 
og evangelium allerede i mellomkrigstiden. Evangeliet skal ikke forståes på bakgrunn av 
loven, mente Barth. Forholdet må være motsatt, loven må forståes på evangeliets premisser. 
Hensikten med dette var, fra Barths side, å etablere en ny form for teologisk analogitenkning, 
med tanke på sosialetikken. Med utgangspunkt i sin forståelse av rettferdiggjørelsen, ville 
Barth gjøre verdier som likhet og rettferdighet gjeldende for samfunnet. Disse verdiene måtte 
ligge til grunn for statens lovanvendelse mente han.15 

Volf stiller seg anerkjennende til Barths analogilære. Som vi allerede har sett, forsøker 
han selv å utlede sosialetiske strategier med utgangspunkt i sin egen definisjon av 

                                                 
12 Volf 1996, 63.  
13 Volf 1996, 60 – 61. 
14 På dette punkt drar Volf veksler på Hegels tenkning om forsoning mellom herre og tjener. Volf 1996, 140ff. 
15 Torleiv Austad: ”Evangelium og lov. En strukturanalyse av Karl Barths politisk-etiske program”, TTK 38, 
1967, 100. Se ellers Karl Barth: Evangelium und Gesetz (1935), Rechtferdigung und Recht (1938). Grunnlaget 
for Barths analogitenkning kommer til uttrykk i hans skrift Fides quarens intellectum (1931). 
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forsoningslæren. Samtidig reiser han innvendinger mot Barths praktiske anvendelse av sin 
analogilære. Barth får problemer, blant annet i forhold til kjønnsproblematikken, mener Volf. 
Dette begrunner han med å vise til Barths kjente påstand om at man ikke skal forsøke å forstå 
hva det vil si at Gud er far med utgangspunkt i hva en jordisk far er, men forstå hva det vil si å 
være far med utgangspunkt i åpenbaringen av Gud som far.16  

Her er Volf enig med Barths formale poeng, nemlig at man utleder sosialetikken med 
utgangspunkt i gudsåpenbaringen. Han påpeker samtidig at Barth bryter med sine egne 
intensjoner når han bruker begrepet far om Gud. Med dette er Gud nemlig plassert i en 
kjønnslig kategori a priori. Dermed har Barth foretatt en bestemmelse av Gud som ikke bare 
er formal, men også material. Tvert imot sine intensjoner bryter Barth derfor med sin egen 
von oben teologi, påpeker Volf. 17  

Volf vil fastholde den formale struktur i Barths tenkning. Skal man komme til rette 
med en såkalt von oben teologi må man imidlertid tømme gudsbegrepet for kjønnslig innhold, 
mener han. Plasseres Gud i en kjønnslig kategori a priori, driver man med nødvendighet inn i 
von unten teologi. Nettopp dette får vesentlige konsekvenser for sosialetikken, påpeker Volf. 
At Gud bestemmes som et maskulint vesen, fører nemlig til sementering av et antiegalitært 
forhold mellom kjønnene. Volf ønsker å etablere teologisk grunnlag for en egalitær forståelse 
av forholdet mellom kjønnene, og mellom mennesker for øvrig. Da må man tenke om 
menneskelige relasjoner med utgangspunkt i at personene i Gud kun er personer, ikke kjønn, 
hevder han.18  

I likhet med det som også var en intensjon hos Barth, vil Volf overføre et teologisk 
begrunnet egalitært prinsipp til samfunnstenkningen. Samtidig går han lenger enn Barth, når 
det gjelder å trekke analogier fra kristentroen til samfunnstenkningen. For Volf er det ikke 
bare snakk om å overføre verdier som skal legges til grunn for lovanvendelsen. Han mener 
også at det må utledes innholdsbestemte sosialetiske strategier med utgangspunkt i 
forsoningen. Dette fører blant annet til at han vil definere rettferdighetsbegrepet med 
utgangspunkt i forsoningen. Loven, budene, eller ”the rules”, kan ikke stå alene, hevder Volf. 
Deres gyldighet og anvendelse må alltid avgjøres ut fra spørsmålet om de fører til forsoning. 
En handling er rett, bare dersom den fører til forsoning mellom mennesker, hevder han. 
Denne måten å tenke på kan lett føre til relativisering av normene. En norms gyldighet må 
nemlig alltid avgjøres av hva anvendelsen av den fører til i en gitt situasjon.19 

Karl Barth mente at de grunnleggende prinsipper for statens lovanvendelse må hentes 
fra kirken. Staten er kirkens ”anneks”, og det såkalte ”himmelske lys” skal avspeiles i staten 
gjennom kirken, hevdet Barth. Som antydet ovenfor, taler Volf og Moltmann om et analogt 
forhold mellom den treenige Gud og kirken, et forhold som også tillegges sosialetiske 
implikasjoner. Vi skal se nærmere på dette i det følgende.20 
 

                                                 
16 Karl Barth: Church Dogmatics III/3, 1960, 358. 
17 “Since God is beyond sexual difference, there is nothing in God that can correspond to the specifically fatherly 
relation that a man has towards his progeny”, Volf 1996, 171f. 
18 Volf 1996, 190. 
19 Dette betyr ikke at Volf avviser bud og lover. Han avviser det han kaller blind rettferdighet, det vil si en bruk 
av loven som ikke tar hensyn til enkeltmenneskers spesielle situasjon og behov. Den blinde lovanvendelse blir 
urettferdig, hevder han, fordi den ikke fører til åpenhet og forsoning. Volf 1996 221. Til dette, se også Volfs 
artikkel i tidsskriftet Transformation 1999: ”The social meaning of reconciliation”, 11- 12. 
20 Karl Barth: Rechtfertigung und Recht, 34.  
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Trinitarisk kirkelære og sosialetikk  
Volf mener at det analoge forholdet mellom Gud og kirke må skapes, det er ikke gitt, men må 
arbeides frem ved fredelige midler. Den prosess som dette innebærer, setter han i historisk og 
eskatologisk perspektiv. I den forbindelse definerer han kirken som en foregripelse av ”Guds 
rike”, eller ”den nye skapning” som skal opprettes på jorden. På dette punkt legger ikke Volf 
skjul på hvem som er hans teologiske forbilder og læremestere: “I share this eschatological 
perspective on ecclesiology with Jürgen Moltmann (…) and Wolfarth Pannenberg”.21  

For at det skal etableres teologisk grunnlag for den utvikling som her er antydet, må 
treenighetslæren og kirkelæren gjennomtenkes på ny, mener Volf. Fremfor alt må det utvikles 
et alternativ til de former for treenighetslære som fører til en hierarkisk kirkelære, og en 
antiegalitær samfunnstenkning. Denne intensjonen kommer særlig klart til uttrykk i Volfs 
habilitasjonsavhandling, (After Our Likeness). Her utfolder han seg i diskusjon med to 
teologer som begge er representative for en antiegalitær tenkning om treenigheten og kirken, 
nemlig den romersk-katolske Joseph Ratzinger (nåværende pave Benedikt XVI) og den gresk-
ortodokse John D. Zizioulas (biskop av Pergamon).  

I følge Volf, leverer Zizioulas de beste premisser for kirkelæren.22 Som gresk-ortodoks 
teolog representerer han nemlig en såkalt sosial forståelse av treenighetsdogmet. Det 
problematiske med Zizioulas er at han likevel ender opp med en autoritær kirkelære, med 
sterk vekt på embetet. Dette skyldes hans betoning av Faderens overordnede rolle i den 
treenige Gud, og at dette overføres til forholdet mellom biskop og lekfolk. Zizioulas sterke 
betoning av bispembetets konstituerende rolle for menigheten favoriserer også den lokale 
kirke og gjør det vanskelig å utvikle global kirkelig enhet, påpeker Volf. Samtidig finner Volf 
et element i Zizioulas kirkelære som kan bidra til å overvinne det sistnevnte problemet, 
nemlig hans lære om eukaristien: ”The Eucharist is the place where church and Christ become 
one body, the body of Christ, and thus ’completely’ identical ”, skriver Volf.23  

Her mener Volf å se et anliggende hos Zizioulas, som kan trekkes inn i hans eget 
teologiske prosjekt. I eukaristien fremstår kirken som et fellesskap mellom mennesker. I så 
måte foregriper eukaristien den eskatologiske fullbyrdelse av Guds rike, på symbolsk og 
synlig måte, hevder Volf. Nattverdlæren får dermed en sentral plass i Volfs teologi. I samsvar 
med klare tendenser i vår tids moderne teologi, blir han derfor representativ for det jeg vil 
kalle en sosiologisk forståelse av nattverden. Nattverden er det sted der kirkens aksept av de 
som er annerledes eller faller utenfor, kommer synlig til uttrykk.24  

Det problematiske med Ratzingers treenighetslære er, i følge Volf, at den fører til en 
hierarkisk kirkelære som er enda strengere enn den man finner hos Zizioulas.25 Som 
representant for den vestlige og augustinske teologi, vektlegger Ratzinger vesensenheten 
mellom de tre personer i Gud. Han ender derfor opp med en kirkelære som er bestemt av 
Guds enhet, og Faderens primat, i frelsesøkonomien. Dette fører til at Ratzinger ikke kommer 
til rette med en kirkelære som gir rom for individualitet og mangfold i kirken, mener Volf.  
Dette utdyper han ved å vise til Ratzingers anvendelse av personbegrepet i forhold til sin 
treenighetslære. Ratzinger definerer person som såkalt ren relasjon, påpeker Volf. Samtidig 

                                                 
21 Volf 1998, 128.  Se ellers Moltmann: "The Reconciling Power of the Trinity in the Life of the Church and the 
World", i: Triune God: Love, Justice, Peace, red: K.M. Tharakan, 1989, 32. 
22 Volf 1998, 75ff. 
23 Volf 1998, 80, 99. 
24 Volf 1998, 101. En slik oppfatning av nattverden finner vi i Michael Welker: Hva skjer i nattverden? Verbum, 
Oslo 2003, 96. 
25 Volf 1998, 123. 
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løsriver han subjekt-begrepet fra personbegrepet, og knytter det eksklusivt til Guds enhet. I 
Ratzingers teologi blir Gud derfor det ene egentlige subjekt, samtidig som han er tre entiteter 
som forholder seg i ren relasjon.26  

Ratzingers anvendelse av person- og subjekt-begrepet fører til den oppfatning at 
kirken kun har ett subjekt, påpeker Volf. Dette ene subjekt er identisk med Kristi subjekt og 
dermed også med Guds ene subjekt. I følge Ratzinger realiseres dette ene subjekt gjennom 
paven, påpeker Volf. For Ratzinger representerer paven derfor det guddommelige subjekt 
overfor kirken, samtidig som han også er kirkemedlemmenes kollektive subjekt overfor Gud. 
Dette utelukker personlig individualitet, mener Volf. Paven alene blir det ene individ der 
guddommelig og menneskelig enhet møtes, og som kirken handler gjennom i verden.27  

Selv om Volf mener at Ratzingers treenighetslære fører til en antiegalitær forståelse av 
kirken, ser han et potensial i Ratzingers altruisme. Denne er overdreven mener Volf, og den 
fører til at den enkelte blir ”nothing in and for themselves”. Det positive er at Ratzinger 
vektlegger medmenneskets behov, og den enkeltes plikt til å være til for andre.28 

Etter å ha analysert Ratzinger og Zizioulas kirkelære, utvikler Volf selv en egalitær 
lære om treenigheten og en tilsvarende egalitær forståelse av kirken. Videre vektlegger han 
det individuelt særegne ved de tre personene i Gud, og argumenterer for en såkalt 
komplementær forståelse av relasjonen mellom personene i Gud. Personene i Gud ”utfyller” 
hverandre og virker i forskjellighet sammen. 29   

I denne forbindelse kommer også Volfs eskatologiske tenkning til uttrykk. Volf mener 
at kirken skal bidra til en historisk målrettet prosess, som sikter på at guddommelig trinitarisk 
virkelighet og kirke forenes: ”The future of the church in God’s new creation is the mutual 
personal indwelling of the triune God and of his glorified people, as becomes clear from the 
descriptions of the new Jerusalem”.30 

På denne bakgrunn kan vi nå få en viss klarhet i hva Volf mener frelsen består i.31 I 
følge Volf, innebærer frelsen at enkeltindivider inkluderes i kirken. Når dette skjer, 
overvinnes splittethet mennesker i mellom, samtidig som forskjellighet og individualitet 
aksepteres og ivaretas. På dette grunnlaget hevder Volf også at kirken konstitueres av sine 
medlemmer. Det er kirkens medlemmer som meddeler frelsen, og dette skjer når mennesker 
sosialiseres inn i kirken. Kirken tillegges dermed rollen som den sosiale institusjon som 
skaper forsoning og en ny virkelighet mellom mennesker. 32  
 

                                                 
26 Volf 1998, 30 ff. 
27 ”The one Christ acts through the one and whole church that is his body. Because the latter exists visibly and is 
capable of action as a totality only through the one, all of activity must proceed through the narrow portal of the 
office of Peter”. Volf 1998, 60. 
28 Volf 1998, 123. 
29 ”Human beings move from being individuals to being persons through participation in the personhood of 
Christ, and thereby integrated into the trinitarian life”. Volf 1998, 123. 
30 Volf 1998, 128. 
31 Den lokale kirke er foregripelsen av “the perfect church in the new creation of God”. Volf 1998, 140. ”The 
correspondence of ecclesial trinitarian communion is always lived on the path between baptism, which places 
human beings into communion with the triune God, and the eschatological new creation in which this 
communion is completed …” Volf 1998, 199. 
32 Volf drøfter dette i kapittel VI. 2, i sin avhandling, der han skriver om The Ecclesial Character of Salvation. 
Volf 1998, 172. Se også Volf 1999, 11 – 12. 
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Vurdering og alternativer 
Som antydet i innledningen, har Volf en viss innflytelse i evangelikale miljøer.33 Hvor 
omfattende denne innflytelsen er, kan ikke drøftes inngående her, da det ikke er etablert 
tilstrekkelig grunnlag for det. Det tør likevel være av interesse å antyde hva det kan føre til 
dersom Volfs forsoningsteologi trekkes inn som grunnlag for misjonstenkningen. I den 
forbindelse er det også aktuelt å foreslå enkelte alternativer til Volfs tenkning. Jeg skal 
komme tilbake til dette nedenfor.  
 
