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Forord 
 
Hvert år avholder Fjellhaug Misjonshøgskole (FMH) et kurs om bibelsyn og bibeltolkning for 
våre grunnfagsstudenter. Det har ikke vært enkelt å finne et lesepensum for dette kurset. De 
fire første artiklene i dette årsskriftet er ment å hjelpe studentene inn i deler av dette kursets 
pensum. Også Karsten Valens artikkel om profetene vil på annet sted i studiene inngå i 
studentenes pensum.  

I juni dette år var lærerne ved FMH på en faglig konferanse på Hälsjö i Sverige. Der 
var vi sammen med andre fagteologer - fra Sverige og Danmark. To av artiklene her i 
Budskap 2001 er foredrag som ble holdt i der. Temaet var ulike sider ved postmodernismen.  

I februar hadde vi et symposium om menighet og forsamling og om forsamlings-
bygging. I tilknytning til dette symposiet hadde vi vår årlige Brandtzægforelesning. Dr.fil. 
Lars Gaute Jøssang ledet oss inn i Ludvig Hopes kirkesyn. For en misjonshøgskole som 
ønsker å tjene lekmannsbevegelsens arbeid i Norge og på misjonsfeltene, var dette foredraget 
svært nyttig. Her tar vi samtidig med en historisk artikkel om brytningen i 1918 innad i 
Chinamisjonsforbundet nettopp om menighetsforståelsen. Både Hope og Brandtzæg var 
ledere i organisasjonen den gangen.  

En av dem som har betydd aller mest for oss som i dag er lærere ved FMH, er 
professor Carl Fr. Wisløff. Vi har funnet fram en artikkel av ham fra 1941 og fått anledning til 
å trykke den. Den sto opprinnelig i et skrift utgitt av Norsk Søndagsskoleforbund. Men i dag 
er det få som har tilgang til dette, og ved å trykke den her vil vi både gi leseren en spennende 
innføring i dåpsspørsmålet samtidig som vi vil vise vår takknemlighet til prof. Wisløff. 

Vårt håp er at årsskriftet også denne gangen gir faglige bidrag som kan øke leserens 
teologiske refleksjon og på Skriftens grunn hjelpe oss i den mangfoldige og ofte brokete 
situasjon både i norsk kirkeliv og misjon. 
 
 
 
 
 
 
 
       Fjellhaug Misjonshøgskole 30. oktober 2001 
 
 
   Sverre Bøe    Egil Sjaastad 
          redaktører 
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Apostlenes grunnvoll 

Hva er forskjellen på et geni og en apostel? 
 

Ved Egil Sjaastad 
 

Kierkegaard om apostlenes myndighet 
Undertittelen på denne artikkelen henspiller på Søren Kierkegaards skrift av 1847: Om 
Forskjellen mellem et Genie og en Apostel.1 Hovedtanken i skriftet er følgende: 

Et geni utfolder sine skapelsesgitte anlegg på ett eller flere områder. Andres reaksjon 
er: Hvor flott, hvor fint, hvor godt, hvor bra! En apostel vil ikke og skal ikke vurderes på den 
måten. I tilfelle avskaffes det han kaller det Paradox-Religiøses Sphære, kristendommens 
”annerledeshet”, møtet med den evige verden. Da står vi igjen med en rent estetisk vurdering 
av apostelen. Vi vurderer hvor dyktig han er på sitt felt, hvor mer eller mindre flink han er i 
fagene religion og etikk. Vi plasserer oss overfor ham som suverene og frie og vurderer om 
det han sier er godt sagt eller ikke. Er det godt sagt, blir vi imponert, er det veldig, veldig godt 
sagt, er det nesten som Guds ord. Nei, sier Kierkegaard: Jeg skal ikke høre på Paulus fordi 
han er aandrig eller mageløs aandrig, men jeg skal bøie meg for ham fordi han har 
guddommelig Myndighed. .. Den guddommelige Myndighed er det qualitative Afgjørende.2  

Den som er kalt til apostel, forholder seg ikke til medmenneskene som et geni eller 
som et utmerket begavet type. Nei, hans budskap tilhører en annen kategori. Dets poeng er 
ikke det estetiske, åndrike, geniale, tiltalende. Apostelen møter oss med myndighet fra Gud. 
Han skal ikke vurderes estetisk, i alle fall ikke hvis den vurderingen erstatter møtet med den 
Paradox-Religiøse Sfære. Han er ikke et geni som er enda mer genial enn de mest geniale. 
Nei, vurdert etter det estetiske og åndrike og geniale og kreative og språklige osv kan 
apostlene falle igjennom. Og om en skulle komme til at apostelen er genial i andre potens og 
lar genialiteten bestemme autoriteten, hva så? Jo: God natt, kristendom! Kierkegaard setter 
det kraftig på spissen: En apostel er ikke tjent med at det bliver sagt noget Godt om ham.3  

På den andre siden: Hvis et geni sier noe om Gud og om evigheten – uten at det er 
forankret i Bibelens budskap, da skal vi ikke tillegge det autoritet, selv om det er både åndrikt 
og genialt og imponerende. Det Plato siger om Evigheden er virkelig dybsindigt, vundet ved 
en dyb Grunden; men stakkels Plato har ... ingen Myndighed.4 Vi kan aldri leve eller dø på 
Platons budskap. Det gir oss ingen visshet i troens saker for han mangler autoritet. Vi kan 
ikke møte evigheten ved å henvise til Platon. Han opererer innenfor den sfæren som 
menneskelige genier i egen kraft og med egne evner kan produsere. Han taler nemlig 
nedenfra, utfra utrustning og tenkning og kreativitet. Apostlene taler ovenfra. 
 Dermed er problemstillingen på dette innlegget angitt. Har Kierkegaard rett i sin 
vurdering av apostel-autoriteten – ut fra Guds ord og den eldste kirke? Det skal vi se på.  

                                                 
1 Drachmann, A.B., Heiberg J.L. og Lange, H.O: Søren Kierkegaard, Samlede Værker Bind 15 Tvende ethisk-
religiøse Smaa-Afhandlinger s. 50 ff. Heretter henvist til med initialene S.K. 
2 S.K: 54 
3 S.K: 51 
4 S.K: 61 
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Språklig bakgrunn for begrepet apostel 
Begrepet apostel kommer av det greske verbet apostellein – sende ut. Men merk: Det brukes 
ikke om å sende fra seg i likegyldighet. Å sende ut er alltid forbundet med å sende med 
fullmakt fra den som sender. Om en er sendt av en monark, så representerer den utsendte sin 
monark og hans autoritet. Det er tale om et oppdrag som den som sender vil ha utført. På hans 
vegne skal budskapet gis eller handlingen gjøres.5 Allerede her ser vi tanken om en fremmed 
autoritet som den utsendte taler og handler med.   

Begrepet brukes i rettslig sammenheng. Med andre ord: Den utsendte kan rent juridisk 
representere den som sender ham. Etterhvert brukes det også i religiøs sammenheng: Å være 
gjenstand for apostellein blir den faste uttrykksmåten (som terminus technicus) for det å være 
autorisert av en guddom.  

Substantivet apostolos har klar kontakt med verbet apostellein. Men mange enkelt-
begreper i NTs gresk motsvarer - eller er oversettelse av - et hebraisk/arameisk uttrykk. Jesus 
og disiplene talte jo arameisk, - for det meste. Ordet apostel motsvarer et betegnelse i en 
senjødisk rettsinstitusjon, nemlig schaliach. De jødekristne som talte hebraisk i Jerusalem sa 
schaliach om Peter og Johannes, de gresktalende sa apostolos. Utgangspunktet var schaliach. 
En schaliach er en utsending som representerer den som sender. Vekten ligger ikke på 
personen, men på oppdragsgiveren. En persons schaliach er som personen selv, leser vi.6 
Underforstått: Han har en myndighet identisk med hans som har sendt ham.  

Et eksempel på den rettslige siden ved schaliach-ordningen finner vi når en person 
skulle trolove seg med en jente han ikke selv kunne reise til. Han sendte en schaliach. En 
schaliach kan dra langt på en vordende brudgoms vegne og forordne alle formaliteter 
vedrørende trolovelsen. Den utsendte schaliach hadde da myndighet til å gjennomføre alle 
foreskrevne seremonier.7 Trolovelsen ble gyldig fordi han var autorisert for oppgaven. Det er 
som vi aner denne situasjonen bak Paulus’ ord i 2 Kor 11,2: For jeg er nidkjær for dere med 
Guds nidkjærhet. Jeg har jo trolovet dere med én mann, for å fremstille en ren jomfru for 
Kristus. 

Det juridiske aspektet fratar ikke utsendingen plikten til å hengi seg personlig til opp-
gaven og være engasjert. Oppdragsgiverens plan og vilje er overordnet og krever full lojalitet. 

Bruken av ordet apostel i NT 
Ordet apostel brukes i NT først om de tolv (hoi dodeka) - især i Lukasskriftene. 12-tallet 
signaliserer selvsagt en parallell til de 12 stammer i GT. Apostlene har en absolutt  funda-
mentalbetydning for det nye gudsfolk. De er så å si utgangspunkt for det – slik Jakobs 12 
sønner var det for det gamle gudsfolk. 

De tolv var fra først av ”læresveinar”/disipler. De navngis i Matt 10 og ble den indre 
gruppen av Jesus-disipler. De forlot alt og fulgte ham. De ble også utsendt to og to i Jesu 
jordeliv. Men dette var bare en foreløpig utsendelse og gjaldt Israel (Matt 10; Luk 9). 
Betegnelsen apostler brukes bare sporadisk om dem i denne fasen, spesielt i Lukas-skriftene. 
Men de få eksemplene der betegnelsen brukes, bevitner at Jesus allerede fra begynnelsen av 
tiltenkte dem en særegen fullmakt.  

Etter oppstandelsen fornyes kallet fra denne foreløpige utsendelsen. Nå blir deres 
universelle oppdrag tydeliggjort. Begrepet apostel blir det dominerende.  

Ved valget av Mattias til apostel etter Judas er kriteriet: 
a) at han måtte ha vært sammen med Jesus i hans offentlige virke og  
b) vært øyenvitne til ham som den oppstandne (Apg 1,19ff).  

                                                 
5 Theologisches Worterbuch zum Neuen Testament, (T.W.B) Band 1: 398 
6 Mischna Berachot 5,5, se Rengstorf, K. H: Apostolat und Predigtamt, Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 1954, s: 9 
7 T.W.B: 415 



 Apostlenes grunnvoll 9 

 

For øvrig merker vi oss at de egentlig ikke selv foretok det endelige valget av apostel. Det 
overlot de til Gud ved å trekke lodd! Dette lille trekket er opplagt et signal om at apostlenes 
posisjon var annerledes enn posisjonen til andre som ble valgt til andre oppdrag i aposteltiden. 

Begrepet apostel brukes også om noen andre, især om Paulus. Han hadde ikke vært 
sammen med Jesus i Jesu jordeliv. Men han fikk et særkall av den oppstandne selv, og var 
utvalgt fra mors liv av – ala profeten Jeremia. Lukas bruker apostel om Paulus et par ganger 
og har i tillegg gjengitt hans omvendelses- og kallsopplevelse tre ganger! Paulus selv bruker 
ofte ordet apostel om seg selv, især i brev-ingressene.  

Også andre misjonærer enn Paulus bar betegnelsen apostler. Disse synes oftest å ha 
vært pionermisjonærer og har båret apostelnavnet i betydningen utsendinger med fullmakt fra 
Gud og menigheten. (Se sitat av Calvin dokumentert i fotnote 10.) Så langt til det rent språk-
lige. 

De første kristnes holdning til apostlene 
I urmenigheten tok de apostelautoriteten for gitt: De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære 
og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. (Apg 2,42). Om noen spurte disse: 
Hva er kristendom? ville svaret kanskje ha vært: Spør apostlene! For slik var det de tenkte. 