Først skal det nevnes at den såkalte holistiske forståelse av misjonen, som har fått betydelig 
gjennomslag i Lausanne-bevegelsen i senere år, oppviser likheter med Volfs teologi. Et særtrekk ved 
denne tenkningen er nemlig at man utleder misjonens oppgave av en meget bred forståelse av 
forsoningen. Den tenkning som her gjøres gjeldende har derfor strukturelle likhetstrekk, både med 
Volfs forsoningsteologi, og med Karl Barths kristomonistiske sosialetikk. 34  

En innflytelsesrik representant for denne type teologi er Christopher J. H. Wright, som 
argumenterer for en såkalt ”mission-centered theology of the Cross”. 35 Wright skriver at forsoningen 
ikke bare omfatter menneskets forhold til Gud. Ved forsoningen er alle (sosiopolitiske) makter som 
undertrykker beseiret. Videre er fiendskap mellom mennesker overvunnet. I tillegg innebærer 
forsoningen fornyelse av Guds skaperverk. Når Wright vil utlede kirkens og misjonens oppgaver av 
denne brede forsoningsforståelsen, fører det til politisering både av kirkens oppgave og av 
misjonsvirksomheten. Misjon defineres som alt Gud gjør i skaperverk og historie, og innen denne 
rammen defineres kirken som agent for det Gud gjør for å overvinne fattigdom, forurensning, endre 
samfunnsmessige og politiske strukturer osv. Misjonens egentlige oppgave, som er å føre mennesker 
til tro på syndenes forlatelse for Jesu skyld, skyves ut av horisonten.36 

I møte med den tenkningen som her er skissert, trenges en ny besinnelse, blant annet på læren 
om skapelsen og oppholdelsen. Altså, læren om hvordan Guds styrer og leder historien. I luthersk 
teologi er ikke læren om oppholdelsen forstått som uttrykk for Guds forsoningsgjerning i og for seg. 
Derimot læres det at Gud, for Jesu forsonings skyld, holder verden oppe i den hensikt at evangeliet om 
syndenes forlatelse skal forkynnes til omvendelse og tro (Apg 17. 25 – 27). 

                                                 
33 Volfs teologi har tydelige likheter med Desmond Tutus forsoningsteologi. I dokumenter fra Lausanne henvises 
både til Volfs Exclusion & Embrace, og Tutus No Future Without Forgiveness, New York 1999. Påvirkning fra 
denne type forsoningsteologi synes tydelig i dokumentet Reconciliation as the Mission of God: Lausanne 
Occasional Paper No. 51 Lausanne 2004: “The church is called to be a living sign of the one body of Christ, an 
agent of hope and holistic reconciliation in our broken and fragmented world”. 
34 Dette fremgår for eksempel av dokumentet Holistic Mission. Lausanne Occasional Paper No. 33, Lausanne 
Committee for World Evangelization, Pattaya, Thailand, September 29 to October 5, 2004, 11- 15. Se også: 
Reconciliation as the Mission of God. Faithful Christian Witness in a World of Destructive Conflicts and 
Divisions, Lausanne Occasional Paper No. 51. Lausanne Committee for World Evangelization, Pattaya, 
Thailand, September 29 to October 5, 2004, 7, 11, 12 – 14. 
35 Christopher J. H. Wright: The Mission of God. Unlocking the Bible’s Grand Narrative, Downers Grove 2006, 
313 - 315. 
36 Vi har her å gjøre med en type teologisk refleksjon som også kommer også til uttrykk i norsk kontekst. Dette 
skjer, ved at treenighetslære inkarnasjon og forsoningslære legges til grunn for å begrunne kirkens økologiske 
ansvar: Dette gjelder for eksempel Tom Sverre Tomren. Han skriver blant annet følgende om oppstandelsen: 
”Kristi kropp bærer jordens molekyler helt frem til Faderens høyre hånd. Jorden blir inkorporert i den treenige 
Guds indre vesen. Materien, byggeklossene som har vært i elver, i blod, i planter, i fisk og i molden, ser ut til å 
ha fått plass i himmelen. Vi aner konturene av en sirkelbevegelse mellom Gud og jorden: Sønnen kom fra 
himmelen, forsonte jorden med Gud og brakte jorden til himmelen”. Tom Sverre Tomren: ”Økologisk 
kristologi”, i: Bård Mæland og Tom Sverre Tomren (red): Økoteologi. Kontekstuelle perspektiver på miljø og 
teologi, Stavanger 2007, 95, 98. Se også Kjetil Aano i artikkelen: ”Økoteologi og kristen misjon”, 170 – 171, i 
samme artikkelsamling. Se også James Nkansah-Obrempong; “Holistic Gospel in a Developing Society: Biblical 
and Historical Backgrounds”, Evangelical Review of Theology, No 33, July 2009,198 f. 
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Dersom den type teologi som Volf representerer skal legges til grunn for misjonstenkningen, 
vil det føre til at misjonens og kirkens oppgave dreies i retning av virksomhet som sikter på å 
opprette forsoning og fred på det sosiopolitiske plan. Den naturlige konsekvens av Volfs 
forsoningsteologi er at kirken involverer seg i religionsdialog, med tanke på å opprette 
gjensidig aksept mellom tilhengere av forskjellige religioner. Dette er da også hva Volf særlig 
har engasjert seg i. I 2008 var han en av arkitektene bak et dialogprogram, som sikter på å 
etablere grunnlag for fred mellom kristne og muslimer. Det er vanskelig å komme bort fra at 
denne dialogen går utover en rent politiske målsetting. De dokumenter som er utarbeidet i 
sakens anledning viser at man også anerkjenner en felles trosbasis i hverandres religioner.37   

Misjon som sikter på å nå mennesker med frelse fra Guds evige dom over synden, kan 
neppe harmoneres med Volfs teologi. Først og fremst fordi en slik misjonstenking bygger på 
en helt annen forståelse av selve forsoningen og frelsen enn hva Volf gjør. Det må likevel sies 
at det ikke er vanskelig å få sympati for mange av intensjonene i Volfs teologi. At det 
arbeides for å skape vilje til tilgivelse og forsoning mellom mennesker er positivt. Spørsmålet 
er så om det på noen måte er kirkens oppgave å arbeide for at slike holdninger kan få 
gjennomslag i et samfunn. Jeg vil reflektere over dette med utgangspunkt i den lutherske 
tenkning om toregimentslæren, og læren om lov og evangelium.  
 
Om toregimentslæren og kirkens oppgave 
Et avgjørende premiss i den lutherske toregimentslæren er at staten og kirken er to forskjellige 
størrelser som begge styres av Gud.38 Guds lov er gitt som grunnlag for etikken, både for 
staten og for kirken. De prinsipper staten skal styres etter, kan likevel aldri bli identiske med 
de premisser som gjelder for kirken. I følge luthersk tenkning er det derfor en vedvarende og 
vesentlig forskjell mellom kirke og stat. Staten skal kun styres etter prinsipper som er nedlagt 
i loven. Kirken styres derimot etter evangeliets prinsipp. I følge evangelisk luthersk teologi, 
betyr dette at evangeliet skaper en trang til å leve etter Guds bud i den som tror. Dette skal 
kristne mennesker leve ut i hjemmene, på arbeidsplassen og i kirken.39  

Man kan altså tale om et evangeliets primat i forhold til loven når det gjelder kirken. 
Dette evangeliets primat skal imidlertid bare gjelde for kirken, ikke for staten og samfunnet. 
Med utgangspunkt i den lutherske toregimentslæren må man derfor avvise at evangeliet kan 
tjene som prinsipp for statens lover. På dette grunnlag må man også avvise at kirken og staten 
kan integreres til en sammenfallende størrelse. Når vi i møte med Volfs teologi hevder alt 
dette, må det samtidig også presiseres at den lutherske toregimentslæren bygger på en helt 
annen forståelse av forsoningen og evangeliet enn hva man finner hos Volf. Volfs 

                                                 
37 I 2008 og i mai 2009 har Volf involvert seg sterkt i religionsdialog mellom kristne og muslimer blant annet 
sammen med Tony Blair. I den anledning har han hatt stor betydning, blant annet for utformingen av 
dokumentet: “Loving God and Neighbor Together: A Christian Response to A Common Word Between Us and 
You” (2007), som har fått tilslutning fra en rekke evangelikale ledere. Dette dokumentet er svar på dokumentet: 
”A Common Word Between Us and You” (2006) som er undertegnet av 138 muslimske ledere. 
http://acommonword.com/ . Hensikten med diaologen er først og fremst å bidra til fred mellom kristne og 
muslimer, på grunnlag av en felles sentral forutsetning i begge religioner, nemlig budet om kjærlighet til Gud og 
nesten. Informasjon om dette prosjektet er lagt ut på Yale Divinity Schools hjemmeside: 
http://www.yale.edu/divinity/news/080430_news_volf.shtml 
http://www.yale.edu/divinity/notes/071203/muslim.shtml 
http://www.yale.edu/divinity/news/071016_news_loving.shtml 
http://www.yale.edu/divinity/news/press.shtml#historic. 
38 Confessio Augustana XXVIII. 
39 Til dette, se Konkordieformelen epitome. VI, om lovens tredje bruk. Til forståelse av kristen diakoni, se Aksel 
Valen-Sendstad: Innføring i kristen etikk, Oslo 1984, 215. 
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forsoningsteori må klassifiseres som en form for subjektiv forsoningslære, der den 
grunnleggende oppfatning er at mennesket er gjenstand for forsoningshandlingen, ikke Gud. 
Ved å betrakte Jesu kjærlighet til sine overgripere, skal mennesket omstilles til å vise 
kjærlighet til hverandre, skriver Volf.  

Den lutherske lære om forsoningen er såkalt objektiv forsoningslære. Den 
grunnleggende tanke her er at Guds Sønn tar på seg å være menneskenes stedfortreder, og 
sone Guds dom over menneskenes synder. Her er Gud gjenstand for soningen, ikke 
mennesket. Denne type forsoningslære kan ikke legges til grunn for statlig lovanvendelse. 
Dette er innlysende. Prinsippet om at en stedfortreder tar på seg straffen for det andre har gjort 
er nemlig umulig å anvende som forutsetning for statens lover.  

At Volf og andre likevel tar til orde for å utlede en sosialetikk med utgangspunkt i 
forsoningslæren må forståes ut fra det forhold at de er representative for en annen forståelse 
av forsoningen enn den som ligger til grunn for den lutherske toregimentslæren. En annen 
sak, som også må påpekes her, er at Volf er representativ for det jeg vil kalle en lovisk 
forsoningslære. Selve forsoningshandlingen fremstilles jo som et forbilde som mennesker skal 
realisere. Ved å se på Jesu vilje til å tilgi, skal mennesker inspireres til å tilgi hverandre. 

At jeg her protesterer både mot Volfs forståelse av forsoningen og hans anvendelse av 
denne i forhold til sosialetikken, betyr ikke at jeg ønsker å overdøve de gode intensjoner som 
tross alt er i hans tenkning. Saken er nemlig at kirken har en oppgave, både i forhold til 
samfunnet og sosialetikken. Hva denne oppgaven består i kan ikke utledes av en bestemt 
forståelse av forsoningen, slik det eksempelvis skjer hos Volf. I stedet må oppgaven forståes 
med utgangspunkt i refleksjon over Guds lovs betydning og rekkevidde for samfunnet. Etter 
min mening gir den lutherske læren om lovens første bruk den beste hjelpen til å forstå hva 
denne oppgaven innebærer.  