Når de fortalte Jesus-historien – den som de apostlene var garantister for – var et av 
Jesus-utsagnene følgende: Den som hører dere, hører meg, og den som forkaster dere, 
forkaster meg. Men den som forkaster meg, forkaster ham som har sendt meg. (Luk 10,16) 
Disse ordene fra den første utsendelsen karakteriserer de første kristnes holdning. Prof Edvin 
Larsson sier: I Apg’s skildring bildar tolvkretsen av apostlar den avgjørande auktoritativa 
instansen för kristenheten som helhet, en uppfattning som i sak bakräftas också av Paulus, 
trots att han i många avseenden hade skäl att betona sin självständighet.8 

For – i forlengelsen av sitatet fra Larsson: Apostelen Paulus trer ikke fram med mindre 
selvklar autoritet enn de 12. Mellom ham og hans medarbeidere - som f.eks Timoteus - er det 
et nært broderskap, et nært medarbeiderforhold.9 Men det ligger overalt i tekstene en forut-
setning: At Paulus er apostel med en myndighet på et annet nivå enn Timoteus og Titus. En 
annen sfære, som Kierkegaard sier. Han er på linje med de tolv. Han stiger så å si fram ved 
siden av dem. Selv om han tydelig anerkjente de tolv og Jakob som autoritetene, er han selv 
også autoritet på samme plan. Bildet NT gir, er således ikke spenningsfritt, men allikevel 
tydelig: Calvin uttrykte det slik når han gjennomgikk begrepet apostel: Noen ganger betyr 
ordet evangelieforkynnere av ulike typer, men her (i Gal 1) refererer det til den høyeste orden 
i Guds menighet (primarium in Ecclesia ordinem). Så Paulus er lik Peter og de andre av de 
tolv.10 Vi har, som Skarsaune uttrykker det, en dobbel apostelkonsepsjon allerede i NT: De 12 
og Paulus. 

Apostlene var seg denne fullmakten bevisst  
Apostelautoriteten er en del av selve budskapet. Det ser vi av flere forhold. Da Peter prekte i 
Kornelius’ hus, sa han: Ham oppreiste Gud på den tredje dag og lot ham åpenbare seg, ikke 
for hele folket, men for de vitner som forut var utvalgt av Gud – for oss, vi som åt og drakk 
sammen med ham etter at han var oppstått fra de døde. (Apg 10,40f) Det må primært være de 
tolv Peter her sikter til. Jesus åpenbarte seg for oss. Vi er oppstandelsesvitner. Vi er utvalgt av 
Gud.  

                                                 
8 Larsson, Edvin: Apostlagärningarna 1-12, EFS-förlaget, Stockholm 1983: 31. 
9 Mæhlum H.: Die Vollmacht des Timotheus nach den Pastoralbriefen, Friedrich Reinhardt Kommisionsverlag, 
Basel, 1969: 42 
10 Calvin’s New Testament Commentaries, The Epistles of Paul The Apostle to the Galatians, Ephesians, 
Philippians and Colossians,1548, Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan 1976: 8. 
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Peters lederrolle i Jerusalem den første tiden er tydelig, men aldri slik at han kommer i 
noen prinsippiell særstilling slik Romerkirken etter hvert begynte å lære. Riktignok levde Jesu 
ord om Peter i den menighetens muntlige overlevering fra begynnelsen av. Matteus tok dem 
inn i sitt evangelium. I følge ham var det etter at Peter på vegne av disiplene bekjente Jesus 
som Messias, at disse ordene lød: .. du er Peter, og på denne klippe vil jeg bygge min 
menighet. (Matt 16,18) Men hva vil det si at Peter er klippen? Jeg mener det ligger i selve 
utgangspunktet atdet ikke er Peters person som er poenget. Peter svarte på vegne av alle 
apostlene. Jesus hadde spurt: Og dere, hvem sier dere at jeg er?  

Noen hevder at klippen er Peters bekjennelse. Det har mye for seg. Men jeg mener det 
er rimelig å betone at Peter talte på vegne av apostlene, og at det er de som gjennom sin 
talsmann framtrer som klippen. At nettopp apostolatet tillegges en slik klippe-funksjon, 
bekreftes av NT for øvrig, mest direkte i Ef 2,20: Dere er  bygd opp på apostlenes og 
profetenes grunnvoll, og hjørnesteinen er Kristus Jesus selv. Guds menighet er Guds tempel, 
oppbygd på en klippe, og denne klippen er Peter og apostlene forøvrig. Med forøvrig 
inkluderer vi naturligvis Paulus selv. Også her i Efeserbrevet gjør han et viktig poeng av sitt 
apostelkall og understreker at han er åpenbaringsbærer (se nedenfor). Guds menighet er en 
apostolisk menighet, det var både Peter og Paulus og Johannes og de andre seg klart bevisst! 

Paulus’ bevissthet om sitt apostelkall 
Den apostoliske fullmakten kommer aller sterkest til uttrykk i Paulus’ egen skildring av sitt 
apostelkall i Gal 1. Noen i Galatia hadde forsøkt å undergrave både Paulus’ rolle og budskap. 
De fremmet en annen lære.  Overfor denne såkalte judaistiske vranglæren måtte Paulus 
forsvare sitt apostolat og sin sideordning med de andre apostlene. Paulus, apostel, ikke av 
mennesker eller ved noe menneske, men ved Jesus Kristus og Gud Fader, som reiste ham opp 
fra de døde… (Gal 1:1)  

Helge Mæhlum parafraserer denne teksten slik: Jeg, Paulus, som skriver dette brevet 
til dere, er en apostel, og det ikke (som noen blant dere hevder) en som er ”sendt av mennes-
ker”. Nei, jeg er en apostel utsendt av Gud. Og heller ikke er jeg (som noen blant dere 
hevder): Riktignok ”utsendt av Gud, men ved menneskelig formidling”. Nei, ikke det, men: 
Jeg er en apostel alene gjennom Jesu Kristi formidling, og derved ved Gud selv, han som har 
oppvakt denne fra de døde, d.e apostel utsendt av den himmelske far selv – han som har 
åpenbart sin Sønn i meg (eventuelt ved meg, forf.’s anmerkn.).11 

Hovedpoenget her er nettopp at Paulus ikke er kalt av noen menighet/enkeltmenneske, 
heller ikke ved noen menighet/enkeltmenneske. Kallet var direkte fra Gud/Jesus, uten noe 
menneskelig mellomledd. Det var, sier vi, uformidlet.  

Ja, vi leser videre at Paulus endatil er utvalgt fra mors liv av. Avsnittet er talende både 
hva angår Guds direkte-initiativ i kallet, Guds plan for ham og hans selvstendighet som 
apostel: Jeg kunngjør dere, brødre, at det evangelium som er blitt forkynt av meg, ikke er 
menneskeverk. Heller ikke har jeg mottatt det eller lært det av noe menneske, men ved Jesu 
Kristi åpenbaring. Dere har jo hørt hvordan jeg en gang levde som jøde, hvor hårdt jeg 
forfulgte Guds menighet og forsøkte å utrydde den. Jeg gikk lenger i jødedommen enn mange 
jevnaldrende i mitt folk, og var enda mer nidkjær for overleveringene fra fedrene. Men da han 
som utvalgte meg fra mors liv og kalte meg ved sin nåde, etter sin gode vilje besluttet å 
åpenbare sin Sønn i meg, for at jeg skulle forkynne evangeliet om ham blant hedningene, da 
samrådde jeg meg ikke med kjød og blod. Heller ikke drog jeg opp til Jerusalem til dem som 
var apostler før meg. I stedet drog jeg straks av sted til Arabia, og vendte siden tilbake til 
Damaskus. (Gal 1:11-17) 

                                                 
11 Mæhlum, s. 43. 
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Menigheten i Galatia møtte her en sterk fullmaktsbevissthet, grunnet i apostelkallet. 
Dette var direkte gitt av den oppstandne. Og liksom skriftprofeten Jeremia (Jer 1,5) var han 
utvalgt fra mors liv. 

Paulus’ framtreden var likevel alltid båret av en eiendommelig ydmykhet. Den var 
grunnet to fakta: 
1) Han hadde vært kristenforfølger. 
Flere ganger understreker han sin uverdighet i egen person. Ja, han kan fra denne 
synsvinkelen kalle seg den minste av apostlene. Men – og det er det andre som gjør ham 
ydmyk:  
2) Både oppdraget og tjenesten som apostel skjedde i og ved Guds nåde (charis). Men av  
Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves, men jeg har 
arbeidet mer enn de alle – det vil si: ikke jeg, men Guds nåde som er med meg. (1.Kor 15,10, 
se også 1.Tim 1,12ff) 
 Denne ydmykhet undergraver aldri hans autoritet. Den bestyrker den heller. Derved 
blir det klart for alle at fullmakten nettopp er gitt av Gud selv. Vi får hele veien en 
fornemmelse av at han ville ha sviktet sitt apostelkall om han ikke trådte fram med autoritet. 
Til korinterne sier han: Av denne grunn sendte jeg Timoteus til dere, han som er mitt kjære og 
trofaste barn i Herren. Han skal minne dere om mine veier i Kristus Jesus, slik jeg lærer 
overalt i hver eneste menighet. (1Kor 4:17) Med hans veier i Kristus menes hans budskap og 
hans etiske anvisninger. De omtales med den selvsagte forutsetning at de forplikter både hans 
medarbeidere og menighetene. Forskeren Rengstorf  understreker at den nytestamentlige 
apostel overhodet er ”noe” først gjennom den ”kyrios” (Herre) som står bak ham.12 Han er 
ikke apostel i egen kraft eller ut fra egen genialitet, - selv om han måtte være aldri så genial. 
 I pastoralbrevene (1 og 2 Tim og Tit) gir Paulus derfor med den største selvfølgelighet 
formaninger som forutsetter at de to aposteldelegatene Titus og Timoteus klart er under-
ordnet. De er forpliktet på hans lære, fordi han er apostel: Det du har hørt av meg i mange 
vitners nærvær, overgi det til trofaste mennesker, som også er i stand til å lære andre. (2Tim 
2:2) Men bli du i det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av. 
(2Tim 3:14f) Du har lært det av meg. Paulus. En apostel. Derfor bør og må du bli i det! 

Apostelkall og lidelse 
Apostelkall og lidelse synes i NT å høre sammen. I det øyeblikk det kommer til at Jesus skal 
legge grunnen apostolatet, forbindes det uoppløselig med forpliktelsen til å lide og med 
lidelsens faktum, hevder Rengstorf. I overenstemmelse med Matt 10,19, understreker han at 
det ikke er det faktum at de ble reddet, men piskeslagene som er tegnene på at de er rette Jesu 
apostler.13  

De fleste skriftene i NT kjenner lidelsen, minst fire av apostelbrevene er fangenskaps-
brev. Ja, hele NT er født i lidelse og forutsetter lidelser for de kristne i verden. Også på dette 
område er apostlene forbilder, jfr. 2 Tim 3:10 f: Men du har etterfulgt meg i lære, i livsførsel, 
i forsett, i tro, i tålmodighet, i kjærlighet, i utholdenhet, i forfølgelser, i lidelser – slike som 
møtte meg i Antiokia, Ikonium og Lystra, ja, alle slags forfølgelser som jeg har gjennomgått. 
Og Herren har fridd meg ut av dem alle.  

Talende er ordet i 1Kor 4:9f: For meg ser det ut som om Gud har stilt oss apostler 
aller nederst. Vi er som dødsdømte. Et skuespill er vi blitt for verden, både for engler og for 
mennesker. Vi er dårer for Kristi skyld, men dere er kloke i Kristus. Vi er svake, men dere er 
sterke. Dere er æret, men vi er foraktet.  

                                                 
12 Rengstorf, s. 17. 
13 Rengstorf, s. 23. 
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I 2.Kor 4; 6 og 11 er lidelsen i apostelkallet et gjennomgangstema. Lidelsen bevitner 
autoriteten. Kierkegaard uttrykker det slik: Paulus skal ikke paaberobe seg sin Aandrighed, 
thi saa er han en Nar; han skal ikke innlate seg på en reen æstethisk eller philosophisk 
Discussion af Lærens Indhold, thi saa er han en Distrait. Nei, han skal beraabe seg paa sin 
guddommelige Myndighed og netop ved den, medens han villigt offrer sit Liv og Alt, forhindre 
alle næsevise æsthetiske og philosophiske Ligefremheder mod Lærend Indhold og Form.14 
Der ligger noe av lidelsens hensikt! 