Læren om lovens første bruk handler som kjent om hvordan Guds lov skal komme til 
anvendelse i samfunnet.40 I følge denne læren, skal den kristne kirke forkynne Guds lov, ikke 
bare til kristne, men også til ikkekristne. Loven skal da forkynnes, ikke til statlige systemer, 
men til enkeltmennesker som befinner seg i samfunnet og i systemet. I sin lovforkynnelse kan 
ikke kirken si noe mer eller noe annet enn hva Guds ord sier. Det betyr at dens forkynnelse 
ikke kan siktes inn på å løse spesifikke politiske problemer. Kirkens forkynnelse må være av 
prinsipiell karakter, og fremstå som en utleggelse av Guds åpenbarte bud. Virkningen av 
denne forkynnelse er dobbel. Det er nemlig tale om en lovforkynnelse, som både formaner 
mennesker til å følge Guds gode bud i sitt daglige liv, og vekker samvittigheten til 
syndserkjennelse. Loven er i så måte veiledning med hensyn til hvordan menneskene skal 
leve i forhold til hverandre, samtidig driver den mennesket til syndserkjennelse og 
omvendelse.41 

I denne sammenheng passer det å minne om at Luthers katekisme har vært brukt, ikke 
bare i kirken, men også med et folkeoppdragende siktepunkt. Oppfordringen til tilgivelse, 
som Volf utleder av sin forsoningslære, er gitt som et krav i budene. Bibelens bud er nemlig 
ikke en rigid og kald kodeks. De er gitt til beste for det menneskelige samfunn. Derfor sier 
apostelen Paulus at kjærligheten er lovens oppfyllelse (Rom 13. 10). Loven oppfordrer 
nettopp til forsoning og tilgivelse. Og nettopp i samsvar med dette er Guds bud også utlagt i 
Luthers lille katekisme. Her skal vi nøye oss med et sitat fra det femte bud:  

 

                                                 
40 Konkordieformelen, Ep/Sol. Decl. VI. 
41Apologien, XV1, 1 – 13.  
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”Endelig må hjertet heller ikke være fiendtligsinnet, eller av vrede ønske vondt over noen. Så vel 
legeme som sjel må altså være uten skyld mot alle, og da særlig mot dem som ønsker eller 
tilføyer deg noe vondt”.  

 
At lovens mål er kjærlighet betyr ikke at dens krav kan modifiseres og endres av et annet 
overordnet teologisk prinsipp, slik det skjer hos Volf. Alle Guds bud er ukrenkelige og 
uforanderlige. Dersom ikke dette fastholdes, kan heller ikke evangeliet fastholdes som et 
budskap om at Jesus oppfylte loven i vårt sted. Med dette skal vi avslutningsvis kort drøfte et 
missiologisk spørsmål. 
 
Toregimentslære og misjonstjeneste 
I følge luthersk toregimentslære er en kristen medlem, både av det sekulære samfunn, og av 
kirken. Som samfunnsborger skal han eller hun leve etter de prinsipper som er gitt for staten, 
så sant dette ikke kommer i konflikt med Guds bud. Denne sondringen bør man være bevisst 
på, også som misjonær. Den primære oppgave man har som misjonær, er å forkynne Guds ord 
for enkeltmennesker til omvendelse og tro. Sammen med dette utøves diakonalt arbeid, basert 
i det evangeliske prinsipp som gjelder for kirken. Diakoni siktes inn på enkeltmenneskers nød 
og behov, og er i så måte å forstå som en legitim del av kirken og misjonens virksomhet. 
Misjonen skal imidlertid ikke bruke ytre makt for å påvirke politiske endringer i et samfunn. 
Eventuelle endringer må følge av forkynnelse og undervisning som siktes inn på hjerte og 
samvittighet. 
 Det kan imidlertid være tilfeller da statlige myndigheter på et misjonsfelt kan trekke 
misjonens representanter inn i oppgaver som prinsipielt sett er av samfunnsmessig karakter. 
Det kan for eksempel være aktuelt for såkalte teltmakermisjonærer, eller for misjonærer som 
involveres i utviklingsprosjekter. I møte med dette trenges en prinsipiell avklaring. Også 
denne kan utledes av toregimentslæren, slik denne er nedfelt i CA XXVIII. Her berøres 
nemlig det forhold at geistlige under reformasjonstiden hadde både kirkelig og borgelig makt. 
Dette henger sammen med den kirke- og statsordning som den gang gjaldt, og for så vidt ennå 
gjelder, der man har statskirkeordninger. Presten har borgelig makt som statens embetsmann, 
samtidig også kirkelig makt. 
 Den kirkelige og den borgelige makt må ikke blandes sammen, lærte reformatorene. 
Den som innehar en myndighet i forhold til begge maktområdene, må derfor være bevisst på å 
skjelne mellom den oppgaven man har som kirkens tjener, og den oppgaven man har som 
statens tjener. Som kirkens tjener skal man forkynne evangeliet, og ”verne sjelene mot 
ugudelige meninger, mot djevelen og den evige død”. Som statens tjener har man helt 
borgerlige plikter. En tilsvarende sondring mener jeg kan være aktuell, i tilfeller der 
misjonærer kan oppleve å bli involvert i oppgaver som hører inn under statlig domene.  

Den prinsipielle forutsetning for at man involverer seg i slike oppgaver, må i alle 
tilfelle være at man får et mandat av de statlige myndigheter, som kan gjelde for kortere eller 
lengre tid. 42 I slike tilfeller må man skille mellom det man gjør i forhold til samfunnet og det 
man gjør som evangelisk misjonær. Og – de to ting må selvsagt ikke komme i konflikt med 
hverandre. I forhold til den oppgaven man kan ha innen det verdslige regimentet skal man 
arbeide som en kristen, i lydighet mot de myndigheter man har å forholde seg til. I denne 
sammenheng kan man vitne som en kristen både i gjerning og i ord. I menigheten skal man 
gjøre det samme, da på det åndelige regimentets premisser. 

                                                 
42 CA: XXVIII. 



Forsoningsteologi og trinitarisk kirkelære 149 

Konklusjon 
I denne artikkelen har jeg analysert og vurdert Miroslav Volfs forsoningslære og kirkelære. 
Jeg har vist at Volf forsøker å utlede sosialetiske strategier med utgangspunkt i sin lære om 
forsoningen, og at dette fører til at kirkens oppgave dreies i sosialetisk retning. Avslutningsvis 
har jeg drøftet etisk og missiologisk problematikk som aktualiseres av Volfs tenkning. Jeg 
finner grunnlag for å konkludere med at den lutherske toregimentslæren kan tjene som et 
korrektiv til den forståelsen av forholdet mellom kirke og stat som kommer til uttrykk i Volfs 
teologi. Jeg har også funnet at den lutherske toregimentslæren gir hjelp med hensyn til å tenke 
gjennom hvordan man kan forholde seg til stat og kirke i en misjonærsituasjon.   
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’Well! I’ve often seen a cat without a grin ... but a grin without a cat! It’s the most curious 
thing I ever saw ... Lewis Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland  
 
David Bosch si bok Transforming Mission er allereie ein missiologisk klassiker. Eit google-
søk etter tittelen og forfattaren gir tusenvis av treff til bloggar, diskusjonsforum og artiklar. 
Boka vert brukt som innføring i missiologi over heile verda. Og skulle nokon vere i tvil, så 
viser det at forlaget nyleg gav ut ei eiga bok som innføring til den tydelege posisjonen den har 
fått.1 Den underviser, inspirerer og irriterer framleis. Transforming Mission ser ut til å stå 
støtt. Men om Transforming Mission står relativt støtt i den missiologiske litteraturen, vil eg 
prøve å vise at dens eigne føter er vaklande. Som vi skal sjå, knyter nemleg Bosch missiologi, 
bibeltolking og tankar om kontekst saman på ein måte som kan undergrave heile prosjektet 
hans.  

Artikkelen er delt i to hovuddelar. I den første byrjar vi med ei kort skisse av boka og 
hans syn på misjon og missiologi, før vi deretter ser grundigare på hans tankar om 
kontekstualisering og bibelbruk, både slik han teoretisk legg det fram og slik det faktisk kjem 
fram i gjennomføringa hans. I andre hovuddel kritiserar eg heile denne strukturen, både 
gjennom analyse av hans posisjon og ved kritisk å samanlikne den med posisjonar eg finn 
meir tenlege. Til sist dreg vi tråden tilbake til byrjinga og peikar på korleis det vi har sett 
svekkar hans framlegg til ein kritisk missiologi.  

Eg har brukt ganske god plass på rein utlegging av hans posisjon. Eg har funne det 
tenleg både fordi boka er viktig og fordi fleire av posisjonane eg kritiserar er ganske 
utbreidde, men sjølvsagt òg for å vise blinken og gi lesaren høve til å døme om eg har treft 
den.    
  

                                                 
1 Nussbaum, A Reader’s Guide to Transforming Mission 



Budskap 2009 FMH 
 

 

152 

Del I: Utlegging  
 
Transforming Mission – struktur og intensjon  
Transforming Mission er delt i tre hovuddelar, som alle får nesten like mykje plass. Den første 
handlar om misjon i NT, den andre om ulike modellar for misjon gjennom kyrkjehistoria og 
den tredje om å formulere ein relevant missiologi for vår tid. 

Bosch brukar ein versjon av Thomas Kuhn sin tanke om paradigmeskifter som eit 
verktøy for å analysere ulike syn på misjon.2 Bosch følger Hans Küng i ei inndeling av 
kyrkjehistoria i seks epoker, som tener som hovudparadigma i Bosch si framstilling. Viktigast 
for oss her er det første, som Bosch kallar ”det apokalyptiske paradigmet til den tidlegaste 
kristendomen”3, og som er tema i første hovuddel, og det siste, som han kallar ”det 
framveksande økumeniske paradigmet”4, som er tema for siste hovuddel. Den andre 
hovuddelen, som vi stort sett let ligge i denne artikkelen, handlar om dei fire andre.  

Mykje av boka er altså ein deskriptiv studie av misjonstanken gjennom kyrkjehistoria, 
men Bosch ønsker heilt klart ikkje berre å skildre. I følge Bosch lever vi i ei overgangstid 
mellom det moderne opplysningsparadigmet og det postmoderne økumeniske paradigmet. 
Forholdet mellom det konstruktive og det deskriptive kjem tydeleg fram i det følgande: ”[...] 
in a period of transition it is dangerous to use apodictic language. We shall, at best, succeed, 
in outlining the direction in which we ought to be moving and in identifying the overall thrust 
of the emerging paradigm.5 

Vi legg merke til at han snakkar om retninga vi bør bevege oss i, som klart framhevar 
det konstruktive, og det upersonlege uttrykket ”thrust”, som vi her kan omsette med til dømes 
”driv”, som viser til det han meinar å observere av det nye paradigmet. Altså, noko skjer - eit 
nytt paradigme for misjon tek form, og Bosch vil både skildre dette og tenke konstruktivt 
rundt det gjennom eigne forslag.  
 
Misjon og missiologi  
For Bosch er det særs viktig at misjon primært viser til missio dei, Guds misjon, altså heile 
Guds gjerning. Kyrkja sin misjon deltek i missio dei og er den forma som Guds gjerning 
gjennom kyrkja tek til kvar tid og stad.6 Men kyrkja sin misjon er ikkje heile missio dei – 
kyrkja deltek i den, men er ikkje åleine om den.7 I følge Bosch, er tanken om missio dei viktig 
fordi den minner oss om at misjon ikkje tilhøyrer den eine eller andre gruppa, men er den 
treeinige Guds gjerning.8  

Missiologien skal sørge for at misjon og teologi tener missio dei, og ikkje andre 
prosjekt. Den har altså ein kritisk funksjon på to frontar. I forhold til teologien skal den 
utfordre den til ikkje å falle til ro i eigne prosjekt. Den skal vere ein klegg i teologiens hus, 
som han seier.9 Og i forhold til misjonens praksis skal den kritisk følge med for å ”scrutinize 
its foundations, its aims, attitude, message, and methods”10.  

                                                 
2 Undertittelen på boka er ”Paradigm Shifts in Theology of Mission”.  
3 ” the apocalyptic paradigm of primitive Christianity”, op.cit., s. 181 
4 ” the emerging ecumenical paradigm”, op.cit., s. 182  
5 Op.cit., s. 367. Uthevingar frå original fjerna 
6 Op.cit., s. 390 
7 Op.cit., s. 391 
8 Op.cit., s. 392 
9 Op.cit., s. 496   
10 Loc.cit. 
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Missiologiens oppgåve er ”a contextual elucidation of the relationship between God, 
God’s world, and God’s church”11. Ei formulering av denne oppgåva, som Bosch seier er 
dekkande for sitt syn, låner han frå J.M. van Engelen, som seier at missiologiens utfordring 
er: “[...] to link the always-relevant Jesus event of twenty centuries ago to the future of the 
promised reign of God for the sake of meaningful initiatives in the present [...]”.12 Vi ser altså 
allereie at det er ein robust teologisk definisjon av missiologi Bosch arbeidar med og at både 
bibelbruk og forståing av kontekst er sentralt. Vi ser på kontekst først.  
 
Kontekst, tekst og kontekstuell teologi  
Kontekst går heile vegen ned - ein finn ikkje teologi utan. Som Bosch seier: “There never was 
a ”pure” message, supracultural and suprahistorical. It was impossible to penetrate to a 
residue of Christian faith that was not already, in a sense, interpretation”.13 

Eller sagt på ein annan måte: ”The Christian Faith never exists except as ”translated” 
into a culture”.14 Og sjølv om det er lett å nikke anerkjennande til dette, så er det litt 
vanskelegare å seie heilt kva ein nikkar til. Er ikkje dette berre tautologi, eit reint analytisk 
utsagn: at bodskapen faktisk er ein bodskap? Kven har nokon gong trudd at bodskapen var 
rein i den forstand Bosch ser ut til å implisere? Han har eit svar. Den impliserte posisjonen 
meinar han kyrkja har vist at den held seg til når den dømer om rett og vrang lære, eller rettare 
sagt, ved at den dømer: “The churches arrogated to themselves the right to determine what the 
”objective” truth of the Bible was and to direct the application of this timeless truth to the 
everyday life of believers”.15 

Han meinar at kyrkja har trudd at den har tilgang til ”timeless truth” når den kritiserar 
læreposisjonar.  Anklaga om å tru på ein rein bodskap, utan kultur og historie, sluttar han altså 
frå at sanninga skulle vere tidlaus. I følge han var dette eit produkt av ”the Greek spirit”, som 
gjorde idear og prinsipp viktigare enn deira ”application”.16 Han ser dette som eit svik mot 
evangeliet om inkarnasjonen, eller som han seier, evangeliets inkarnasjon. Frå denne tanken 
lærer han nemleg noko om kontekst, som får viktige følger. Vi er med dette inne i kjerna av 
missiologien hans:  
 

“A basic argument of this book has been that, from the very beginning, the missionary 
message of the Christian church incarnated itself in the life and world of those who had 
embraced it. It is, however, only fairly recently that this essentially contextual nature of the 
faith has been recognized. For many centuries every deviation from what any group declared 
to be the orthodox faith was viewed in terms of heterodoxy, even heresy. This was the case 
particularly after the Christian church became established in the Roman empire. Arianism, 
Donatism, Pelagianism, Nestorianism, Monophysitism, and numerous similar movements 
were all regarded as doctrinally heterodox and their adherents excommunicated, persecuted, or 
banned. The role of cultural, political, and social factors in the genesis of such movements was 
not recognized”.17 

 

                                                 
11 Op.cit., s. 497 
12 Op.cit., s. 498 
13 Op.cit., s. 422 
14 Op.cit., s. 447 
15 Op.cit., s. 421 
16 Loc.cit. Han legg dette ut vidare i ei tvilsam idéhistorisk skisse. Vi let den ligge.  
17 Loc.cit.  
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Omsynet til trua sin kontekstuelle natur skal altså føre til fleksibilitet, men Bosch set ei 
grense: Konteksten må ikkje sluke teksten. Bosch er positiv til kontekstuelle teologiar, men 
ser tre moglege fallgruver for slike teologiar: Dei kan ende med absoluttering av sin eigen 
kontekstuelle teologi, eller i ei uhindra relativisme eller med lesing av konteksten lausrive frå 
trua.18  

Det første har i følge han vore problemet med vestleg teologi opp gjennom historia, 
men også i sør-amerikansk frigjeringsteologi, som til tider ser ut til å ha gjort krav på 
universell gyldigheit.19 Faren for relativisme ser han i teologiar som vert så prega av sin 
kontekst at dei endar med å utelukke kvarandre. Men då gløymer dei vår felles tradisjon: 
“There are faith traditions which all Christians share and which should be respected and 
preserved”.20 

Dette legg han meir ut når han snakkar om faren ved lesing av konteksten aleine. I 
følge han, må vi prøve å tolke teikn i tida for å sjå Guds vilje. Dette ser han som ei 
hovudoppgåve i kontekstuell teologi, men han understrekar at den er full av farer, sidan dette 
har vorte misbrukt ved at ein har sett Guds vilje i til dømes apartheid, nazisme og 
sekularisme.21Problemet her liknar det førre: “This approach ends up having a low view of the 
importance of text, as coming from outside the context [...]” 22 

Ein treng noko utanfrå, sidan historia alltid er fleirtydig: Vi finn ikkje nakne fakta som 
vi kan bruke, men vi må sjå dei i lys av evangeliet: ”It isn’t the facts of history that reveal 
where God is at work, but the facts illuminated by the gospel”.23 Evangeliet er kriteriet for å 
vurdere konteksten. Bosch legg ut dette ved å kalle evangeliet ”norma normans”, den 
normerande norma, og vår lesing av konteksten den avleia norma, ”norma normata”.24 Sett 
saman er dette altså ”teksten”, og desse to omgrepa viser til det rette forholdet mellom tekst 
og kontekst.   

Frå denne posisjonen kritiserar Bosch noko han kallar kjerne-skall metaforen, som han 
seier har vore brukt i misjonsarbeid frå tidleg moderne tid.25Tanken der er at trua har ei kjerne 
som er den same, men som ein kan opne for å kle med element frå kulturen til mottakarane. 
Slike element kunne vere til dømes liturgiske klede, ikkje-sakramentale riter, kunst, litteratur 
og musikk.26 Men det primære teologiske arbeidet vart sett på som allereie ferdig.27 Mot dette 
hevdar Bosch at kulturar ikkje kan delast inn i element på denne måten, men heller må sjåast 
som udelelege heilskaper.28 Og sidan trua aldri fins i suprakulturell form, følger det då 
naturleg at vi får fleire teologiar: ”[...] a plurality of cultures presupposes a plurality of 
theologies [...]” 29 

Bosch meinar derfor at ein meir passande metafor for dette møtet mellom evangeliet og 
kulturen30 er å sjå trua som eit frø og kulturen som jordsmonn: Trua vert sådd og veks fram i 

                                                 
18 Op.cit., s. 425ff 
19 Op.cit., s. 428 
20 Op.cit., s. 427. Hans utheving 
21 Op.cit., s. 428f 
22 Op.cit., s. 430. Hans utheving 
23 Loc.cit. 
24 Loc.cit.  
25 Op.cit., s. 449. ”Kernel” og ”husk” er orda han brukar.  
26 Op.cit., s. 448 
27 Op.cit., s. 451f 
28 Op.cit., s. 448: ”indivisible wholes” 
29 Op.cit., s. 452 
30 Han kallar dette møtet ”inculturation”.  
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kvar kultur.31 Han grunnar legitimiteten til dette i inkarnasjonen. I analogi med inkarnasjonen 
vert evangeliet ”en-fleshed” og ”em-bodied” i kvar einskild kultur.32  

Men for å hindre at konteksten også her sluker teksten, slik at evangeliet endar som 
ein fange i kulturen33, innfører han interkulturasjon som ein målestav for denne 
inkulturasjonen. I følge han, fins det ingen evig teologi som kan vere domar for dei ulike 
inkulturasjonane, men for at trua ikkje skal verte for lokal, er det viktig at dei ulike teologiane 
er i dialog og slik vert prøvd på kvarandre.34 
 
Bibelbruk  
Bosch brukar som sagt ein tredel av boka på bibeleksegese og eksegese er sentralt for hans 
syn på missiologiens oppgåve. Det same sitatet frå van Engelen som han brukar for å legge 
fram sitt syn på missiologi, siterar han også når det gjeld funksjonen til bruken av Bibelen.35  

For Bosch går det ingen direkte veg mellom Bibelen og vår misjonspraksis.36 Men vi 
kan likevel finne ut kva misjon kan vere i dag ved å sjå kva misjon var då,37 sjølv om dette 
vert komplisert ved at det er viktige skilnader mellom NT-forfattarane.38 Desse første vitna er 
likevel autorative sidan det er der vi møter ”the first decisive dimensions of a historical 
event”. Vi treng derfor alltid å sjekke at vår forståing av Kristus korresponderar med deira.39 
Bibelsynet her kjem endå tydelegare fram seinare i boka: “[...] not even the biblical books [...] 
are, as such, records of divine revelation; they are interpretations of that revelation”.40 

Og i setninga som følger denne, legg han ut det som han ser som konsekvens av dette, 
i ordelag som vi kjenner att: ”It is an illusion to believe that we can penetrate to a pure gospel 
unaffected by any cultural or other human accretions”.41 Men at det er tolkingar vi har å 
arbeide med, treng ikkje å plage oss, seier han, for dette er ein naudsam del av den kristne 
trua, sidan den handlar om Ordet som vart kjøt.42 Han ser ein analogi mellom inkarnasjonen 
og måten trua verkar på, og denne analogien er for han eit prinsipp for korleis vi skal drive 
teologi: ”If we take the incarnation seriously, the Word has to become flesh in every new 
context”.43 

Det vi finn i NT er altså slike inkarnasjonar av trua, og av å sjå korleis dei tolka 
misjon for sin samanheng, kan vi lære å tolke misjon for vår.44 Kort sagt: “What they did for 
their time, we have to for ours”.45 Og korleis gjorde NT-forfattarane dette? ”They handled the 
traditions about him [Jesus] with creative but responsible freedom, retaining those traditions 
while at the same time adapting them”.46 

                                                 
31 Op.cit., s. 454 
32 Loc.cit.  
33 Op.cit., s. 455 
34 Op.cit., s. 456f 
35 Op.cit., s. 498 
36 Op.cit., s. 24 
37 Op.cit., s. 54 
38 Op.cit., s. 16 
39 Op.cit., s. 22 
40 Op.cit., s. 182 
41 Loc.cit.  
42 Loc.cit.  
43 Op.cit., s. 21 
44 Op.cit., s. 54 
45 Op.cit., s. 21 
46 Loc.cit.  
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Grunnen forfattarane står på er at det er tradisjonar ”about him” dei tolkar. Autoriteten 
ligg i at desse går tilbake til Jesus, men ikkje direkte. Han tilskriv nemleg forfattarane ganske 
stor kreativitet. Eit godt døme på korleis han ser på denne prosessen og autoriteten bak den, 
ser vi i hans syn på framveksten av ein misjon som rakk utanom Israel. I følge han kjem 
denne frå NT-forfattarane, og det gjer også dei orda, likningane og forteljingane som støttar 
denne, men autoriteten bak er Jesu eksempel:  
 

“What is it that gave rise to the many sayings, parables, and stories that seem, at the very least, 
to nourish the idea that, one day, God’s covenant will reach far beyond the people of Israel? In 
my view there can be no doubt: the primary inspiration for all these stories could only have 
been the provocative, boundary-breaking nature of Jesus’ own ministry”.47  

 
Det kritiske prinsippet for å vurdere både deira og våre tolkingar, kjem frå Jesu eksempel, og 
det då forstått som ”the logic of [Jesus’] ministry” 48. Jesu ord og gjerning er ikkje direkte 
overførbare til oss, heller ikkje gjennom å trekke prinsipp frå dei.49 Men utfordringa er å bli 
inspirert til å: “[...] prolong the logic of his [...] ministry in an imaginative and creative way 
amid changed historical conditions”.50 

Kva sit vi då igjen med? Grunnlaget for våre tolkingar ser ut til å ha vorte ganske tynt. 
Vi har sett korleis Bosch skrellar vekk lag for lag, men han stoppar ein stad. Det er her han 
fører inn tanken om sjølvforståing (self-definition), som han ser som eit hovudpunkt i si 
tilnærming.51 Det fins nemleg inga naken røynd, berre ei tolka røynd og desse tolkingane er 
forma av våre sjølvforståingar:   
 

“[...] there is no such thing as an objective reality ”out there”, which now needs to be 
understood and interpreted. Rather, reality is intersubjective [...] it is always interpreted reality 
and this interpretation is profoundly affected by our self-definitions [...]”. 52 

 
Det vi finn i NT er ulike sjølvforståingar, og dei er normative fordi dei er først. Vår oppgåve 
er å forstå desse sjølvforståingane og så sette dei i dialog med våre eigne, slik at begge kan bli 
”extended, criticized, or challenged”53. Dette er altså same strukturen som vi såg i 
interkulturasjonen, som er den kritiske prøvinga av dei ulike lokale teologiane gjennom 
dialog. At dette vert ei ganske original tyding av dialog, når NT ikkje kan svare oss tilbake, og 
ei endå meir original tyding av at NT er normativt, ser ikkje ut til å uroe Bosch.  

Slik er det teoretiske grunnlaget til Bosch. No er det på tide å sjå det i praksis; vi går 
til den faktiske bibeltolkinga hans. Han kallar denne delen ”New Testament Models of 
Mission”, og desse modellane utgjer det han kallar ”the early Christian missionary paradigm”, 
der Jesus representerar det fundamentale paradigmet, og Matteus, Lukas og Paulus, som er dei 
NT-forfattarane han tek med, representerar kvart sitt avleia paradigme innanfor dette.  
 

                                                 
47 Op.cit., s. 30 
48 Op.cit., s. 34 
49 Loc.cit.  
50 Loc.cit.  
51 Op.cit., s. 23 
52 Op.cit., s. 24. Hans uthevingar  
53 Loc.cit.  
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Det fundamentale paradigmet – Jesus og den tidlege kyrkja  
Han teiknar Jesus først ved å drage linjer tilbake til GT. Han meinar at GT er fundamentalt for 
å forstå misjonen i NT,54 både sidan det sjølvsagt ikkje fins noko nye testamente utan det 
gamle, 55 og på grunn av viktige trekk ved trua i GT.  

I motsetnad til gudane i omverda, handlar Israels Gud i historia.56 Gud har gripe inn i 
historia og gjort Israel til sitt folk, og på grunnlag av desse gjerningane kjem også håpet om at 
Gud vil handle i Israels framtid.57 Guds utvelging gir dei også ei oppgåve – dei skal tene dei 
marginaliserte mellom seg.58 Frå tidleg tid skjønte Israel at Guds omsorg også gjeld andre 
nasjonar.59 Den sanne Gud har gjort seg kjent i Israel, og det tyder at det er i Israel han kan 
møtast, men sidan dette er den eine sanne Gud er han også Gud for heile verda. Denne 
overtydinga viser seg i håpet om at Gud ein dag skal føre folkeslaga til Jerusalem for å tilbe 
han der saman med Israel.  