Læremessig enhet mellom apostlene? 
Det har vært forsøkt å påvise innbyrdes læremessig uoverenstemmelse innad i apostelkretsen. 
Gal 2 har da ofte vært brukt. For der fortelles det om at Paulus irettesatte Peter. Og så sies det: 
”Paulus irettesatte Peter i Antiokia. Ja, de var jo bare mennesker de også. De var ikke alltid 
enige.”  

Her blandes sant og usant. Hovedpoenget i tekstavsnittet som helhet er å påvise 
samstemmigheten mellom Paulus og Peter (og Jakob og de andre). Ja, Peter og Paulus hadde 
gitt hverandre hånden på læremessig samstemthet! Det leser vi i Gal 2:9: Da de som gjaldt for 
å være støttene – Jakob og Kefas og Johannes – ble kjent med den nåde som var meg gitt, gav 
de meg og Barnabas samfunnshånd, for at vi skulle gå til hedningene, men de til de omskårne. 
Bakgrunnen var: Tvert imot: De så at jeg var blitt betrodd å forkynne evangeliet for de 
uomskårne, likesom Peter for de omskårne. (Gal 2,7)  

Paulus’ forståelse av evangeliet samsvarte med Peters og med Herrens bror, Jakob, sin 
forståelse. Dette ble klarert på apostelmøtet i Jerusalem (som omtales både i Apg 15 og Gal 
2). Peter konkluderte i følge Lukas entydig: Det han erfarte i Kornelius’ hus og det Paulus 
forkynte, var evangeliet om den frie nåde. De hadde et samstemt vitnesbyrd. Derfor gav de 
hverandre hånden og foretok en slags oppgavefordeling: Paulus, hedningenes hovedapostel, 
Peter de omskårnes hovedapostel!  

Uoverenstemmelsen mellom dem noe senere, på et besøk Peter gjorde i Antiokia, 
gjaldt ikke lære. Den gjaldt dette at Peter - der og da - med sin oppførsel ikke tok 
konsekvensen av sin lære! Han dro seg unna matfellesskapet med hedningekristne.  

Oskar Skarsaune lar Gal 2,7 og 9 være grunnlag for et sterkt utsagn nettopp om NTs 
autoritet! Vi siterer: … om Paulus selv som hedningenes apostel føyes til de søylene som er 
nevnt i Gal 2,9, og om vi til disse regner Lukas som Paulusdisippel og Markus som 
Peterdisippel, er det strengt tatt bare Matteus som ikke direkte dekkes av de autoriteter 
Paulus nevner i Gal 2.15 Dette kommer vi tilbake til i siste delen av artikkelen.  
 Samstemtheten mellom apostlene kommer også til uttrykk i 1.Kor 1-3. Der omtales en 
tendens til splittelse i menigheten. Splittelsen var basert på at noen holdt seg mest til den ene, 
noen mest til den andre av apostlene og forkynnerne som hadde vært der. Det var tendenser til 
et Peter-parti, et Paulusparti, et Apollos-parti. I den sammenheng sier Paulus: Vi forkynner 
det samme budskap, selv om vi er forskjellige og har forskjellig plassering! Hva er da 
Apollos? Eller hva er Paulus? Tjenere som førte dere til troen, og det etter som Herren gav 
enhver. Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud gav vekst. Derfor er de ikke noe, verken den 
som planter eller den som vanner, men bare Gud, som gir vekst. (1Kor 3:5-7) Igjen et uttrykk 
for den eiendommelige ydmykheten – som altså ikke fratar han myndigheten til meget skarpe 
oppgjør på Jesu vegne med menigheten i Korint. 

                                                 
14 S.K s. 54. 
15 Skarsaune, Oskar: Hvilket lys kaster NTs kanonhistorie over teologihistorien i det 1.århundre? Religio 
Patristica Nordica 2, Teologiska Institutionen i Lund, 1986: 68. 
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Peter understreker også denne samstemthet mellom seg og Paulus i sitt siste brev: Slik har 
også vår kjære bror Paulus skrevet til dere, etter den visdom som er ham gitt. Dette har han 
gjort i alle brev der han taler om dette. I dem er det noe som er vanskelig å forstå, og som de 
ulærde og ubefestede vrangtolker, slik de også gjør med de andre Skriftene, til sin egen 
undergang. (2. Pet 3,15-16) Sitatet underbygger klart det faktum at apostlene regnet med et 
læremessig samstemt budskap.  

Den fagre skatten 
Apostlene kunne omtale sitt budskap som en skatt. Denne skal forvaltes av menighetene og 
dens åndelige ledere. Apostlene betror den til dem, overdrar den som betrodd eiendom, en 
eiendom som Jesus er den egentlige eier av. Men det er altså via apostlene den gis til 
menigheten og dens ledere i andre generasjon: Timoteus, ta vare på det som er overgitt deg! 
Vend deg bort fra det vanhellige, tomme snakk og innvendingene fra den kunnskap som med 
urette blir kalt så! (1Tim 6,20) 

Ved misjonærinnvielser har jeg flere ganger lest følgende: Derfor er det også jeg lider 
dette. Men jeg skammer meg ikke ved det. For jeg vet hvem jeg tror på, og jeg er viss på at 
han er mektig til å bevare den skatt som er betrodd meg, til dagen kommer. Ha som forbilde 
de sunne ord du har hørt av meg, i tro og kjærlighet i Kristus Jesus. (2Tim 1,12f) Her er en 
apostolisk tradisjon. Den skal ikke skal forkludres, men gis videre i uforfalsket utgave!  

I sentrum av dette budskapet er Jesus, hans død og oppstandelse. Både fortellingene 
om dette og tolkningen av det er mottatt og skal overgis: For jeg overgav dere blant de første 
ting det som jeg selv mottok: At Kristus døde for våre synder etter Skriftene. (1Kor 15,3) 
Samme uttrykksmåte brukes om nattverden i 1.Kor 11,23. Det apostoliske budskap har altså 
et absolutt sentrum i Jesus, hans død og oppstandelse og i den tolkning apostlene gir disse 
begivenheter i lys av GT. Men dette må ikke misbrukes til å nedtone autoriteten når de uttaler 
seg i andre spørsmål. Nei, å bruke NTs sentrale frelsesbudskap som kriterium på hva en 
mener er Guds ord og hva en mener ikke er det, er absolutt i strid med apostlenes 
undervisning. 

Timoteus-brevene taler om den sunne lære i samme åndedrett som den taler om den 
kostelige skatten – den apostoliske overlevering. Og den sunne lære er slett ikke bare 
dogmatiske hovedsannheter. Det dreier seg like mye om etikk, om livet i Jesu etterfølgelse. 
Apostlene er autoriteter over hele spekteret.  Ja, deres veier i Kristus gjelder ikke minst den 
felleskristne formaningstradisjon – opplæringen til et kristent liv – i Kristus (Ef 4,20f)! Etikk 
og dogmatikk er begge tenkt forpliktende, selv om den etiske anvendelsen er preget av 
konkrete menighetsforhold. Apostelformaningene har direkte-kontakt med sentrum. La oss ta 
det dagsaktuelle spørsmål om homofilt samliv. Liksom andre synder et menneske velger å 
leve i og forsvare, fører det en på kollisjonskurs med selve læren om rettferdiggjørelsen. For 
rettferdiggjørelse er å bli rettferdiggjort fra sin syndeskyld, og det skjer ikke om en fastholder 
synden. 

Apostlene og inspirasjonen ved Den Hellige Ånd 
Vi kjenner alle til hvordan Paulus omtaler GTs skrifter: De er innblest eller inspirert ved Den 
Hellige Ånd. Gudinnåndet. De står derfor i en egen kategori: Hellige skrifter.  

Hva så med apostlene?  
Noen hevder at apostlenes særstilling primært er begrunnet i deres nærhet til tingene. 

Noen føyer til med mer eller mindre styrke: Den er også begrunnet i selve autorisasjonen. I 
fullmakten. Men inspirasjon ved Den Hellige Ånd - på linje med deres egne tanker om GT? 
Nei.  

Jeg mener dette er en åpenbar innsnevring.  
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I avskjedstalen har Jesus for øye den virkeligheten som skulle komme etter hans 
himmelfart. Hør hva han sier til apostlene: Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han 
veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, skal han 
tale, og de kommende ting skal han forkynne dere. (Joh 16:13) Saken er at deres fullmakt ikke 
kan tenkes bare ved det at de hadde sett den oppstandne, eventuelt vært sammen med ham og 
fått sitt oppdrag av ham. Deres fullmakt kan ikke forstås uten Den hellige Ånds særegne 
virke. De gamle prøvde å systematisere dette slik: Apostlene ble gjenstand for inspiratio 
(innånding ved Den Hellige Ånd), vi andre kristne blir gjenstand for illuminatio (opplysning 
når Ånden bruker Ordet) 

Deres inspirasjon er altså på et annet plan enn den som vi kan oppleve når Ånden 
virker i hjertene våre. Hør igjen et ord fra avskjedstalen: Men talsmannen, Den Hellige Ånd, 
som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det 
som jeg har sagt dere. (Joh 14:26) Her er en omtale av Ånden som nok indirekte kan 
anvendes på alle kristne. Men i konteksten er den rettet spesielt mot apostlene! Ånden skal 
garantere at Sannheten utfoldes i menigheten – via dem.  

I sin øversteprestelige bønn etter avskjedstalen, sier Jesus: Jeg ber ikke bare for disse, men 
også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg. (Joh 17:20) Ved deres ord – dette 
utsagnet kan ikke løsrives fra avskjedstalens omtale av parakleten, Ånden, som skulle lede 
dem til hele sannheten. Derfor er deres ord i en særstilling. Vi er forpliktet på deres ord i vår 
forkynnelse. 

Hva så med Paulus? 
I de direkte utsagn om Ånden synes inspirasjonen i første omgang ikke å være en 

annen enn den som gjelder for ”vanlige” kristne. Men dette blir for utvendig betraktning. Vi 
ser glimt av en inspirasjon som ikke enhver kristen eier. Og dette forkynner vi, ikke med ord 
som menneskelig visdom har lært oss, men med ord vi har lært av Ånden. Vi tolker åndelige 
ting med åndelige ord. (1Kor 2,13) Vi her er apostlene. Den kolossale autoritet han bruker når 
han veileder menighetene, bunner dypest sett i at han er seg bevisst å være gjenstand for en 
Åndens åpenbaring, jfr. Gal 1. Åpenbaringsmotivet er sterkt også i forbindelse med det han 
kaller hemmeligheten, Guds frelsesplan fra evighet av, den som inkluderer hedningene. I 
Efeserbrevet 3,3-5 er dette en hovedsak. Ved åpenbaring har han kunngjort for meg 
hemmeligheten… Det er i lys av denne åndsinspirasjon han kan si til tessalonikerne: 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)  

Inspirasjonstanken sto sterkt hos en del av ”de gamle” ved MF. Professor Olaf Moe 
skulle være relativt gjennomsnittlig for tankeføringen den gangen. Han skrev følgende: Og 
baade den ene og den anden apostel taler med den myndighed som alene vissheten om 
inspirasjonen kunne gi dem. Uttrykkelig sier Paulus: Vi taler med saadanne ord som Aanden 
lærer os (1.Kor 2,13). Om dette selvvitnesbyrd end nærmest gjelder apostlenes muntlige 
forkyndelse, saa maa det utvilsomt ogsaa utstrækkes til deres skrifter.16 I samme bok kommer 
han med an konklusjon: Altsaa: baade indre og ydre vitnesbyrd samstemmer om de profetiske 
og apostoliske skrifters inspirasjon. Og det er denne deres særegne inspirasjon som igjen 
betinger deres guddommelige autoritet.17 

Apostlenes skrifter 
Moe berørte også det sentrale spørsmålet om inspirasjonen og apostlenes skrifter. Vi kunne 
gjerne også føye til: aposteldisiplenes skrifter.  

                                                 
16 Moe, Olaf 1929: Bibelens Kristus og Kristi bibel, Aschehoug, Oslo, s. 32. 
17 Moe s. 34. 
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Da den såkalte corpus paulinum – Paulusbrevene –var samlet, ble de mottatt og brukt 
på linje med de inspirerte skrifter i GT. Det er det mange vitnesbyrd om. Det samme gjelder 
evangeliene, apostlenes erindringer (apomnemoneumata apostolon) som Justin Martyr og 
andre kirkefedre kalte dem.18  

Apostlenes skrifter ble nemlig helt fra den første kristentid satt på linje med GT. 
Johannes vågde til og med å anvende en innledning som henspiller på 1.Mos – den første i 
rekken av hellige skrifter i GT: I begynnelsen… Skriftene erstattet deres muntlige forkynnelse 
og hadde samme autoritet. Det samme gjaldt skrifter som ikke er skrevet av dem, men av 
aposteldisipler, f.eks Lukasskriftene. De formidler videre deres budskap. Tanken om Skriftens 
inspirasjon er ikke en haltende tanke som altså bare angår GT. Apostlene var av Gud tillagt en 
autoritet som gjorde at de selv ville bli forstått i helligskrift-tradisjonen fra GT. Slik ble da 
også skriftene deres mottatt.  

Fra kanonhistorien 
Vi vil nå mot slutten kort gå nærmere inn på den såkalte kanonhistorien, altså historien om 
hvordan det gikk til at NT ble samlet og satt på linje med GT. 

Oskar Skarsaune har forsket mer enn de fleste på den tidlige kirkehistorie. Han drøfter 
prosessen som gikk forut for den endelige samlingen av NT som kanon. Hva var 
beveggrunnene for at nettopp disse skriftene var tillagt en slik autoritet at de kunne være 
kirkens hellige og forpliktende skrifter på linje med – og sammen med - GT?  De tidligste 
drøftelser av kanons omfang, hos Ireneus, Origenes og Eusebius19, er alle orientert ut fra 
apostolisitet som det avgjørende kanonkriterium. De kanoniske skrifter har enestående 
autoritet fordi de er apostoliske. Man skulle da vente at man fant de lengre linjer og den 
større kontinuitet i kanondannelsens prosess om man tok sitt utgangspunkt i forestillingen om 
apostlene som kirkens autoritative lærere. Det er etter min mening eksakt hva man finner.20  

Hovedkriteriet var: Er det aktuelle skrift skrevet av en apostel eller indirekte garantert 
av en apostel gjennom en aposteldisippel som Lukas og Markus? Andre kriterier var 
hjelpekriterier, f.eks at skriftet skulle være alment anerkjent i den daværende kristne verden. 
Var det ikke det, ble det spørsmål om det virkelig var apostolisk. Og læren i skriftet skulle 
samstemme med det grunnleggende apostoliske budskap. Var det tvil om det, var tvilen ikke 
om apostelen hadde lært vrangt, men om skriftet virkelig hadde sin kilde hos en apostel.  

Hvem regnet de for apostler? Det dreier seg helt tydelig både om de tolv og Paulus. 
Forskjellen på de to kategorier apostler, blir aldri til noen forskjell i autoritet. De lar denne 
doble apostelkonsepsjon stå som uttrykk for urkristendommens klare oppfatning: De 12 og 
Paulus er på linje i autoritet og samstemte i budskap. Ignatius21 (død ca 110) er en blant 
mange vitner om denne innstilling. I sitt brev til Rom 4,3 sier: Jeg befaler dere ikke lik en 
Peter og en Paulus. De er apostler.22 Klemens23 taler om apostlene i flertall, men når han skal 
navngi dem, nevnes Peter og Paulus. De er ”søylene”. Skarsaune sier: I stedlig konservatisme 
fastholdt det andre århundres kirke denne doble apostelkonsepsjon: Dels kunne man tale om 
”de tolv apostler” på en måte som synes totalt å utelukke Paulus, dels, og delvis samtidig, 

                                                 
18 Interesserte kan finne en god artikkel om disse spørsmålene av David Hedegård i boken: Om Bibelen, A/S 
Lunde og co’s forlag, Bergen 1955, s. 11ff. 
19 Ireneus: Biskop av Lyon og kirkefader (ca 115-202). Kjent bl.a for  sitt store verk  Adversus Haereses (Mot 
kjetterne, forkortet Adv haer, der han tar oppgjør med gnostisismen. 
Origenes: Oldkirkelig lærer og forfatter fra Aleksandria (ca 185-251). 
Eusebius: Biskop av Cæsarea (ca 260-339). Særlig kjent for sin kirkehistorie der han bl.a gjengir en rekke eldre 
kilder. 
20 Skarsaune s. 64. 
21 Ignatius: Biskop i Antiokia og martyr. Skrev en rekke brev til menigheter, bl.a Efesos og Roma. 
22 O.S. s. 67. 
23 Presbyteren Klemens i Roma skrev bl.a 1.Klemens brev, et brev til menigheten i Korint i år 96. 
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kunne men omtale Paulus som apostel, ja, endog som apostelen på en måte som kan virke 
nesten ekskluderende vis a vis de tolv. Ingen av delene er konstruksjon i det annet århundre, 
nettopp forestillingenes uutlignelige spenning til hverandre røper at de begge har historisk 
forankring. Hadde de vært konstruert i det annet århundre, hadde de vært glattere.24  

Gnostikeren Markion 
Rundt 140 levde det i Rom en vranglærer som het Markion. Han samlet en del av skriftene til 
ett, men i sin kanon raderte han ut det meste av det som hadde sterkest forankring i GT. Han 
var en varm forsvarer av en slags lære om rettferdiggjørelse ved tro, og tok med mange 
skrifter av Paulus. Men i motsetning til Paulus forkastet han ikke bare lovgjerninger, men hele 
Loven og alle andre skrifter i den jødiske bibelen. Han mente nemlig at den gud som talte der, 
var en annen enn den de kristne trodde på. Når han utformet sin NT-kanon sørget han for å 
fjerne alle forbindelseslinjer tilbake til GT. 25  

Dermed ble hans kanon 10 Paulusbrever og deler av Lukas. Men også noen av Paulus 
brevene måtte han stryke avsnitt fra.  

Markions NT satte for alvor i gang kanonprosessen. Nå må vi sørge for å samle de 
skriftene som er apostoliske og som brukes i menighetene! Og kanondannelsen er en enkel 
funksjon av den overbevisning at de avgjørende autoriteter i kirken var konkrete navngitte 
mennesker, hvis lære etter hvert bare kunne fastholdes ved hjelp av skrifter de hadde etterlatt 
seg. …Kanondannelsen var det logiske produkt av to faktorer: 
1) apostelautoritetens avgjørende betydning 
2)  det enkle faktum at tiden gikk.26   
Merk at GT fortsatt har full gyldighet. Men forutsetningen er at det leses i lys av oppfyllelsen. 
GT er den jordsmonn som NT vokser ut av. GT er første del av kirkens kanon! Det samsvarer 
med apostlenes måte å bruke GT på. Jesus og apostlene er autoriteter også her! 

Justin Martyr tegner et apostelbilde som tilskriver apostlene to karakteristiske 
oppgaver:  
1) Å overlevere Jesustradisjonen. Justin omtaler som nevnt derfor konsekvent evangeliene 

som apostlenes erindringer.   
2) Å overlevere det gammeltestamentlige skriftbevis for Kristusbudskapet som den 

oppstandne Kristus hadde lært dem.27 
Markion mente altså at flere av apostlene ikke brakte et rett budskap. De sto i motstrid til 
Paulus’ evangelium. Men dette ble avvist som vranglære. Ireneus og de andre tenkte som 
Paulus selv skriver i Gal 2: Apostlene er samstemte. Og Markions omtale av GT var regelrett 
vranglære, heresi som måte avvises med kraft. Apostlene hadde lært dem å se Jesus-bud-
skapet i lys av GT – det skjedde etter Skriftene! Denne deres holdning hadde selvklar 
autoritet. 

Apostelskriftenes gravitasjonskraft 
Oppgjøret med gnostisismen forteller i høy grad hvordan de tenkte om apostlene. 
Kirkehistorikeren Evsebius sier i ettertid – noe forenklet, men likevel: Da apostlenes hellige 
flokk på forskjellig vis fant sin ende og den generasjon var borte som var funnet verdige til å 
lytte til den guddommelige visdoms ord med egne ører, da reiste den ugudelige villfarelse seg 
gjennom vranglærernes bedrag. Nå, da ingen apostel mer var i live, våget de med løftet hode 
å motsi sannhetens lære med en falsk såkalt gnosis.28 
                                                 
24 O.S. s 71. 
25 Hvalvik R. og Stordalen T.: Den store fortellingen, Det norske bibelselskap, Oslo, 1999, s. 37ff. 
26 O.S. s. 72. 
27 O.S. s. 66. 
28 Gjengitt hos O.S. s. 78. 
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Men det var ingen sentralkirkelig autoritet i det andre århundre. Verken Rom eller 
Efesus eller Aleksandria eller Antiokia hadde noen slik status. Likevel er det en overraskende 
grad av kirkelig enhet og konsensus i kanonspørsmålet. Dette kan bare forklares dersom et 
autoritetssentrum med sterk gravitasjonskraft var der hele tiden. Dette autoritetssentrum er de 
apostlene og de anerkjente apostoliske skrifter. 

Katolikkene hevder at kirken er sannhetsgaranterende, ja den er til og med sannhets-
produserende. For der finnes en åndsutrustning som kan svare på spørsmålet hva er kristen-
dom. Vi finner tendenser til slike tanker allerede hos Ireneus. Men i hans polemikk med 
gnostikerne viser at vekten ligger på de anerkjente apostelskrifter: – la oss vende tilbake til 
det bevis som kan føres ut fra de skrifter som de av apostlene etterlot seg som skrev ned 
evangeliet”29 Det er først senere at Rom og biskopen i Rom blir garantisten for læren. 

”Myndigheden gjør Forskjellen” 
Tilbake til Kierkegaard. Han sier: Naar Den, der har Myndigheden til at sige det, siger: gaa! 
og naar Den, der ikke har Myndigheden, siger: gaa! saa er jo Udsagnet (gaa!) og dets 
Indhold identisk, æstethisk vurderet er det om man saa vil lige godt sagt, men Myndigheden 
gjør Forskjellen.30 Og denne myndighet er ikke forankret i personens iboende muligheter, 
men i en utenfra gitt autoritet.  

Apostlene ble gitt en slik autoritet. Gud i himmelen gav den. Han gav den til dem ved 
Sønnen. Myndigheten tilhører den transcendente verden. De var seg i ydmykhet og under 
lidelse denne myndighet bevisst. Enten må man akseptere dette og slutte å vurdere apostlene 
ut fra grad av genialitet. En apostel udvikles ikke saaledes at han succsessivt bliver det han 
kata dynamin (i egen kraft) er. Thi forud for det at blive en Apostel gaaer ingen potensiell 
mulighed.31 Apostlene er utsendt med fullmakt til å svare på spørsmålet: Hva er kristendom? 
Det er ikke Menneskene og ikke det høistærede Publikum, og ikke engang det høistærede 
dannede Publikum, der er hans Herre eller hans Herrer – det er Gud; og Apostelen er Den, 
der har guddommelig Myndighed til at befale baade Mængden og Publikum.32 

Slik taler Søren Kierkegaard. Og slik måtte de ha opplevd det de som mottok 
apostelskriftene i kirkens første tid. De mottok dem som normative og forpliktende. 

Kierkegaard var filosof, ikke først og fremst NT-forsker. Men hans skrift om for-
skjellen mellom en apostel og et geni ble oversatt og utgitt også i Tyskland. Det er talende at 
den tyske forskeren Regnstorf siterer dette skriftet og hevder: Kierkegaard er her, uten å ha 
undersøkt betydningshistorien til apostelbegrepet, kommet til den samme forståelse som oss, 
og denne forståelsen finner en overraskende stadfestelse…33 

På denne bakgrunn skal vi alltid slå opp vårt NT med respekt. Når vi gripes av noe 
vakkert der, noe som er godt sagt, noe som virker genialt, ja, da skal vi si til oss selv: Rele-
vansen for meg ligger ikke i det estetiske eller i genialiteten. Autoriteten ligger ikke i NT som 
mer eller mindre vellykket litterært produkt. Nei, den ligger i at apostlenes budskap er 
Herrens eget budskap. Mot denne myndighet kan ikke noe geni sette seg, selv om en skulle 
være begavet med større evner og kreativitet enn apostlene. Apostlenes ord og lære er av en 
slik art at den retter seg både til genier og dårer og taler til begge med samme myndighet. Og 
det dreier seg til syvende og sist om evigheten, om vårt forhold til Gud selv. Denne 
innstillingen er den eneste forsvarlige når vi skal drive kristen teologi. I dag er det behov for å 
understreke nettopp dette. 