Sjølv om dette, i følge Bosch, er ”the high-water mark of Old Testament 
Universalism”, ser han også eit negativt trekk i at Israel framleis er sentrum og folkeslaga 
undersåttar.60 Denne negative sida ved Israels håp ser han vidareført i apokalyptikken. I følge 
han ser vi i den slutten på den tidlegare dynamiske forståinga av historia, og byrjinga på eit 
metahistorisk og dualistisk system som inneheld ”fantastic ideas of world domination by 
Israel”.61  

Slike apokalyptiske idear er ein viktig del av Jesu kontekst, men mot det står Jesus i 
den autentiske GT-tradisjonen. Jesus gjer si gjerning i historia, og ikkje på eit eller anna 
suprahistorisk idéplan.62 I Jesu liv innleiar Gud sitt eskatologiske herredøme, og han gjer det 
mellom dei fattige, nedslåtte og forakta.63 Jesus står i tradisjonen etter profetane, og som hos 
dei, er hans fokus på omvending og frelse for Israel, og i motsetnad til andre jødiske grupper 
på hans tid er hans fokus på heile Israel, ikkje berre ein rettferdig rest.64 Han motsette seg 
nemleg alle haldningar, gjerningar og strukturar som ekskluderte nokon frå det jødiske 
samfunnet.65 

Men Jesus forstår ikkje seg sjølv berre som profet. Han såg seg sjølv som den som 
innvarslar Guds rike.66 Guds rike kjem med han,67 og den som står imot han, står imot Gud. 
Dette gir han ein absolutt autoritet, som vi både ser i at han står over lova 68 og i forholdet til 
disiplane. Andre rabbiar hadde sin autoritet som lærarar av lova, og disiplane deira kom til dei 
for å bli rabbiar sjølve. Jesus, derimot, stod over lova, og kalla sjølv disiplar for at dei skulle 
bli vitner om han.69 

                                                 
54 Op.cit., s. 17 
55 Op.cit., s. 16 
56 Op.cit., s. 17 
57 Op.cit., s. 17f 
58 Op.cit., s. 18 
59 Loc.cit.  
60 Op.cit., s. 19 
61 Op.cit., s. 19f  
62 Op.cit., s. 20 
63 Op.cit., s. 27f 
64 Op.cit., s. 26 
65 Op.cit., s. 31 
66 Op.cit., s. 35 
67 Op.cit., s. 32 
68 Op.cit., s. 35f 
69 Op.cit., s. 35-39 
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Sidan Guds rike kom med Jesus, er det ikkje berre eit framtidig håp, men både er her 
allereie og enno ikkje.70 Vi ventar framleis fullendinga, men som Jesus sjølv, er vi også kalla 
til å reise teikn i verda som peikar mot Guds framtidige totale herredøme.71 Krafta til å gjere 
dette kjem frå Jesu oppstode og Anden som vart gitt på pinsedag.72 Jesu oppstode vart av NT-
forfattarane tolka som Guds godkjenning av Jesu person og gjerning, og den var teiknet på at 
den nye tida hadde byrja.73 Frå den forstod dei at Jesus har autoritet over alle ting, og det er 
frå denne overtydinga at misjonen har sin grunn.74  

Den viktigaste utfordringa for den tidlege kyrkja kom i striden rundt misjonen til 
folkeslaga og plassen til lova. Men når kyrkja valgte å gå til heile verda, og utanom lova, 
levde den opp til ”the logic of Jesus’ own ministry and transcend[ed] all barriers”.75 Sjølv om 
Jesus avgrensa tenesta si til Israel, peika den grensebrytande tenesta hans, saman med 
oppstoda, mot Guds omsorg for heile verda, og dette realisert gjennom Jesus, ikkje lova.76 

Bosch meinar at kyrkja på nytestamentleg tid vidareførte tenesta med å reise teikn som 
peika på Guds rike, ved vitnesbyrdet sitt om Jesus og ved å arbeide på tvers alle grenser,77 
men meinar også at det var punkt dei feila på, og dette så alvorleg at dei heldt på å løyse opp 
heile det tidleg kristne paradigmet. Han meinar dei gjekk feil ved å gjere kristentrua til ein 
religion for seg, og ved å gjere det som starta som ein bevegelse om til ein institusjon og ved 
ikkje å klare å få jødar til å føle seg heime.78  

Bosch avsluttar dette kapitlet om det fundamentale paradigmet med ei oppsummering 
av ”some firm and enduring elements of mission” som han meinar å ha funne. 
 

“The mission of the church is rooted in God’s revelation in the man from Nazareth who lived 
and labored in Palestine, was crucified on Golgotha, and, so the church believes, was raised 
from the dead. For the New Testament mission is determined by the knowledge that the 
eschatological hour has dawned, bringing salvation within the reach of all and leading to its 
final completion. The New Testament witnesses assume the possibility of a community of 
people who, in the face of the tribulations they encounter, keep their eyes steadfastly on the 
reign of God by praying for its coming, by being its disciples, by proclaiming its presence, by 
working for peace and justice in the midst of hatred and oppression, and by looking and 
working toward God’s liberating future [...]” 79 

 
Det er vanskeleg å unngå tanken at dette er Bosch sitt bilete av idealkyrkja meir enn ein 
historisk rekonstruksjon av den tidlegaste kyrkja, men vi let det poenget ligge. Det viktigaste i 
denne delen har vore å vise korleis Bosch brukar ei skisse av den historiske Jesus som det 
viktigaste kritiske prinsippet i bibeltolkinga si. I det neste punktet skal vi sjå korleis ein tanke 
om kontekst spelar ei liknande rolle i utlegginga av Matteus, Lukas og Paulus.  
 

                                                 
70 Op.cit., s. 32 
71 Op.cit., s. 35 
72 Op.cit., s. 40 
73 Op.cit., s. 39 
74 Op.cit., s. 40 
75 Op.cit., s. 46 
76 Op.cit., s. 41-46 
77 Op.cit., s. 47-50 
78 Op.cit., s. 50-52 
79 Op.cit., s. 54 
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Avleia paradigmer – Matteus, Lukas og Paulus  
Vi går ikkje gjennom bibeltolkinga hans punkt for punkt, sidan det meste er eldre 
standardposisjonar og lite interessant å bruke plass på her. Men eg tek fram ei skisse av kvart 
kapittel for å peike på det særmerkte. Bosch tolkar Matteus og Lukas ut frå den rekonstruerte 
sjølvforståinga til forfattaren og lesarane. Det er det som tener som kontekst her, medan i 
tolkinga av Paulus er det ein tanke om apokalyptikk som primært tener som kontekst. Dette 
vert, som vi skal sjå, ei ganske spekulativ bibeltolking.  
 
Matteus:  
Han forstår Matteus som ”essentially a missionary text”, som ikkje er ein biografi om Jesus, 
men rettleiing til ei kyrkje i krise for å hjelpe den til å sjå si oppgåve.80 Den er skrive av ein 
jødekristen til ei gruppe jødekristne. Desse forstår ikkje seg sjølv som ein ny religion, men 
som ein reformbevegelse i Israel.81 Dei opplever intern splid mellom lovtru fariseisk jødedom 
og entusiastisk hellenistisk jødekristendom som står mot lova, 82 sjølv om dei fleste i denne 
kyrkja ligg ein stad mellom desse to.83 Matteus prøvar med sitt skrift å gå vidare frå begge 
desse ytterposisjonane og resultatet er hans eigen misjonsteologi.84 Essensen i denne er 
oppsummert i tre hovudsaker i misjonsbefalinga, nemleg å gjere til disiplar, å døype og å 
lære.85 Og det å gjere til disiplar er hovudsaka for Matteus, medan å døype og lære er 
underordna dette.86 

Rekonstruksjonen av kyrkja Matteus skriv for påverkar heile tolkinga til Bosch: 
Forholdet til Israel som kjem fram i teksten kan reflektere konflikta mellom denne kyrkja og 
fariseisk jødedom.87 Den nøkterne ordbruken i misjonsbefalinga kjem dels frå Matteus sin 
avstand til entusiastane i kyrkja hans.88 Og av same grunn fortel ikkje Mattteus om Jesu 
himmelfart eller lovnaden om utausing av Anden – han vil ikkje gi noko til entusiastane.89 Ei 
side ved metoda hans er altså at han også tolkar Matteus ut frå kva han ikkje seier. Det går att 
fleire stader. Eit viktig eksempel gjeld atter misjonsbefalinga. Bosch tolkar nærværsløftet 
(Matt 28,20) ut frå kontrasten mot Apg 1,11, der den oppstadne Jesus er teken opp til 
himmelen, sit ved Faderens høgre og skal koma attende. ”Matthew does not find it necessary 
to say that Jesus will return; how could he, if he always reamins with his disciples?!”90  

Bosch forstår Matteus som ein teolog som vil formulere ein identitet for kyrkja si, og 
som gjer dette ved å hente stoff frå Jesustradisjonen. Dette skal vere ein ”identity-in-mission”, 
og derfor har han skrive eit evangelium som er gjennomsyra av idéen om misjon til både jødar 
og heidningar, og som når sitt klimaks i misjonsbefalinga.91 
 

                                                 
80 Op.cit., s. 58 
81 Loc.cit.  
82 Op.cit., s. 65 
83 Op.cit., s. 80 
84 Op.cit., s. 65 
85 Op.cit., s. 66 
86 Op.cit., s. 73. Heile kapitlet heiter ”Matthew: Mission as Disciple-Making”.  
87 Op.cit., s. 62 
88 Op.cit., s. 66 
89 Op.cit., s. 77 
90 Op.cit., s. 80 
91 Loc.cit.  
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Lukas:  
Bosch ser Lukas og Apostelgjerningane som eitt verk i to bind, som er meint å lesast saman.92 
Det er skrive av ein heidningekristen til fleire kyrkjer av primært heidningekristne av andre 
generasjon. Desse hadde til ein viss grad stagnert, sidan Jesu atterkome, som var så sterkt 
venta av den første generasjonen, ikkje hadde hendt, og kyrkja vart prøvd både frå innsida av 
manglande glød, og frå utsida ved motstand frå både jødar og heidningar. Dette førte til ei 
identitetskrise. Dei spurte seg kven dei var både i forhold til kristentrua si jødiske fortid og i 
forhold til jødane i samtida, men mest av alt i forhold til den historiske Jesus. Det var slike 
grupper Lukas skreiv for å hjelpe.93  

Bosch hevdar at Lukas var spesielt klar over problemet med den historiske avstanden 
til Jesus. Det gjorde at han forstod at lesarane ikkje kunne berre bli kalla til å imitere dei 
første disiplane, men at Jesus-tradisjonen trengte å bli nytolka for ein ny generasjon.  
 

“Luke provided this reinterpretation in a unique manner. He argued that the Christians of his 
time were not really in a less advantageous position than Jesus’ first disciples were, that the 
risen Lord was still with them, particularly through his Spirit who was continually guiding 
them into new adventures”.94 

 
I følge Bosch er denne samanknytinga av pneumatologi og misjon Lukas sitt  særeigne bidrag 
til det tidleg-kristne misjonsparadigmet.95 Men korleis han meinar at vi skal imitere dette, er 
ikkje lett å forstå. Dette problemet vert endå tydelegare i tolkinga av Paulus.  
 
Paulus:  
Bosch arbeidar frå eit bilete av den historiske Paulus, som han finn gjennom å bruke dei sju 
breva som er allment akseptert som paulinske.96 Han framhevar også her at det ikkje går 
nokon direkte veg frå NT til vår praksis, men meinar at vegen går gjennom å la Paulus tenne 
fantasien vår, slik at vi ved hjelp av Anden kan kreativt vidareføre ”the logic of Paul’s 
theology and mission”.97 Til hjelp med dette gir han oss ei skisse av Paulus si sjølvforståing, 
der forholdet til apokalyptiske tankar spelar ei sterk rolle.  