                                                 
29 O.S. s. 74. 
30 S.K. s. 56. 
31 S.K. s. 53. 
32 S.K. s. 64 
33 Rengstorf s. 24 
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Ved Egil Sjaastad 
 
Mange av konfliktene om lærespørsmål innen kirken er dypest sett konflikter om Skriftens 
autoritet og om hvordan forstå Skriften. Det dreier seg altså både om hva slags bok Skriften 
egentlig er og om hvordan den skal tolkes. Når Martin Luther ble så epokegjørende, er det 
ikke minst grunnet hans forståelse av Skriften. Vårt tema skulle derfor være aktuelt og ha 
klare berøringspunkter til dagens teologiske debatt. 

Skriften alene 
Luthers skriftsyn har front i to retninger.  

På den ene siden finner vi den romersk-katolske kirke. Den aktet riktignok Skriften 
meget høyt. Skriften skulle mottas som inspirert skrift. Men den ble ikke betraktet som klar 
nok i seg selv. Bare når det kirkelige læreembete tolket den - i lys av den kirkelige tradisjon – 
kunne en være trygg. Romerkirken satte dermed tradisjonen ved siden av Skriften. Da de 
samlet seg til det såkalte Trientkonsilet (1545 – 1563) understreket de, som noe av det første 
de gjorde, at kirkens muntlige tradisjon hadde sitt opphav i Gud. Både Skriften og 
Tradisjonen skal derfor mottas og æres med like stor pietet og ærbødighet. 
 Imot dette syn satte Luther opp Skriften alene som hovedprinsipp. Dette prinsipp 
avviser all autoritativ læretradisjon ved siden av Skriften. I virkeligheten var dette en 
grenseoppgang av fundamental art. Helt fra oldkirkens dager kan en finne utsagn som 
påberoper seg tradisjonen og embetsautoriteten som vern om de ulike lærepunktene. Men 
under riksdagen i Worms i 1521 foretar Luther et frimodig oppgjør med denne tenkningen. 
Han hadde allerede poengtert samme sak sterkt og entydig på tidligere tidspunkt. Men her 
kommer det til uttrykk i en eksistensiell situasjon. Ordene han sa den gangen, understreker det 
som senere ble de lutherske bekjennelsesskrifters ståsted i skriftsynsspørsmålet: At Skriften til 
syvende og sist er den eneste kilde og øverste norm1:  

…jeg tror verken paven eller konsilene alene, da det er vitterlig at de ofte har faret vill 
og motsagt hverandre – så er jeg overbevist ved de steder jeg har anført fra den Hellige 
Skrift, og min samvittighet er fanget i Guds ord. Tilbakekalle noe kan jeg og vil jeg derfor 
ikke, for det er hverken tilrådelig eller ufarlig å handle mot samvittigheten. Gud hjelpe meg. 
Amen.2 

Her tematiseres samvittigheten på en måte som innevarsler en ny tid i åndshistorien. 
Men vi skal merke oss at samvittigheten i Luthers holdning og tenkning er underlagt Guds 
ord. Ordet har så å si tatt ham til fange. Andre instanser, f.eks konsilene i gammel tid, hadde 
nok mye godt å si. Men autoritet over samvittigheten skulle de ikke ha! Sto Ordet og kon-
silene i konflikt, måtte konsilene vike. Og om konsilene befalte noe som ikke var begrunnet i 
Skriften, hadde de ingen rett til å binde samvittighetene. Å handle imot det en er overbevist 
om ut fra Guds ord, er ikke tilrådelig. Dermed kom Luther inn i en konflikt som en periode 

                                                 
1 Konkordieformelen (CF) av 1577 åpner slik: Vi tror, lærer og bekjenner at den eneste regel og rettesnor som 
all lære og alle lærere skal prøves og dømmes etter, er de profetiske og apostoliske skrifter i Det gamle og Det 
nye testamente… Mæland, J.O (red), Konkordieboken, Lunde Forlag 1985. 
2 Gjengitt etter C.Fr. Wisløff, Martin Luthers teologi, Lunde Forlag 1983. 
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var livstruende for ham. Han gjorde alvor av Guds ord som eneste autoritet. For Guds ord 
skal oppstille trosartikler og ellers ingen, ikke engang en engel.3 
 På den andre siden måtte Luther kjempe mot reformasjonens venstrefløy, svermerne, 
som han ofte kalte dem. De ønsket å underordne skriftordet under den personlige kristelige 
erfaring. Skriftens ord ble regnet for død bokstav. Ordene i Joh 6,63 (Det er Ånden som gjør 
levende, kjødet gagner ikke noe. De ord jeg har talt til dere, er ånd og er liv.)  fungerte som 
argument for at en måtte ha en særlig erfaring av Ånden for å tolke Skriften rett. En måtte 
kjenne en hemmelig, guddommelig stemme i sitt indre.4 Det ”indre Ordet” skulle være norm 
for tolkningen.  

Luthers hovedpoeng i møte med disse tilsynelatende fromme tankene, var at Ånden 
nettopp virker gjennom det skrevne Guds Ord, ikke som en instans utenom Ordet. Forståelse 
av Skriften i dypere mening forutsetter nettopp troens lydighet mot det ytre ord, altså det som 
er skrevet med menneskelig språk i Bibelen.5 
 I debatten mot Emser og Latomus (også den foregikk i året 1521) kommer Luther inn 
på forståelsen av 2 Kor 3,6.  Slutten av dette verset lyder slik: For bokstaven slår i hjel, men 
Ånden gjør levende. Hans motstandere prøvde å skille mellom en skriftlig og en åndelig 
mening i Bibelen. Men Luther påviste med kraft at dette Paulusordet ikke kan anvendes slik. 
Versets uttrykk bokstav og Ånd henspiller på det som kan uttrykkes i ordparet lov og 
evangelium. Det dreier seg om de to typer budskap i Skriften. Begrepet bokstav brukes fordi 
Gud skrev de ti bud på lovens to tavler med sin egen finger. Begrepet Ånd brukes ikke her i 
motsetning til det skrevne ord, men i motsetning til Moseloven. Den kan nemlig ikke gjøre 
levende. Bare Ånden kan gjøre levende. Men Paulus klare lære er at dette nettopp skjer ved et 
budskap med et bestemt meningsinnhold som kan nedskrives med ord, nemlig evangeliet.6  
 Med sin typiske ironi gav han allerede i tittelen til sitt motskrift til Emser uttrykk for 
hva han mente. Emsers bok er overkristelig, overåndelig og mer enn kunstig, hevder han.7 For 
Luther var det en absolutt forutsetning at den skriftlige og den åndelige mening i Bibelen er 
en og den samme. Nettopp den skriftlige mening er den åndelige mening! 
 Prinsippet Skriften alene innebærer altså – i motsetning til det både romerkirken på sin 
side og svermerne på sin side - at Skriften er sin egen tolk. Dette beror på at Skriften og bare 
Skriften er Guds ord. Vi kan gjerne lytte til andre instanser og lære av dem. Luther aktet f.eks 
mange av kirkefedrene svært høyt. Likevel: Alle instanser utenom Skriften må i prinsippet 
bedømmes ut fra Skriftens egne tekster slik disse er å forstå i sammenhengen der de leses. For 
der har Gud selv talt. 

Skriftens inspirasjon 
Den som vil høre Gud tale, la han lese Den hellige Skrift. Dette Luthersitatet kan stå som 
overgang fra forrige punkt. Det er nettopp Gud som taler i Den hellige Skrift. Derfor er 
Skriften eneste kilde og norm, og derfor forfekter Luther prinsippet Skriften alene.  

Både dette og mange andre Lutherord forutsetter med andre ord inspirasjonen. Guds 
Ånd har inspirert Skriften, derfor er den Guds eget ord. Gud taler ved sin Hellige Ånd i 
Bibelen. Den er Helligåndens egen, særlige bok, skrift og ord.8 I forbindelse med 1. Mosebok 
                                                 
3 WA 50,206. Når ikke annet er anført, er Luthersitatene i denne artikkelen hentet fra Waimarutgaven av Luthers 
skrifter (WA) slik disse er gjengitt i en artikkel av Jørgen Sejergaard Jensen med tittelen Luthers bibelsyn, i 
Kristendomskundskab eller kristendomskritikk, Dansk Bibelinstitutt (DBI) 1978 fra s. 24. Han har der gjengitt en 
hel rekke lengre relevante sitater fra Waimarutgaven. 
4 Se artikkelen Et reformatorisk skriftsyn av Ivar Asheim, i Austad, T. (red), Bibelen og teologien, Luther Forlag 
s. 61f. 
5 Se nærmere utdypet i Hägglund, B., Teologins historia C W K Gleerups Forlag, Lund 1969 s. 195f. 
6 Se Buchholz, A., Schrift Gottes im Lehrstreit, Peter Langs Verlag, Frankfurt am Main, Tyskland, 1993, s. 41 
7 Buchholz s. 16. 
8 WA 38, 340,8. 
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sier han: Vi ser med hvilken nøyaktighet Moses, eller rettere sagt Den hellige Ånd, beskriver 
til og med de minste handlinger og lidelser i patriarkenes liv.9 Den hellige Skrifts uatskil-
lelige følgesvenn er Den hellige Ånd som trøster oss gjennom Den hellige Skrift.10 Jørgen 
Sejergaard Jensen har i en artikkel gjengitt en hel rekke sitater av Luther som viser hans enkle 
tro på inspirasjonen.11  
 Flere forskere understreker med rette at Luther ikke kjenner noen utbygd inspira-
sjonsteori slik vi senere møter den i ortodoksien. Verbalinspirasjonslæren ble utformet under 
påvirkning av aristotelisk filosofi, hevdes det.12 Likevel kan vi med Thestrup Pedersen trygt si 
at om vi ikke finner noen inspirasjonsteori hos Luther, finner vi en ganske konkret inspira-
sjonstro, ja en verbalinspirasjonstro.13 Om vi leser Luthers skrifter uten å la oss påvirke av vår 
samtids kritiske innstilling til Bibelen, vil vi ikke ha problemer med å se at Luther egentlig er 
i pakt med senere lutherske lærere som hevdet Skriftens autopisti – nemlig den overbevisning 
at Skriften grunngir sin egen autoritet.14 Luthers omtale og bruk av Skriften forutsetter en 
tydelig sammenheng mellom inspirasjonen og autoriteten hos de bibelske forfatterne. Vi 
bygger ikke vår tro på kirkefedrenes og konsilenes utsagn, men på Johannes, Paulus, Peter og 
de andre apostlene. De er pålitelige og gir oss en fast grunnvoll og et fast forsvar, for det ble 
åpenbart for dem og den Den hellige Ånd ble gitt dem fra himmelen, hevder han.15 Han siterer 
med tilslutning Augustins ord: Jeg har lært at jeg skal gjøre bare de bøker som blir kalt 
Hellige Skrifter den ære å tro at ingen av deres forfattere noen gang har tatt feil. 

Samtidig er han ikke rigid i spørsmålet om ufeilbarhet. Han krever ikke matematisk 
nøyaktighet av tekster som har et annet presisjonsnivå. Han har sans for Skriftens historiske/ 
menneskelige side. Når han drøfter forholdet mellom Apg og Gal, sier han: Historiske beret-
ninger er nemlig i Skriften ofte hugget i stykker og blandet sammen så de vanskelig lader seg forene. 
Sådan er det med Peters fornægtelser og Kristi lidelseshistorie osv. På samme vis giver Paulus ikke 
hele beretningen her. Derfor anstrenger jeg meg ikke og er heller ikke særlig bekymret for at få den til 
at rime. Men betragter her alene hvad der er Paulus` mening.16  

Dette samsvarer godt med erfaringer vi gjør når vi bruker synopsen (en sammenstilling 
av de tre første evangeliene).  

I det såkalte Papiasfragmentets omtale av Markusevangeliet (et fragment som skriver 
seg tilbake til rundt år 110) hevder Papias at evangelisten selv ikke hadde strikte kronologiske 
ambisjoner når han skrev ned sitt stoff!17 Nettopp slike aspekt ved Skriftens menneskelige 
side gjør Luther ofte oppmerksom på. Men det forhindrer ikke det at han overalt behandler 
Bibelen med utgangspunkt i nevnte ”verbalinspirasjonstro”. Utsagnene som forutsetter Skrift-
ens ufeilbarhet, er mange.  

Dette syn på Skriften ligger egentlig også til grunn når Luther så sterkt understreker at 
vi må holde oss nøye til den naturlige, språklige forståelsen av tekstene. Fordi Gud har 
åpenbart seg nettopp gjennom i menneskelig språk, skal vi gi nøye akt på ordene. Det er ved 
dem og ved dem alene vi får innsikt i Guds sannheter. Derfor gir vi ikke etter for noen sekt, 

                                                 
9 WA 44,91. 
10 WA 20,700. 
11 Redegjort for i fotnote 3. 
12 Asheim s. 50. 
13 I boken Luther som skrifttolker, 1959 s. 202 og 208. 
14 Dette har Wisløff gjort rede for i Martin Luthers teologi fra s. 62 og videre s. 77f. Der tar han også opp 
hvordan Luther taklet følgende problem: At Matteus utgir et sitat fra Sakarias for å være fra Jeremias. Her er det 
en ”liten feil” sier Luther. Uttrykksmåten skal ikke tillegges for stor vekt, det skjønner vi når vi leser Luthers 
drøfting av problemet. Luther henviser til Augustins bok Om evangelistenes samstemmighet og lar Augustins 
forklaring stå som eksempel på en samvittighetsfull måte å løse problemet på. 
15 WA 50,552. 
16 Store Galaterbrevskommentar I, Credo Forlag, København 1981, s. 101. 
17 I Eusebius’ kirkehistorie er det gjengitt et utsagn av biskop Papias (ca. 110-130 e.Kr.) som vi her sikter til, se 
Hvalvik/Stordalen, Den store fortellingen, Det Norske Bibelselskap, 1999, s. 200. 
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ikke engang i spørsmålet om den minste lille prikk i Skriften, hvor mye de enn høylytt baktaler 
oss og beskylder oss for å forbryte oss mot kjærligheten når vi så strengt holder fast ved 
ordene.18  
 Inspirasjonen gir oss altså ikke grunnlag for å tenke at Skriftens budskap er utilgjen-
gelig for den som ikke har noe spesielt indre lys eller som ikke er ordinert til en særlig 
veiledertjeneste i kirken. Nei, vi holder oss til de skrevne ord i Bibelens skrifter. Dermed er vi 
over på temaet 

Skriftens klarhet 
Armin Buchholz har i sin doktoravhandling, Schrift Gottes im Lehrstreit, undersøkt nøye 
hvordan Luther tenker om – og bruker - Skriften når læren skal framstilles i konfrontasjon 
med vranglæren. Hans hovedtese er at Skriften slik den framtrer i sin ytre form – i språk og 
bokstaver – er den eneste instans Luther ville påberope seg. Dette stred imot den katolske 
kirkes lære. Latomus, f.eks hevdet at Skriften er uklar, og at den derfor må ha en autoritativ 
tolkningsinstans. 

Skriften og Gud selv står i et tett innbyrdes forhold. Skriften er i følge Luther Guds 
skrift. Gud er riktignok i sin evige majestet utilgjengelig for mennesket. I motsetning til Gud 
er ikke Skriften utilgjengelig i seg selv. En må derfor skjelne mellom Skriften og Gud. Skrif-
ten er Guds åpenbaring. I all sin ”skapthet” gir Skriften en klar og usvikelig veiledning når vi 
leser den i pakt med språkets naturlige regler (sensus literalis – den bokstavelige mening). 
 Skriftens klarhet baserer seg på at den kommer oss i møte nettopp i menneskelig 
språk. Dette har Gud gjort seg avhengig av. Språket formidler til oss de sannheter Gud ønsker 
å åpenbare. Siden det dreier seg om menneskelig språk, hevder Buchholz at Skriftens klarhet 
er skapelsesteologisk basert. Skriften er ikke dunkel. Den er gitt oss i forståelig språk slik at 
Ola og Kari kan lese eller høre tekstene og få grei beskjed. Skriften har altså en ytre klarhet. 
Dette urgerer han på mange ulike måter. Min kjære, det naturlige språk er keiserinnen. Det 
overgår all luftig, spissfindig og sofostisk diktning. Man må ikke vike bort fra det med mindre 
man tvinges til det av en åpenbar trosartikkel; ellers er det ikke en eneste bokstav i Skriften 
som får lov å stå i fred for de åndelige tusenkunstnere.19 
 Dette gjaldt Skriftens ytre klarhet. Skriftens indre klarhet har med oss som dens 
lesere/hørere å gjøre. Ved Den Hellige Ånd, som nettopp virker ved det ytre ord, kan Gud gi 
oss en personlig erkjennelse av det budskapet vi leser. Derved fatter vi tillit til det, tror det, 
innretter liv og tenkning etter det. Dette er Skriftens indre klarhet. Den er altså pnevmatisk 
basert, dvs: den er basert på at Ånden ved det ytre ord virker troen i hjertene.  

Skriften har selvsagt et kognitivt innhold. Med kognitivt menes her hva Bibelens 
forfattere lærer om de ulike ting. Dette erkjennes intellektuelt ved språket og ved de evner til å 
forstå tekster som Gud på skapelsens plan har gitt oss. Men Skriftens guddommelige autoritet 
kan bare Den hellige Ånd overbevise oss om. Å motta Skriften som Guds ord, kan bare skje 
ved et Åndens under i hjertene. Da først erkjenner en at de gjennom mennesker i Bibelen 
oppskrevne menneskelige-skapelsesbaserte ord som sådan, virkelig er Guds ord.20 Da har vi 
med en indre klarhet å gjøre. 

Luther kan riktignok tale om dunkle steder i Skriften. Disse skal tolkes ved de klare 
ord. Da faller det lys over saken, så mye lys at ingen trenger å fare vill. Som vi alt har 
understreket: Skriften er sin egen tolk.21  

                                                 
18 Gjengitt hos Sejergaard Jensen s. 27. 
19 WA 18,180. 
20 Buchholz s 237. Se for øvrig hele det avslutende avsnitt fra s. 231. 
21 Også Paul Althaus legger sterk vekt på dette punkt i sin gjennomgåelse av Luthers skriftsyn, se boken The 
Theology of Martin Luther, oversatt til engelsk av R. Schultz, Fortress Press, Philadelphia1963, s. 76ff. 
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 Forskerne er ikke enige om alle sider ved Luthers lære om Skriftens ytre og indre 
klarhet. Armin Buchholz, som ovenfor er referert, hevder strengt at den ytre klarhet er åpen 
for alle uansett om en har Ånden eller ikke, om en er gjenfødt eller ikke. For så vidt angår det 
kognitive (selve innholdet) i Bibelen, er det prinsippielt ingen forskjell, hevder han. Det kan 
forstås av alle. Hos den gjenfødte har Ånden derimot fått skape tro på dette innholdet. Deri 
kommer forskjellen gjenfødt/ikke gjenfødt til uttrykk. Den gjenfødte mottar Ordet som et 
autoritativt ord fra Gud selv. 
 Friedrich Beisser mener at heller ikke den ytre klarhet foreligger uten at en er kommet 
til tro og er født på ny. Luthers utsagn om at vi ikke kan forstå noe i Skriften uten Den hellige 
Ånd, er i følge Beisser uttrykk for at også det kognitive innhold er skjult for den som er 
vantro.22 Men også Beisser understreker at det er Skriftens klarhet som er grunnlaget for 
troen, ikke motsatt 
 Etter reformasjonen ble spørsmålet om theologia regenitorum stadig drøftet, spørs-
målet om det er nødvendig å være gjenfødt for å kunne forstå og utlegge Skriften. Blant annet 
diskuterte man hvorvidt syndefordervet også strekker seg til menneskets intellektuelle evner 
slik at disse er ødelagt.23 Det vil føre for langt å gå inn på denne debatten her. Buchholz’ 
poeng er at vi i følge Luther ikke har noen som helst annen instans å påberope oss enn nettopp 
det ytre ord slik det er gitt oss i Bibelens tekster. Og disse tekstene må tolkes etter vanlige 
grammatikalske regler. Det er især i de skriftene der Luther tar opp spørsmålet om Skriftens 
klarhet i forbindelse med lærestridigheter, at Buchholz finner dette understreket. Hovedreson-
nementet er: Hvis ikke den forståelsen som gir seg av vanlig lesning, skal gjelde, kan vi aldri 
bli trygg i troens saker. 

Men dette forhindrer altså ikke at det er et subjektivt element når det gjelder å tilegne 
seg evangeliet, å forstå det med hjertet slik at det dominerer ens troserkjennelse innenfra. I så 
måte er artikkel 20 i Den augsburgske bekjennelse (Augustana, forkortet CA) klargjørende. 
Der omtales evangeliet om Jesus og rettferdiggjørelsen i ham. Hele denne lære må føres 
tilbake til den nevnte kamp i den forskrekkede samvittighet, og den kan ikke forstås uten 
denne kamp. Derfor dømmer de uerfarne og verdslige mennesker ille om den …24 CA ble 
formulert av Melanchthon. Men den er helt i pakt med Luthers grunntanker og ble anerkjent 
av ham som uttrykk for den sanne evangeliske lære. 

Luther tok gjentatte ganger oppgjør med den firfoldige tolkningsmetode, spesielt det 
aspekt ved denne tolkningsmetoden som går ut på å allegorisere. Denne metoden for 
forståelsen av Skriftens tekster oppsto tidlig i kirkehistorien. Med allegorien kunne alle slags 
teologiske synspunkter finne støtte i Skriften. En lot ordene i tekstene sikte på - eller være 
bilde på - viktige ting i troens liv uten at en kunne finne dette i tekstens egen ordlyd.  

Luther kan være skarp i sin avvisning av denne metoden. Allegoriene tar ofte feil og er 
bare en drøm fordi de legges fram uten grunnlag i Skriften.25 Når man benytter allegorier, 
taper man det rette grunnlag og forståelsen av Skriften og fører bare folk på avveier, sier 
han.26 Når han selv anvender allegori, er det i indirekte betydning: Han kan la et trekk i en 
tekst gi ham assosiasjoner til noe viktig i troslivet. Ved allegorien kan han klargjøre et poeng. 
Men da dreier det seg ikke om teksttolkning i strikte forstand, det er han selv klar over.  