Den kristne Paulus såg framleis verdi i lova, han heldt framleis Guds løfter til Israel 
for å vere varige og vidareførte jødisk eskatologi.98 Paulus står i den apokalyptiske 
tradisjonen, men gir den eit nytt sentrum – i staden for lova, er det no Kristus som er 
sentrum.99 Dette møtet mellom det gamle og det nye ser ut til å vere den skapande impulsen i 
teologien hans, slik Bosch legg den ut, og det viktigaste eksempelet ser vi i korleis Paulus 
både vidarefører og modifiserar apokalyptiske motiv. Fire slike motiv er tanken om Guds 
endelege siger, universalisme, dualisme og forventinga om at enden er nær.100 Når det gjeld 
Paulus er apokalyptikken teologiens mor.101 Eller som han seier på ein annan måte: ”Paul, the 

                                                 
92 Op.cit., s. 88 
93 Op.cit., s. 85 
94 Op.cit., s. 86 
95 Op.cit., s. 114 
96 Op.cit., s. 123 
97 Op.cit., s. 170 
98 Op.cit., s. 139f 
99 Op.cit., s. 142 
100 Op.cit., s. 140 
101 Op.cit., s. 143. Frasa er frå Ernst Käsemann, som Bosch siterar her.  
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Christian, still formulates his spirituality in terms of his inherited (Jewish) apocalyptic 
[...]”.102 

For Paulus er Jesu død og oppstode sentrum i forkynninga,103 og når Paulus tolkar det 
i lys av det apokalyptiske rammeverket, ser han det som byrjinga på Guds endelege siger og 
garantien for at den vil koma. Dette intensiverar nærforventinga frå apokalyptikken og gjer at 
Paulus forventar at enden skal koma i hans levetid. Samstundes modererar det den 
apokalyptiske dualismen mellom to tidsaldrar, sidan enden allereie har byrja.104 Denne tida 
mellom Jesu oppstode og enden forstår Paulus som ei tid for å forkynne evangeliet for 
folkeslaga. Sidan frelsa kjem gjennom Kristus, og ikkje gjennom lova, gjeld den alle – alle 
har synda og alle blir rettferdiggjort ved Guds nåde gjennom Kristus. Men dette tyder ikkje at 
Israel er gløymt. Misjonen til folkeslaga skal drive Israel til omvending, og først når Israel er 
frelst vil enden koma.105 

Paulus si sjølvforståing som apostel kjem fram gjennom at han set seg sjølv som eit 
førebilete for både medarbeidarane sine og dei andre kristne.106 Denne sjølvforståinga legg 
Bosch ut ved å sjå på Paulus sin motivasjon for misjon. Han går ut frå tre motiv: ”a sense of 
gratitude, a sense of responsibility, and a sense of concern”.107 Sjølv om Bosch meinar at det 
er det førstnemnte, takksemda, som er Paulus sin djupaste motivasjon for misjon,108 så ser vi 
tydelegast metoda til Bosch i korleis han legg ut det siste, ”a sense of concern”. Det ser Bosch 
nemleg som det mørke bakteppet (”the dark foil”) for den positive bodskapen. Paulus 
vidarefører det negative synet på folkeslaga frå jødedomen, og i hans kristne tolking tyder det 
at utanfor Kristus er menneska på veg til fortaping. Han forkynner derfor med iver for å redde 
så mange som mogleg frå vreiden som kjem.109 

Som vi ser, er det ein ganske abstrakt misjonsteologi Bosch rekonstruerer frå Paulus. 
Vi kan merke oss to problem. Bosch ser ut til innføre kjerne-skall tenkinga som han sjølv 
kritiserar. Det ser vi av tanken om at Paulus formulerer sin ”spirituality” gjennom 
apokalyptiske idear. Kva er det han då formulerar? Dette problemet ser vi også når Bosch 
”kler av” Paulus element frå apokalyptikken, som vi nettopp såg med ”a sense of concern”, 
eller rekonstruksjonen av korleis misjonstanken kom til. Det andre problemet ligg i sjølve 
abstraksjonsnivået. Logikken hos Paulus som vi skal vidareføre ser ut til å ende som nesten 
tome sosiale koordinater.  
 
Del II: Kritikk  
I denne delen skal eg prøve å vise at denne avkledinga eg allereie har peika på, faktisk er ein 
passande metafor for Bosch si teologiske metode, og at den endar med å fjerne naudsame 
meiningsgivande strukturar frå evangeliet. Vi byrjar med å sjå korleis Bosch sin eksplisitte 
epistemologi og hermeneutikk ikkje passar med det han faktisk gjer. Derfrå går vi vidare til 
ein kritikk av abstraksjonane hans, og viser noko av det viktigaste han mister gjennom dei. Til 
slutt set vi bruken hans av inkarnasjonen som eit prinsipp under lupa. Denne er særs viktig for 
Bosch, men, som vi skal sjå, er den djupt problematisk. Til sist trekk vi saman trådane for å 

                                                 
102 Op.cit., s. 142 
103 Loc.cit. 
104 Op.cit., s. 143 
105 Op.cit., s. 147 
106 Op.cit., s. 132 
107 Op.cit., s. 133 
108 Op.cit., s. 138 
109 Op.cit., s. 133-135 
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peike på korleis det vi har sett både svekkar det bibelske innhaldet i termen missio dei og 
svekkar det kritiske potensialet i missiologien hans.  
 
Teori mot praksis 
Reint filosofisk ser Bosch til tider ut til å nærme seg antirealisme. Som vi hugsar, hevdar han 
nemleg at: ”[...] there is no such thing as an objective reality ‘out there’, which now needs to 
be understood and interpreted”.110 

Det ser ut til å vere i bibeltolkinga Bosch vil bruke denne epistemologien, og då 
forstått slik at sjølve røynda, altså røynda i seg sjølv, ikkje er tilgjengeleg for oss, men det er 
derimot folk si forståing av den, og møtet mellom den sjølvforståinga som kjem til uttrykk i 
ein tekst og vår eiga sjølvforståing er sentrum i tolkinga.111 Ein viktig konsekvens av dette for 
Bosch, er at desse sjølvforståingane ikkje kan testast direkte mot røynda for å sjå om dei 
stemmer, men vert testa intersubjektivt, altså ved at våre sjølvforståingar møter andre sine og 
slik vert utvida, kritisert eller utfordra.112  

Men Bosch følger ikkje si eiga oppskrift, for han vil ha eit kontrollpunkt som er 
utanfor denne prosessen, ein stad der vi kan sjekke sjølvforståingane opp mot for å sjå om dei 
er passande,113 og til dette brukar han ein rekonstruksjon av den historiske Jesus. Denne er 
basis for NT-utlegginga hans, sjølv om han eksplisitt går imot eit slikt prosjekt.114 Her er det 
ei spenning i Bosch si utlegging som er vanskeleg å sjå som kreativ, iallfall i god tyding.115 I 
følge han har vi nemleg ikkje tilgang til nokon annan Jesus enn den vi møter tolka av 
evangelistane116, men samstundes ligg autoriteten i tolkinga deira i den historiske Jesus.117 
Det er frå denne det sentrale konseptet, ”the logic of Jesus’ ministry”, kjem, som han brukar 
som eit kritisk prinsipp både for å  vurdere NT-forfattarane og oss, og når han kritiserar den 
tidlegaste kyrkja, er det fordi den gjekk mot Jesu intensjon. Bosch ser altså ut til å ha tilgang 
til ein kunnskap han meinar vi ikkje har tilgang til.  

Men kvar hentar han dette grunnlaget frå? Han har tre tilvisingar til Paul Ricoeur utan 
å bruke nokon tekst.118 Elles av eksplisitt teori er det einaste eg finn ei tilvising til Hans-
Georg Gadamer, også då utan referanse til noko verk av han119, og ei til litteraturvitaren 
Northrop Frye si bok The Great Code.120 Denne boka meinar han er spesielt viktig for 
missiologi og spesielt då kontekstualisering og inkulturering av evangeliet. Det han tek med 
seg frå Frye oppsummerar han slik: “The central doctrines of traditional Christianity [...] can 
be expressed only in the form of metaphor [...]”.121 

Kva han meinar med dette er ikkje berre lett å få grep om frå teksten hans, men det er 
tydeleg at han ser dette saman med narrativ teologi som ei velkomen ekspandering av 

                                                 
110 Op.cit., s. 24 
111 I den misjonshistoriske gjennomgangen i andre hovuddel av boka, derimot, finn vi liten slik tvil. Det same 
gjeld også i skildringa av nyare trendar.  
112 Op.cit., s. 24. ”So its aim is that those self-definitions be extended, criticized, or challenged [...].”  
113 Loc.cit. 
114 Op.cit., s. 21 
115 ”Creative tension” er eit av hans faste uttrykk og er for han noko positivt. Først brukt op.cit., s. 11, og deretter 
jamnt.  
116 Loc.cit. 
117 T.d. op.cit., s. 30.  
118 Op.cit., s. 23, 351 og 423. 
119 Op.cit., s. 170 
120 Op.cit., s. 353 
121 Loc.cit.: ”nonconceptual forms of theologizing” 
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rasjonaliteten til også å gjelde det han kallar ikkje-konseptuelle former for teologisering.122 
Det interessante med dette, er at det nettopp er slike ressursar Bosch ikkje brukar. 
Postmoderne teologi, som Bosch tydelegvis vil vere ein del av123, utmerkar seg nemleg med 
eit sterkt fokus på tekst. Det som kjenneteiknar nyare teologi, og spesielt bibeltolking frå 
slutten av 70-talet og framover, er spesielt ei vending mot tekst, altså slik at teksten si 
”overflate”, sjølve teksten, har kome i forgrunnen i tolkinga, i motsetnad til det typisk 
moderne fokuset på det som er ”bak” teksten, som til dømes den ”faktiske” historia bak det 
teksten fortel.  

Og dette nyare fokuset på tekstens overflate, er også eit fokus på tekstens ”korleis”, 
altså korleis noko vert fortalt eller sagt, i motsetnad til den typiske historiske lesinga som 
fokuserar inn mot eit ”kva”, til dømes personar, utsagn og hendingar, som er bak teksten. Og 
dette fokuset på tekstens overflate, har ført til at spørsmål om sjanger, overbevisingsstrategiar, 
plot og liknande har kome i forgrunnen. Saman med dette høyrer også skarpare fokus på 
tekstens ”kvar”, altså sosiologiske og sosialantropologiske spørsmål. I motsetnad til dette, 
arbeidar Bosch med abstrakt tekst og abstrakt kultur, og, som vi skal sjå, har dette alvorlege 
konsekvensar.   
 
Abstrakt tekst eller faktiske tekstar  
I eksegesa arbeidar Bosch med ein abstrakt ”tekst”, og dette ser ut til å forme mykje av 
hermeneutikken hans. Men ein abstrakt tekst hjelper oss ikkje, sidan det er noko vi aldri 
møter. I staden møter vi kriminalromanar, vitsar, bruksanvisingar og så vidare. Det næraste 
Bosch kjem er at Matteus ikkje skriv ein biografi,124 Lukas skriv ikkje historie125 og Paulus 
skriv brev. I følge den amerikanske systematiske teologen Kevin Vanhoozer, er dette ein særs 
alvorleg feil: “The most spectacular and damaging interpretive errors are mistakes about 
genre. To misidentify a literary genre is to mistake the kind of illocutionary act a text 
performs”.126 

Illokusjonær handling (”illocutionary act”) er ein teknisk term frå 
talehandlingsfilosofien. Det viser til kva ein gjer med å seie noko.127 Ein lokusjon er det du 
seier, dei faktiske orda, men den forstår vi først når vi skjønar den tiltenkte funksjonen. Vi 
kan ta eit døme: ”Synes du det er kaldt her?” kan vi til dømes seie viss vi ønsker at nokon skal 
lukke vindauget. Lokusjonen er eit spørsmål, men den illokusjonære handlinga, altså den 
pragmatiske funksjonen, er eit bod. Viss den andre tek det som invitasjon til samtale om 
temperatur, tilskriv ho lokusjonen feil funksjon, og mistolkar derfor intensjonen. Denne 
analysa gjeld også på sjangernivå. Vanhoozer kallar litterære sjangrar ”speech-acts of a higher 
order”.128 ”The generic illocution describes what an author is doing at the level of the  whole 
text”.129 

Sjanger er altså noko meir enn ei tilfeldig innpakking av meiningsinnhald som kan 
abstraherast. Sjangeren viser korleis noko skal forståast. Ei forteljing, til dømes, legg ikkje 

                                                 
122 Loc.cit. 
123 Op.cit., s. 349 
124 Op.cit., s. 58 
125 Op.cit., s. 87 
126 Vanhoozer, 2002, s. 151 
127 Loc.cit. 
128 Vanhoozer, 2005, s. 283 
129 Loc.cit. 
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berre fram ei rekkefølge av hendingar, men peikar også på korleis vi skal forstå den.130 For 
bibeltolkinga er dette fundamentalt: “The canonical forms do not simply convey propositions 
but are strategies for training readers to see as, taste as, and feel as”.131 

Bosch, derimot, så godt som eliminerar sjanger i si tolking, og endar opp med å 
redusere alt til ei serie deklarative utsagn. Dette ser vi spesielt i korleis han på slutten av kvart 
kapittel set fram paradigmet han finn hos den enkelte forfattar. Men han arbeidar med sjanger 
på eit anna nivå. Han tilskriv nemleg Matteus og Lukas intensjonar, som han finn i den tenkte 
prosessen bak skriftet, altså frå redigeringa av det enkelte skrift, og ikkje frå det ferdige 
skriftet. Det er ein tanke om kontekst som ligg bak dette. Som vi hugsar, er det nemleg ved å 
sjå korleis dei tolka trua for sine kontekstar at vi skal lære å gjere det same, og det er nok 
noko av grunnen til at  rekonstruksjonen av den historiske situasjonen til lesarane er så viktig 
for Bosch.  

Det er paradoksalt at det nettopp er i evangelietolkinga han brukar dette, sidan vi der 
ikkje kjenner situasjonen til lesarane, medan i tolkinga av Paulus, der vi faktisk kan vite noko 
om mottakarane, spelar dette så godt som inga rolle. Når det gjeld Paulus er den operative 
konteksten i tolkinga primært visse apokalyptiske idéar. Mogleg situasjon kjem stort sett ikkje 
fram, men spelar ei rolle som eit slags regulerande prinsipp for gyldigheita av utsagna.132 Men 
i evangelietolkinga er dette viktig for han, og den viktigaste grunnen til det er nok den 
redaksjonshistoriske metoda hans, der rekonstruksjon av dei tiltenkte lesarane og med det 
forfattaren sin intensjon i forhold til dei, er sentralt.   
 