                                                 
22 Beisser, F., Claritas scripturae bei Martin Luther, Forschungen zur Kirchen- und Dogmengeschichte, vol. 18, 
Göttingen, 1966, s. 86ff. 
23 I sin dr.avhandling Reformasjonens huvudfrågor och arvet från Augustinus, Församlingsförlaget, Göteborg, 
1999, drøfter Torbjørn Johansson den spenningen som finnes i forskningen på dette punkt. Han fører 
teologihistorien videre og belyser hvordan ledende menn i ortodoksien og pietismen tenkte, se s. 48ff. 
24 Konkordieboken s. 37f. 
25 WA 18,179. 
26 WA 16,69. 
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Bängt Hägglund uttrykker Luthers holdning slik (for øvrig helt i tråd med det 
Buchholz kom fram til i sin undersøkelse): För honom har Skriften en enda, ursprunglig och 
egentlig mening, den grammatiska eller historiska.27  

Luther og GT 
Spørsmålet om tolkning av GT-tekster har alltid vært et diskusjonstema i kirken. Augustin tok 
i unge år anstøt av mange GT-tekster i deres ytre ”grove” mening. Det var først gjennom 
Ambrosius’ forkynnelse han lærte å tolke GT i åndelig betydning (som ofte ville si alle-
gorisk).28  

Som vi forstår, kunne ikke Luther følge Augustin i denne tolkningsmetoden. Men 
likevel er det ikke slik å forstå at Luther bare tolker tekstene i GT ut fra forfatternes historiske 
ståsted. Han ser ofte trekk i tekstene som dypest sett peker hen mot Kristus. Vi kaller dette 
typologisk tolkning. Han räknar givetvis med också den figurliga tolkning, som anvisas av 
Skriften själv, t.eks parallelliteten mellan Kristus och vissa gammaltestamentliga gestalter 
(typologisk utläggning).29  

Dette kan selvsagt nærme seg den allegoriske tolkning. Men hans typologiske tolkning 
satte aldri tilside den bokstavelige betydning av teksten. Derimot kunne han tilføye en åndelig 
betydning fordi han så teksten i dens store sammenheng i frelseshistorien. Slik gav han mange 
GT-tekster en kristologisk tolkning. De sa noe om Kristus og om hans rike.  

Et eksempel her er Salme 111. Kristne skulle be den salmen i forbindelse med 
nattverden, sier han. Samtidig burde de ikke glemme dens gamle og første mening, altså den 
mening salmen hadde fra begynnelsen når den ble anvendt av de fromme i Israel. Da ble den 
brukt i jødenes påskefeiring. Det er godt også å bruke denne salmen i dens gamle og 
opprinnelige betydning, sier han, - slik også de kjære fedre og profeter brukte den.30 Luther 
gir dermed først en ”historisk” tolkning av salmen og tar den deretter fram som en salme for 
den nytestamentlige menighet i dens nattverdfeiring. GTs påske er nemlig til syvende og sist 
”et tegn og en type” på vår påske- og nattverdfeiring. Med andre ord: Typologien er klar.31 
 Luther var sterkt opptatt av GT. Ja, forskeren Henrich Bornkamm hevdet engang at vi 
i dag ville vi gitt Luther tittelen professor i Det gamle testamente! For Luther var GT selve 
Skriften. Romerbrevet er, sier Luther, egentlig en innledning til hele Det gamle testamente. 
Med den største selvfølgelighet forkynner han Kristus ut fra GT. Han ser i GTs historie 
kirkens historie. For mellom Guds folk da og Guds folk nå er det en kontinuitet og 
parallellitet. Jesaja er i det hele tatt .. opptatt med Kristus, at hans framtidige komme og det 
lovede freds- og frelsesrike ikke skal aktes ringe … eller bli forgjeves på grunn av vantroen 
og den store mistro og utålmodighet i folket.32 Kristus og evangeliet er nemlig grunntonen 
både hos Jesaja og i GT for øvrig. Ja, på en måte var allerede Adam en kristen! Adam har 
vært en kristen allerede lenge før Kristi fødsel, for han har den samme tro på Kristus som vi 
har. For tiden gjør ingen forskjell på troen… Derfor har han mottatt det samme ved sin tro 
som også jeg har mottatt. Han har ikke sett Kristus med øynene, og det har heller ikke vi. Han 
har derimot hatt ham i Ordet, og vi har ham også i Ordet. Den eneste forskjell ligger i det at 
det en gang skulle skje, mens det nå er skjedd.33 Luther tenker her tydeligvis på forholdet 
GT/NT som profeti/oppfyllelse. 

                                                 
27 Hägglund s. 197. 
28 Augustins Confessiones (Bekjennelser), se f.eks Åsmund Farestveits oversettelse, Det Norske Samlaget, Oslo 
1943, s. 108. 
29 Hagglund s. 197 
30 Althaus s. 97. 
31 Se særlig Althaus s. 97. 
32 Gjengitt hos Althaus s. 94. 
33 WA 24,99f 
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Althaus sier i en kritisk kommentar til Luthers oversettelse av GT at den er delvis en 
tolkning av Skriften på basis av Kristus og den kristne forkynnelse. Han oversetter som en 
som kjenner evangeliet. … Hvis et avsnitt kan tolkes på mer enn en måte, velger Luther 
frimodig den tolkning og oversettelse som ”overensstemmer med NT”.34  

Mye kan sies om en slik kritikk av Luther. Men poenget vårt her er å påvise Luthers 
kristosentriske forståelse av GT, en forståelse som har basis i Guds frelseshistorie og 
universelle frelsesvilje. Skriften har nemlig i følge Luther et innholdsmessig midtpunkt og 
tyngdepunkt som alt skal leses i lys av. Wisløff sammenfatter Luthers syn slik: Det finnes en 
nøkkel til å fatte hva Bibelen har å si oss. En må lære å lese den slik at Kristus får stå som 
Skriftens herre. Kristus er dominus et rex Scripturae – Skriftens herre og konge.35 
 Hele Skriften – også GT - skal leses med sikte på å bli frelst, bevart og evig frelst. For 
å si det med en gammel formulering: Skriften skal leses ”i frelsesøyemed”. Vi skal ikke 
komme løpende med enkeltord og tolke dem i alle retninger. Vi skal tolke Skriften slik at vår 
tolkning ikke kommer i strid med den store hovedsak: At Gud i Kristus tar seg av syndere og 
gir dem ved troen evig liv på bakgrunn av Kristi verk. Kristus er Skriftens sentrum. Skriften 
er krybben som Kristus ligger i. Om igjen og om igjen understrekes dette i Luthers skrifter. 

Et annet viktig poeng for Luther er at vi i vår bibellesning skal gi akt på adressatene 
for budskapet. Hvem er det Gud taler til i de enkelte tekstene? Det er ikke sikkert vi skal ta til 
oss en bibelteksts budskap og anvende den på oss selv i dens bokstavelige betydning. I boken 
Undervisning om hvordan de kristne skal forholde seg til Moses, nevner han tre forhold vi bør 
gi akt på når vi leser Moses.  

For det første understreker han at Moses var lovgiver for jødene og bare for dem. 
Jødene var hans adressater. De budene som har med ytre omstendigheter å gjøre i Moseloven, 
de budene er vi – av Skriften selv – løst fra. I de ting som har med denne verden å gjøre og i 
de ting som angår menneskene, er mennesket fornuftig nok. Der trenges det ikke noe annet lys 
enn fornuften. Derfor underviser heller ikke Skriften om hvordan man skal bygge hus, lage 
klær, gifte seg, føre krig og lignende ting...36 Ikke engang sabbatsbudet angår oss lenger i dets 
grove, utvendige form. Med andre ord: Det spørres ikke bare etter hva Gud har sagt i Bibelen, 
men også hvem han sier det til.  

For det andre finner vi hos Moses sterke løfter fra Gud. Her er mange forbilder på og 
løfter om frelsen i Kristus. Ja, overalt der Guds barmhjertighet trer fram, der er dypest sett 
Kristus tilstede. Og de klare løftene om Kristus (f.eks i 1. Mos 12,3) tilhører ikke bare jødene, 
men også hedningene. Se for øvrig ovenfor om forholdet Kristus og GT generelt. 

For det tredje leser vi hos Moses fine eksempler på tro og kjærlighet og på troende 
som bar sitt kors. Ja, Moses beskriver både eksempler til etterfølgelse og til advarsel. Luthers 
taler henter mye stoff fra Mosebøkenes personskildringer. 

Fornuftens rolle 
Luther skriver mye godt om fornuften. Samtidig kan han kalle fornuften en hore. I forkla-
ringen til første trosartikkel sier han med jublende glede si at Gud har gitt med fornuft og alle 
sanser. Samtidig kan han si at Gud kan gi oss evnen til å tro - stikk i strid med fornuften.37  

Bakgrunnen for denne tilsynelatende indre spenning er følgende: Luther skjelner 
mellom fornuftens funksjon i forhold til ”jordiske ting” og dens funksjon i forhold til de 
”himmelske ting”, altså spørsmålet om vårt forhold til Gud. I de jordiske spørsmål er 
fornuften uunnværlig og et stor skapergave. Men i de guddommelige ting og som gjelder Gud 

                                                 
34 Althaus s. 101. 
35 Wisløff s. 71. 
36 Aland, K., Hva sier Luther?  Lunde Forlag, Oslo, 1974 s. 78f. 
37 WA 39,91. 
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og går ut på å gjøre det som er Gud til behag for å bli frelst, der er naturen stokkblind. Den 
kan ikke veilede oss det minste når det gjelder slike ting.38  

Til dette må vi føye til at han også skjelner mellom menneskets fornuft slik den var før 
syndefallet, etter syndefallet og etter at en er blitt født på ny. Fornuften har nok sin intellek-
tuelle kapasitet i behold etter syndefallet. Den kan resonnere, forstå, foreta kloke vurderinger 
på det menneskelige plan. Men før den er gjenfødt, gir den seg stadig selv æren for sine 
bragder og viser dermed sin gudfiendtlighet.  

I forhold til skrifttolkningen innebærer det vi her har påpekt at  Luther får et dobbelt 
forhold til fornuften. Dette doble forhold samsvarer med det vi ovenfor har skrevet om 
Skriftens klarhet. Fordi Skriften er Guds ord nettopp i sin menneskelige-språklige-historiske 
skikkelse, har fornuften evne til å lese og forstå den uten å være gjenfødt. Men samtidig – når 
det virkelig gjelder å gripe Ordets budskap som tiltale til en selv – er fornuften helt hjelpeløs.  

Og på grunn av syndefallet, er fornuften ute av stand til å akseptere de grunnleggende 
lærepunkter i Guds ord. Den vil stadig korrigere og endre på Ordets budskap fordi den er 
blind i åndelige saker. Dette gjelder ikke minst rettferdiggjørelsen ved tro alene. Fornuften er 
etter sitt vesen egenrettferdig og vil selv fortjene frelsen. Frelsen ved nåde alene er for 
fornuften en anstøtsklippe. 

Etter at en er gjenfødt derimot, vil fornuften kunne være en stor hjelp også når den 
skal anvende Skriftens ord sjelesørgerisk. Rent prinsippielt gjelder dette fornuften for så vidt 
den er gjenfødt.39 For den troende kjemper med det gamle menneske, og det gamle menneske 
har også hos den troende innflytelse på fornuften. 

Luthers kanonkritikk 
Hvilke skrifter hører med til kanon? Hvilke skrifter er berettiget plass i kirkens Bibel? Luther 
var en stor kjenner både av den etterapostolske tid og av oldkirken. Han hadde god greie på de 
første århundrenes drøftinger av hvilke skrifter som hører med i kanon. Og han unndrar seg 
ikke en grundig kanonkritikk, dvs en drøfting av disse spørsmålene. 

Av de såkalte antilegoumena (skrifter som det i den eldste kirke var uenighet om) 
hadde Luther problemer med å akseptere fire.  

Judas brev betraktet han nærmest som avskrift av 2.Peters brev. Når det så gjaldt 
Hebreerbrevet ble hans problem at det her synes å være en motsetning til Paulusbrevene når 
det gjelder boten og muligheten for å komme tilbake etter frafall (se Hebr 6,6 og 10,26). 
Jakobs brev syntes for ham å lære rettferdiggjørelse ved gjerninger, stikk i strid med Paulus 
og alle andres skrifter. Et sted henspiller han på 1.Kor 3,12 (teksten om å bygge med gull og 
sølv og dyre stener eller med tre, høy og strå) og kaller Jakobs brev et stråbrev. 
Åpenbaringsboken kunne han heller ikke finne seg til rette i, for en apostel ville ha talt klart 
og uten syner og billedtale om Kristus og hans gjerning.40 Disse skriftene stiller han derfor 
utenfor rekken av rette og sikre hovedskrifter.41 
 Det er i fortalene til disse skriftene at Luther uttaler seg på denne måten.  