Abstrakt kultur eller faktiske kulturar  
Bosch snakkar mykje om evangeliets inkulturasjon og liknande, men det er vanskeleg å gripe 
kva dette evangeliet er. Går vi til indeksen i boka, står der to oppføringar under ”Gospel”, og 
det er til ”effects of culture on” og ”response of Hellenistic Jews to”.133 Den andre viser til ein 
diskusjon i kapitlet om Paulus, men vi finn ikkje der noko som kan hjelpe oss i dette 
spørsmålet. Den første oppføringa, derimot, er meir lovande. Den viser til ei utlegging av 
evangeliet og kultur i den andre hovuddelen av boka.134 Denne handlar om korleis vestleg 
kultur dominerte biletet av evangeliet og misjonens mål på nittenhundretalet, og sjølv om den 
inneheld interessant stoff, så finn vi ingen definisjon av evangeliet. Det vi derimot finn, er ei 
innsikt som vi allereie har sett uttrykt på fleire måtar, nemleg: ”[...] the gospel always comes 
to people in cultural robes. There is no such thing as a ”pure” gospel, isolated from 
culture”.135 

Denne tanken er sentral for Bosch, og det er på tide at vi ser nærare på den. Ein 
definisjon av kultur som passar inn i Bosch sin samanheng her, kan vi hente frå den engelske 

                                                 
130 Op.cit., s. 284 
131 Op.cit., s. 285. Hans uthevingar 
132 Sjå spesielt det han seier om synet på lova i Galaterbrevet, op.cit., s. 155: ”[Gal] was written with a specific 
polemical purpose [and] should therefore not be interpreted as a systematic-theological treatise [...]. Kvifor 
ikkje? Det meste av den kristne teologien har jo vorte utforma i strid - eksempla er utan tal, til dømes 
klargjeringa av det grunnleggande kristologiske dogmet, at Sonen er av same vesen som Faderen, mot 
arianarane, eller Augustins klargjering av nådelæra mot Pelagius og ekklesiologien mot donatistane, eller Kyrill 
av Aleksandrias klargjering av tonaturslæra mot Nestorius, og så vidare gjennom heile kyrkjehistoria. Og viss 
ikkje dette er Paulus sin teologi, kvifor er han då så ivrig?   
133 Op.cit., s. 569 
134 Delen heiter ”The Gospel and Culture”, s. 291-298, og er ein del av kapitlet ”Mission in the Wake of the 
Enlightenment”.  
135 Op.cit., s. 297 
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nytestamentforskaren N.T. Wright. Han definerar kultur som: “[...] the praxis and symbols of 
a society, both of which are of course informed by the controlling story, and reflect particular 
answers to the worldview questions”.136 

Verdsbilete-spørsmål er for Wright spørsmål som ”Kven er vi?”, ”Kvar er vi?”, ”Kva 
er feil?” og ”Kva er løysinga?”.137 Og den kontrollerande forteljinga er den større forteljinga 
som desse spørsmåla gir meining innanfor. Og i denne samanheng har vi også kulturelle 
symbol, som kan vere både hendingar og ting,138 og desse tinga kan vere bygningar, land, 
landskap, og så vidare. Dette kan sjølvsagt utviklast langt vidare, men viss vi berre tenker på 
vår norske samanheng, så tenk på alle personane, rollene og episodene som kjem for oss når 
vi høyrer 1814, 1905, bunad, ”gutta på skauen”, fjord, fjell, askeladden og så vidare. Alle 
historier, førestellingar, bilete og domar om rett og gale, heltemot, klokskap og så vidare som 
desse både kallar fram og gir meining innanfor, det er kultur.  

Viss vi no går tilbake til utsagnet frå Bosch om at vi ikkje kjenner evangeliet utan 
nokon kultur, så kan vi no sjå tydelegare kva det inneber. Spørsmålet vert då kva kultur 
evangeliet kjem med, og svaret vil då innehalde personar, rollar, episoder og så vidare. Og 
denne kulturen kjenner vi frå Skrifta - tenk berre på Abraham, omskjæring, pakt, lov, Israel, 
David, Egypt, Babylon, Jerusalem eller templet.  Og viss vi stiller verdsbilete-spørsmåla til 
NT, får vi svar som ”Vi er Abrahams born” og så vidare. Kultur er altså det rommet som 
språket og handlingane våre gir meining innanfor, og som vi ser av eksempla139, kjem NT til 
oss med sin eigen kultur og kan ikkje forståast utanfor den ramma. Dei namna, skikkane og 
stadane som eg nemnte ovanfor er ein del av dei linsene som NT-forfattarane ser verda 
gjennom.140  

Viss vi skal tenke noko i det heile rundt møtet mellom evangeliet og ein annan kultur, 
er det på eit slikt detaljnivå vi må gjere det. Sidan evangeliet ikkje er abstrakte idear, men ein 
bodskap som handlar om konkrete personar og hendingar, og sidan denne bodskapen også er 
sett frå og som ein del av ein spesiell kultur og berre gir meining innanfor den, følger det at 
evangeliet må forståast frå denne. Her møter vi eit problem i framstillinga til Bosch. Sjølv om 
det er viktig for Bosch at evangeliet ikkje er eit suprakulturelt noko, ei evig og uforanderleg 
kjerne, som så kan verte ikledd kultur, men at det kun fins i ei allereie inkulturert form, så er 
det akkurat der han sjølv endar. Og problemet kjem når han byttar ut kanonisk kontekst med 
historisk kontekst.  
 
Kvifor treng vi den kanoniske konteksten? 
Bosch skiller mellom Skrifta og openberringa, slik at sjølve openberringa er hendingane i seg 
sjølv, medan Skrifta er tolking av den. No er ikkje dette noko uvanleg trekk, og det går godt 
an å forsvare det, men problemet i Bosch sin bruk av det er at denne utforminga berre vert eit 
førebilete for korleis vi skal arbeide, og ikkje ein integrert del av bodskapen.  

Vi såg dette i bruken av GT. Han meinar at GT er fundamentalt for å forstå NT, men 
det GT han snakkar om er ikkje teksten, men hendingane bak det. Og denne historia, altså 
hendingane skilt frå teksten, er ein del av det Bosch ser som konteksten for å forstå Jesus. 

                                                 
136 Wright, s. 124 
137 Op.cit., s. 123 
138 Loc.cit. 
139 Eksempla på bibelske kulturelle symbol ganske tilfeldig samla, men meininga er å illustrere eit poeng, ikkje 
uttøme det. For ei grundig innføring i dette problemkomplekset sjå boka av Wright.  
140 Viss ein ønsker å sjå dette, er det berre å slå opp desse orda i ein NT-konkordans og så spørre seg korleis ein 
skal forstå noko av det utan å kjenne dei hendingane, personane og skikkane som orda viser til.  
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“Jesus’ life and ministry have to be seen within this concrete historical context. If not, we will 
not begin to understand him”.141  

I tillegg til ei frelseshistorie abstrahert frå teksten142, inneheld denne konteksten også 
tradisjonen frå profetane, og då spesielt profetrolla143 og Jesu konkrete historiske situasjon, 
med sine håp, frykter, nasjonale program, partier og så vidare.144 Og det er klart at Bosch på 
ein måte har rett i påstanden sin, for viss vi er interessert i historisk rekonstruksjon, så er det 
heilt klart denne konteksten som er den passande. Men kva type spørsmål denne tilnærminga 
gir oss, ser vi tydeleg hos Bosch. Eit eksempel: “The fact that Jesus’ birth was linked to the 
taking of the census (Lk 2:1-2) perhaps also contributed to the view that he might be the 
expected Messiah [...]”.145  

Dette er eit stykke heilt grei historisk spekulasjon, men det er også nettopp det det er. 
Men kva plass har slike spekulasjonar146 i kristen bibelutlegging? Kristen tru er ikkje 
spekulasjonar rundt moglege historiske prosessar, som til dømes gransking etter 
innanverdslege årsaker til at Jesus vart sett på som Messias, men kristen tru er vedkjenning av 
at Jesus er Messias, altså vedkjenning av Jesus Kristus.147 Skilnaden mellom teologi i desse to 
ulike modi er enorm. Vi kan kalle det eine teologi som historisk rekonstruksjon og det andre 
teologi som utlegging.  

Historisk rekonstruksjon arbeider med innanverdslege årsaker, hendingar som avheng 
av andre hendingar i ein uendeleg vev, og resultatet er, og må bli, meir eller mindre 
sannsynlege hypoteser. Og som vi har sett, meinar Bosch at denne usikkerheita også gjaldt for 
NT-forfattarane. Dei tolka openberringa, altså sjølve hendingane, men allereie då gjennom eit 
eksisterande filter av tradisjonar, og det vi kan lære av dei er nettopp denne tolkingsprosessen. 
Men kva er grunnen for å tru at eit slikt arbeid skal føre til nokon kristen teologi?  
 
Om modellar, eller: Korleis Bosch gjer ressursar om  til reine problem  
Alt eg har sagt her i utlegginga og kritikken av bibeltolkinga hans, ser ut til å henge saman 
med korleis Bosch ser på modellar. Som vi har sett, er tanken om paradigme sentral for 
Bosch, og med paradigme meinar han noko slikt som ein modell eller ei ramme som noko gir 
meining innanfor.148 Og det er også i samband med dette at det eg har kalla antirealismen 
hans kjem fram. Som vi har sett, vert då dei bibelske skriftene noko som må bearbeidast 
gjennom kompliserte tolkingsprosessar med rekonstruksjon av den historiske Jesus, dei første 
lesarane og redaksjonsprosessen og med det intensjonen og teologien til forfattaren, før dei 
kan gi meining for oss. Han gjer med dette sjølve brillene vi skulle brukt å sjå med om til eit 
problem vi må fjerne før vi kan sjå. Her presenterar Alister McGrath ei forståing som eg finn 
meir fruktbar. Han snakkar om naturvitskap, men poenget gjeld all vår forståing: “We view 
                                                 
141 Op.cit., s. 26 
142 For ein glimrande kritikk av dette skiftet frå kanon til historie, sjå Christopher R. Seitz sitt essay Scripture 
Becomes Religion(s), i Seitz, 2001, s. 13-34, spesielt s. 23-27. 
143 Loc.cit. 
144 Op.cit., s. 25-28. No er dette ein så vanleg måte å tenke på at det kan verke urettferdig å laste Bosch for det. 
Og eg meinar sjølvsagt ikkje at denne måten å tenke på er noko som er noko som Bosch kjem med – han er del 
av ein større tradisjon, som vi alle kjenner. Poenget mitt er berre å vise korleis dette påverkar Bosch sitt prosjekt.  
145 Op.cit., s. 26 
146 Ordet spekulasjon er ikkje her brukt som eit skjellsord, men er meint å vere skildrande for kva type tenking 
dette er. Motstykket er skildring eller utlegging.  
147 Dette er ikkje meint som polemikk mot historisk-kritisk bibelforsking 
i seg sjølv, men berre eit forsøk på å plassere den rett i forhold til den primære teologiske oppgåva, som eg 
hevdar er å legge ut evangeliet.   
148 Op.cit., s. 185 
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the world through theoretical spectacles, whether we realize this or not. We do not simply 
’see’ nature; we see it as something”.149  

Det er mogleg at Bosch prøvar å seie noko liknande, men det er faktisk ikkje det vi 
finn i teksten hans, korkje i teori eller praksis. For Bosch endar med å ikkje sjå Jesus gjennom 
augene til Lukas eller Matteus slik vi faktisk har dette i tekstane, som den heilskapen tekstane 
er, fordi han heller vil sjå dette gjennom den tenkte prosessen som førte til skriftet. Og han 
vurderar prestasjonen deira ved å sjekke den mot ein historisk rekonstruksjon av Jesus. Dette 
er ikkje ein liten skilnad. Frå innsikta at vi ikkje har tilgang til røynda naken og berr, går 
Bosch ut i eit komplisert og til slutt sjølvmotseiande prosjekt, der han vil forstå forfattarane 
nærast på tross av det dei faktisk skriv og skriftene deira abstrahert frå sine meiningsgivande 
strukturar. Dette er fleksibilitet kjøpt for ein alt for stor pris. Bosch endar med å mangle 
kriterium for kva som er evangelium, og kor alvorlege problem det fører til vert tydelegare i 
neste punkt.    
 
Kan vi døme om rett og vrang lære? 
For Bosch fører innsikta at evangeliet er kontekstuelt i sin natur til at domar om rett og vrang 
lære vert tvilsame. I følge han, ligg den eksterne kontrollen for teologien vår i den 
intersubjektive testinga av kvarandre sin teologi.150 Skillet mellom rett og vrang lære, 
derimot, kjem når ei gruppering hevar seg over dei andre. Det er instruktivt å ta fram att lista 
over nokre av dei han meinar dette har ramma. “Arianism, Donatism, Pelagianism, 
Nestorianism, Monophysitism, and numerous similar movements were all regarded as 
doctrinally heterodox and their adherents excommunicated, persecuted, or banned”.151 

Og grunnen til dette er at: ”The role of cultural, political, and social factors in the 
genesis of such movements was not recognized”.152 Viss dette berre tyder at Bosch tykkjer det 
var å gå for langt å forfølge desse, er eg sjølvsagt heilt einig, og det er eg også viss han berre 
prøvar å seie at desse gruppene kanskje ikkje vart høyrt rett – altså slik at viss dei hadde vorte 
tolka rett, ville det vist seg at dei var ortodokse, men den sannsynlegaste tolkinga av det han 
seier er at det faktisk var feil å kalle dette vranglære. Det verkeleg paradoksale her er at Bosch 
forsvarar dette ut frå inkarnasjonen153, altså nettopp ei lære som er ein sentral del av det  som 
kyrkja såg truga i til dømes arianisme, nestorianisme og ulike former for monofysitisme. Eit 
problem for seg sjølv her er Bosch sin bruk av inkarnasjonen som eit prinsipp for teologi, og 
det kjem vi tilbake til om litt. Det viktige no, er at viss evangeliet er så formlaust at både 
arianisme og det som er kyrkja si ortodokse tru som det var nedfelt ved Nikea kan vere like 
dekkande uttrykk for den, kva er det då?154  

Det kyrkja, med Athanasius i spissen, såg som hovudpåstanden til Arius var at Sonen 
er ein skapning og ikkje evig Gud.155 Dette er ikkje punkt som kan telle som legitime 
kontekstuelle skilnader mellom teologiar. Har arianarane rett, så har jo dei ortodokse 
feilidentifisert Gud. Då har vi bøygd kne og tilbede ein skapning. Eller kva med 
nestorianisme? Medan Arius sette eit skille mellom Sonen og Gud, som så gjorde Sonen til 
ein skapning, sette Nestorius inn eit skille mellom Sonen, som han såg som evig Gud, og 

                                                 
149 McGrath, s. 44. Hans uthevingar. 
150 I tillegg til det førnemnte interne kriteriet med ein rekonstruert Jesus.  
151 Op.cit., s. 421 
152 Loc.cit.  
153 Loc.cit. 
154 Ei god innføring i skilnaden mellom desse to finn du i T.F. Torrance, Trinitarian Faith, spesielt s. 110-145.   
155 Op.cit., s. 115 



Budskap 2009 FMH 
 

 

168 

mannen Jesus, der det spesielle med Jesus var hans sameining med den himmelske Sonen, og 
ein endar også her med å tilbe ein skapning.156 Viss evangeliet for Bosch er så ope at det ikkje 
eingong kan identifisere kven som er Gud, kva kan det då? 
 
Kva er evangeliet?  
Det er på tide å legge ut meir direkte det synet eg vil argumentere for, og til det hentar eg inn 
hjelp frå den amerikanske lutherske teologen Robert Jenson. Han oppsummerar både kyrkja 
og teologien si oppgåve slik:  
 

“It is the mission of the church to speak the gospel, to the world in proclamation and to God in 
appeal and adoration. Theology is the hermeneutic of this work. Theology must therefore have 
norms by which to make the judgement, ”This is/is not the gospel”.157 

 
Og kva er evangeliet? “The gospel is the news the apostles brought”.158 Og grunnen til å sette 
grensa der er nydeleg lagt fram av Jenson: ”For [...] if the apostles did not get it right, no one 
ever did. And when we arrive at the apostles, we have no place else to go, for [...] there can be 
no witness in any sense between them and the Resurrection”.159 

Og kva er då vår oppgåve? ”Theology’s question is always: In that we have heard and 
seen such-and-such discourse as gospel, what shall we now say and do that the gospel may 
again be spoken?”160  

Skillet mellom ein historisk rekonstruerande og ein dogmatisk utleggande teologi ser 
vi tydeleg når vi spør etter Guds identitet og Guds karakter, altså kven som er Gud og korleis 
han er. Og spørsmålet er korleis vi finn ut dette, eller rettare sagt: Korleis gjer Gud seg kjent 
for oss?  Vi ser på spørsmålet etter Guds identitet først, og spør kvifor det er viktig. 
Spørsmålet kan nesten verke absurd, men vi finn djupe sanningar om evangeliet ved å stille 
det. Då ser vi at sjølv dei mest grunnleggande kristne utsagn om Gud vert ganske 
meiningstome viss subjektet vi seier dei om er ukjent.161 Robert Jenson viser dette tydeleg 
med ei setning som ”Gud atterløyser”: “Only when ”god” is identified as, for example, Baal 
does ‘God redeems’ acquire religious meaning, in this case ‘God sends rain and so rescues the 
city’ ”. 162 

Og det same gjeld grunnleggande kristne utsagn som ”Jesus frelser”, ”Gud er 
kjærleik”, og så vidare. Predikatet får først si rette meining når subjektet vert identifisert. Vi 
kan også sjå behovet for dette viss vi spør etter kva evangeliet er. Vi kan sjølvsagt ikkje legge 
dette ut i si fulle breidde, sidan det ville vere å skrive ein heil systematisk teologi, men 
poenget vert også tydeleg meir abstrakt. Evangeliet gjeld nemleg ei spesiell framtid. Og sidan 
denne framtida korkje er mogleg å lese ut frå verda eller er eit produkt av vår spekulasjon, 
kjem den til oss som ein lovnad. Men ein lovnad er også tom, viss vi ikkje veit kven som gir 
den. Og viss vi ikkje veit korleis han som lovar er, har vi ingen grunn til å stole på lovnaden.  

                                                 
156 Innføring i denne debatten finn du til dømes i John Anthony McGuckin si innleiing til si engelske omsetjing 
av hovudskriftet frå den ortodokse sida i denne striden, Kyrill av Aleksandria si bok om Kristi einskap. 
McGuckin, 1995, s. 9-47, spesielt s. 17-18. 
157 Jenson, s. 23 
158 Loc.cit. 
159 Op.cit., s. 27 
160 Op.cit., s. 14 
161 Dette poenget har eg frå Jenson, op.cit., s. 56.  
162 Loc.cit. 
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Her treng vi den bibelske kanon, og då den utlagt i samsvar med evangeliet. Bosch, 
derimot, brukar ei historisk-spekulativ eksegse som abstraherer hendingane frå samanhengen 
sin, og kler slik av bodskapen akkurat det som gir den meining, og endar, som tidlegare 
nemnt, med evangeliet som eit underspesifisert og akulturelt noko. Det kanon gir oss mot 
dette er nettopp ein normativ kontekst for evangeliet, og kvifor vi treng det, skjønar vi, ironisk 
nok, frå inkarnasjonen.  
 
Inkarnasjon, kanon og forståing   
Bosch brukar inkarnasjonen som eit prinsipp for kristen teologi, og sjølv om dette no har 
vorte så vanleg at vi knapt stiller spørsmål ved det lenger, så er det all grunn til å gjere det.163 
Bosch brukar inkarnasjonen som eit prinsipp som relativiserar den kanoniske konteksten og 
gjer dei nytestamentlege skriftene til eksempel på ein prosess der ein bodskap ”inkarnerer” 
seg i kvar ny samanheng. Eg vil argumentere for at det gir betre meining å sjå nettopp 
inkarnasjonen som det som knyttar oss til dei skriftene.  

Til Bosch sin bruk av dette, er det berre å seie at inkarnasjonen som prinsipp kjenner 
vi ikkje noko til, men Ordets inkarnasjon som faktum kjenner vi, og konsekvensen av den for 
bibelutlegginga går motsett veg i forhold til Bosch.164 Joseph Ratzinger peikar på det 
grunnleggande: ”[Inkarnasjonen] binder oss til datidens historie, som i det ytre kan synes helt 
tilfeldig. Men den er den form for historie som Gud har villet, og er for oss det pålitelige spor 
som han har preget inn i verden”.165 

Og denne historia som vi slik er bunde til på grunn av inkarnasjonen kjem til oss 
primært gjennom dei bibelske skriftene. Når det gjeld GT, verkar dette slik at apostlane 
forstod Jesus frå desse skriftene og desse skriftene frå Jesus. Dei er altså konstituerande for 
forholdet mellom Jesus og apostlane, og er slik for kyrkja ein ufråvikeleg basis – forholdet til 
desse skriftene er gitt med forholdet til Jesus.166 Når det gjeld NT, følger autoriteten til det frå 
det vi tidlegare har sagt om apostlane, men vi kan legge til eit viktig punkt: Kyrkja samla dei 
skriftene der dei kunne høyre apostlane si lære.167 

Inkarnasjonen binder oss altså til Bibelen. Til dette gjenstår det berre å understreke, 
mot Bosch, at dette også binder oss til sjølve teksten.168 Som vi såg ovanfor, er nemleg ikkje 
skriftene si form berre tilfeldig innpakking av innhald, men normative perspektiv på 

                                                 
163 Bosch er sjølvsagt ikkje den første som gjer dette og han refererar også til andre som argumenterar slik, 
op.cit., s. 454.  
164 John Webster har ein god kritikk av slik bruk av inkarnasjonen i si bok Holy Scripture. Han kritiserar det å 
forstå Bibelen i analogi med tonaturslæra, som også er eit vanleg trekk, men det han seier gjeld også for oss: 
”Like any extension of the notion of incarnation (in ecclesiology or ethics, for example) the result can be 
Christologically disastrous, in that it may threaten the uniqueness of the Word’s becoming flesh by making 
’incarnation’ a general principle or characteristic of divine action in, through or under creaturely reality.”  
165 Ratzinger, s. 158-159 
166 Jenson, op.cit., s. 30 
167 Jenson, op.cit., s. 27. Det kan også vere tenleg å spesifisere at dette ikkje dermed var ei autoriserande 
handling, men at kyrkja mottok skrifter som allereie er utvalgt av Gud, sidan kyrkja ikkje har nokon autoritet til å 
gjere noko til apostolisk som ikkje er det, Webster, op.cit., s. 62-63. (For ei glimrande utlegging av dette, sjå 
heile kapitlet Scripture, Church and Canon, op.cit., s. 42-67). At somme skrifter ikkje kjem frå apostlar rokkar 
ikkje ved dette. Eit eksempel på denne prosessen kan vi sjå i eit sitat frå Origenes i Eusebius si kyrkjehistorie, 
der Origenes argumenterar for Hebrearbrevet sin status ut frå innhaldet, sjølv om forfattaren er ukjend (eller 
berre kjend for Gud, som Origenes seier), Eusebius, bok VI, 25:13, s. 212  
168 Men då ikkje forstått slik at dei tekstkritiske spørsmåla vi faktisk har vert eit stort problem. Å låse seg til eit 
spesielt syn på dette av dogmatiske omsyn, trur eg ikkje er ein farande veg, sidan ein då spør etter eit større 
presisjonsnivå i overleveringa enn det vi faktisk møter.  
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innhaldet. Bibelen gir oss altså noko meir enn berre innhald som kan parafraserast - den gir 
oss augene til å sjå det med.  

Bibelen gir oss altså både material og formal spesifikasjon av evangeliet, eller enklare 
sagt, den gir oss både kva og korleis. Og dette er teologi som utlegging: ein teologi som legg 
ut evangeliet frå sin normative kontekst i kanon, i staden for til dømes frå meir eller mindre 
sannsynlege rekonstruksjonar av historiske prosessar. Men teologi som utlegging er ikkje 
dermed ein flukt frå den menneskelege historia. At Gud har handla i vår historie er eit 
ufråvikeleg faktum for ein bibelsk teologi. Sjølv om det ofte har vore brukt som forsvar for 
modernistisk historisk eksegese, vil eg hevde at det er ein non sequitur, sidan det nettopp er 
dette faktum som binder oss til Bibelen.  

I følge Bosch møter vi aldri eit ”reint” evangelium, men berre ei openberring som er 
dobbelt løynd for oss, først ved dei bibelske forfattarane si tolking av openberringa og så ved 
vår tolking av dei, og på begge sider møter vi ein vev av kompliserande faktorar som kjønn, 
klasse, miljø og så vidare.169 No meinar eg sjølvsagt ikkje at dei bibelske forfattarane var 
kjønns- eller kulturlause, men derimot at det nettopp er derfor vi kan forstå dei. Kevin 
Vanhoozer seier det presist: “The language of Scripture would be unintelligible if not for its 
inculturation”.170 

Og konsekvensen av dette for Bibelens rolle i til dømes kontekstualisering, er nydeleg 
oppsummert av teologen  David K. Clark: “[I]t is actually the Bible itself that adresses every 
culture – not a digest of the Bible in abstract, propositional, supposedly acultural or 
supracultural form”.171 Og med det har vi ikkje fjerna alle vanskelege og viktige spørsmål om 
kjønn, kultur, klasse eller noko slikt, men vi har plassert dei i si rette ramme.  
 
Oppsummering: konsekvensar for Bosch sitt syn på mi sjon og missiologi 
Hovudpoenget mitt i denne artikkelen har vore å vise at Bosch arbeidar med eit teologisk 
problematisk syn på forholdet mellom evangelium og kontekst som fører til at evangeliet 
mister innhald og at dette skjer fordi han løyser evangeliet frå sin normative kanoniske 
kontekst. Det står no att berre å peike på eit par konsekvensar av dette.  

Noko som hadde fortent ein eigen artikkel er at Bosch ser ut til å tøme termen missio 
dei for meining gjennom ein veldig abstrakt bruk av treeiningslæra, og dermed står i fare for å 
lage teologi på dei tome formlane, men dette let vi ligge. Men at Bosch gjer dette ved å løyse 
evangeliet frå bibelordet, meinar eg å ha vist. For ein missio dei abstrahert frå Guds verk slik 
vi kjenner det frå Bibelen, kva vert det? 

I Bosch sitt prosjekt står verkeleg evangeliet i fare for å forsvinne inn i ein vev av 
innanverdslege årsaker. Då sluker konteksten verkeleg teksten, eller for å bruke hans eige 
bilete: Då vert evangeliet i sanning ein fange i kulturen. Og kva skal då hjelpe oss? Skildrar vi 
derimot missio dei frå kanon, så lyser evangeliet opp for oss i sitt eige strålande lys. Då får 
missio dei si rette form og då får vår missiologi det rette reiskapet til å gjere si kritiske 
gjerning.  
 
  

                                                 
169 Op.cit., s. 182 
170 Vanhoozer, 2005, s. 314 
171 Sitert av Vanhoozer, loc.cit. 
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