Vi finner to målestokker han bruker i sin kanonkritikk: Den første er apostolisiteten. 
Stammer det aktuelle skrift fra en apostel eller aposteldisippel? Den andre målestokken er 
nærmest et dogmatisk prinsipp, nemlig spørsmålet om skriftet forkynner Kristus (ob sie 
Christum treiben). Det er også den rette prøvesten for bedømmelsen av alle bøker at man ser 
etter om de forkynner Kristus eller ikke, ettersom hele Skriften viser hen til Kristus (Rom 

                                                 
38 Aland s. 78f. 
39 Se for øvrig Althaus s. 64ff. 
40 WADB 7,344; 7,384 og 7,404. 
41 WADB 7,384. 
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3,21) og Paulus ikke vil vite noe annet enn Kristus (1.Kor 2,2). Det som ikke lærer (forkynner) 
Kristus, det er slett ikke apostolisk selv om Peter og Paulus lærer det.42  
 Dette utsagnet har i teologien ofte blitt sitert i feil sammenheng. Luther var ikke ute 
etter å bruke dette prinsippet for å skjalte ut enkelttekster i de sikre hovedskriftene. Hans 
poeng er spørsmålet om hvilke skrifter som med rette hører til kanon.  
 I følge Asheim kan Luther også bruke dette prinsippet innenfor den uomstridte kanons 
område.43 Men da brukes det ikke for å utskille noe av det Bibelens forfattere skriver, men for 
å ta på alvor at Kristus er Skriftens midtpunkt, og at det er i dette midtpunktet dens autoritet 
hviler. Asheim har ganske sikkert rett i det første poenget. Men det er neppe rett å begrunne 
Skriftens autoritet bare i dens midtpunkt. For det ene står dette midtpunktet dypest sett i en 
klar relasjon til hver enkelt del. Luthers viktigste tolkningsprinsipp har som utgangspunkt at 
alt Guds ord kan deles i lov og evangelium. For det andre er både apostolisiteten og 
inspirasjonen noe som omfatter de enkelte skriftene i sin helhet. Og deres autoritet begrunnes 
der, ikke bare i deres Kristusbudskap. 
 Luthers kanonkritikk er ikke forpliktende for den lutherske kirke. Det er god grunn til 
å anfekte hans tenkning her. Han strøk da også en del av sine første uttalelser i senere utgaver, 
bl.a sitt hjertesukk om Åpenbaringen i fortalen til utgavene av 1530 og 1546. Og Hebreer-
brevet må ha vært et av Luthers kjæreste skrifter, det skjønner en av hans flittige bruk av dette 
skrift. 

Men Wisløff gir god dokumentasjon for følgende påstand: Ingen kan med rette ta 
Luther til inntekt for den slags radikal kritikk av Bibelen som er blitt så vanlig i våre dager… 
De rette visse hovedbøker kritiserer han ikke, dem bøyer han seg for.44 
 Mye teologi i dag er preget av en sterk antinomisme. Dette gjelder her til lands ikke 
minst Universitetets teologiske fakultet. Antinomismen slår bl.a ut i deres forhold til apost-
lenes formaninger i NT. Luthers kanonkritikk brukes til forsvar for en teologi som avskriver 
Paulus sin autoritet i etiske spørsmål. Et klart eksempel finnes i boken Homofile i kirken. Der 
har prof. Hafstad ved TF en artikkel med tittelen Homoseksualitet i kristen etisk belysning. 
Det er vanskelig å se at homoseksuelle handlinger har basis i Kristusvitnesbyrdet, hevder 
han, og mener at ingen faller utenfor bestemmelsen av mennesket som rettferdiggjort av tro.45 
Her merker vi hvordan Skriftens midtpunkt (Kristusvitnesbyrdet) brukes imot tekster der 
Guds bud konkretiseres. Denne tilretteleggelsen strider ikke bare mot Luthers etiske 
undervisning ut fra NT. Den strider mot hans overordnede tolkningsprinsipp (skjelningen 
mellom lov og evangelium, se nedenfor) og dermed mot selve hovednerven i hans lære om 
frelsen (bots-læren). 

Det overordnede tolkningprinsipp 

Skriften har i følge Luther to slags ord den møter oss med: lov og evangelium. Å skjelne 
mellom disse (uten å skille dem fra hvarandre) er livsviktig for en rett forståelse av Skriften. 
Ja, her er det overordnede tolkningsprinsipp. 
 Evangeliet og loven adskiller seg grunnleggende fra hverandre ved at loven forkynner 
hva man skal gjøre og ikke gjøre, ja, hva som allerede er gjort og ikke gjort (her tenker 
Luther på synder en har begått og på forsømmelser), og hva som umulig kan gjøres og ikke 
gjøres. Derfor skaper den bare erkjennelse av synden, mens evangeliet derimot forkynner at 
syndene er tilgitt, og at alt allerede er oppfylt og gjort. Loven sier (Matt 18,28): ”Betal det du 
skylder!”, men evangeliet sier (Matt 9,2): ”Dine synder er deg forlatt.”46 

                                                 
42 Se Valen Sendstad, O., Springende punkter i Skriftsynet, i boken Guds Ord er levende, DBI. S. 86-88. 
43 Asheim s. 59. 
44 Wisløff s. 76. 
45 Flere forf.: Homofile i kirken, Kirkens informasjonstjeneste 1995, s. 158 og 150.  
46 WA 2,466 
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Når vi leser og hører Ordet forkynt, er alt som møter oss med krav, bud trusler og 
utfordringer lov. Fordi vi er syndere i oss selv, vil det alltid være et anklagende element i 
loven. Loven anklager alltid. Den dømmer oss i en forstand til døden.  

Alt som møter oss med trøst, barmhjertighet og nåde er evangelium. Dette 
kjennetegnes ved at det ikke stiller et eneste krav til oss. Det bare ønsker å framelske troen på 
Jesus i hjertene våre: At Gud er god mot oss for Jesu Kristi skyld.  

Ånden bruker Ordet slik at denne dobbelte virkning skjer i hjertene våre. 
Men skriftutleggere som virkelig vil være til hjelp for folk og dele ut Ordet som mat 

for sjelene, de stilles overfor den aller høyeste utfordring. Ja, dypest sett er skjelningen 
mellom lov og evangelium alle kristnes høyeste kunst. Det er især overfor anfektelsen i møte 
med Guds bud at denne skjelningen er så viktig. Bare den som selv har erfart noe av denne 
kampen og opplevd hvordan evangeliet kan frigjøre den engstelige samvittighet, kan på rett 
vis dele ordet ut til andre. 

Lovens oppgave er å drive mennesket til gode gjerninger, å fremme det gode og 
forhindre det onde. Derfor omfatter den også all ytre ordning og virksomheten i ulike stender 
innen det verdslige regimente. Dette er lovens borgerlige bruk. Men når det gjelder 
menneskets gudsforhold, dets rettferdighet i høyere mening,47blir lovens oppgave en ganske 
annen. Den kan ikke frambringe en eneste god gjerning. Her er mennesket overlatt ene og 
alene til evangeliets ord. Det tilsier hver dag meg og alle troende full tilgivelse for all 
synd…48  Når lovens ord og evangeliets ord rett får virke i sjelene skjer den sanne bot. 
Skriftens store målsetting er nettopp å skape denne bot i hjertene  For bare ved troen på 
syndenes forlatelse for Kristi skyld alene kan vi bli frelst. Gjennom dette budskap – når en 
skjelner på rett vis mellom de to slags ord – får en også et nytt sinn. En fornyes innenfra fra 
dag til dag. En vender sitt blikk bort fra seg selv og sitt eget og opp mot Kristus og alt hva han 
er og gjør. Deri ligger den store glede, en glede som Skriften ønsker å stimulere i hjertene. 
 En nærmere redegjørelse for temaet lov og evangelium ligger utenfor rammen av 
denne artikkelen.49  
 
Avslutningsvis vil vi sitere et Lutherord som nok er spøkefullt i formen. Men det inneholder 
et stort og ransakende alvor, ikke minst i møte med de holdninger til Skriften som preger mye 
av dagens teologi:  
 
Den hellige Ånd er ikke en fjols eller en drukkenbolt. Den uttrykker ikke en eneste prikk eller 
et eneste ord forgjeves.50  

                                                 
47 Hägglund s. 199. 
48 Fra forklaringen til tredje trosartikkel, se Konkordieboken s. 284. 
49 I min bok Vi forkynner Kristus, Lunde Forlag, Oslo, 2001, finnes utdypende stoff om emnet, både i et av 
hovedkapitlene og i to av bokens appendikser. Den grundigste og mest klargjørende boken til dette tema er Carl 
Fr. Wisløff, Ordet fra Guds munn, Lunde Forlag, Oslo, 1983. 
50 WA 54,39. 



 

Nye metoder og tendenser i bibelforskningen1 

Ved Sverre Bøe 
 
Kirkehistorien viser blant mye annet hvor forskjellig de ulike epokene eller retningene har 
tolket Bibelen. En ser hvor forskjellig Bibelen har vært forstått, enda kirken til de fleste tider 
har tenkt at de bare leste og forstod Bibelen etter sin naturlige mening. Ofte er det skjult for 
en selv hvilke forutsetninger og metoder en bygger på. Men ettertiden vil ofte se tydelig både 
forutsetningene og metodene en bygde på. For oss er det for eksempel lett å se at oldkirkens 
ønske om å finne en “åndelig” mening i GT hang mye sammen med deres platonske arv, der 
en nedvurderte alt materielt, for i stedet å hylle “ånd” og “sjel”.  

Modernisme og post-modernisme 
Ved begynnelsen av et nytt årtusen står vi midt oppe i et oppbrudd fra modernismen, med 
dens blinde beundring for vitenskapelige og økonomiske fremskritt. Nå er det ikke enkelt å gi 
et dekkende bilde av modernismen på bare noen linjer, men hvis vi ser for oss en 
sammenhengende linje fra Erasmus Montanus – denne snobbete bondegutten som trodde han 
var blitt så lærd – til månelandinger og gen-oppdagelser, da aner vi at Vesten gjennom et par-
tre århundrer har hatt stor tro på vitenskapen. Det kan gjerne diskuteres om vi ikke fremdeles 
står midt oppe i denne modernismen, men stadig flere vil i dag si at vi beveger oss inn i en 
post-moderne tidsalder, altså epoken etter modernismen. Vi mener da en brytningstid der 
troen på at vi kan veie og måle oss frem til sikre resultater gradvis svekkes, og hvor livet ikke 
lenger oppleves like oversiktlig og sammenhengende som før. Selve tilliten til vitenskap og 
helhetstolkninger svekkes, og mange betviler at det overhode er mulig å bruke ord som 
sant/usant eller godt/dårlig. “Image is all,” hevder artisten Madonna. 

Den vitenskapelige bibeltolkningen er samtidig inne i grunnleggende omforming. 
Gjennom et par hundre år har den historisk-kritiske metoden fått en dominerende plass – om 
ikke uten motsigelser og forskjeller. Her har en gjennom ulike kritiske metoder analysert 
bibeltekstene, og drøftet dem i forhold til andre historiske og litterære kilder.2 Målet har vært 
å bestemme nøyaktig hvem og hvor tekstenes opphavsmenn, forfattere og redaktører har levd, 
og å finne naturlige årsaker til hvordan ideene i den gamle Antikken utfoldet seg i samspillet 
mellom nasjoner, religioner og ideologier. Optimismen har vært stor, mange har trodd at de 
beveget seg hen i mot “sikre” resultater, der vitenskapen uten skjulte forutsetninger kunne 
fastslå tekstenes opphav og historiske mening. 

Dette er ikke lenger tilfelle. Gradvis brer det seg en ny erkjennelse i kirker, seminarer 
og universiteter, der en innser at bibelforskernes forutsetninger og metoder i sterk grad spiller 
inn i tolkningen. Troen på den ene vitenskapelige historisk-kritiske tilnærmingen til Bibelen 
viker gradvis plassen for en mengde ulike metoder og tilnærminger. Det er denne 
nyutviklingen vi skal se nærmere på i denne artikkelen. 

H. Moxnes har med rette pekt på hvordan mange av de nye metodene og tilgangene 
har forstavelsen “post” i seg, post-strukturalisme, post-kolonialisme, post-modernisme o.s.v. I 

                                                 
1 Denne presentasjonen er ment for førsteårs teologi- og kristendomsstudenter ved Fjellhaug Misjonshøgskole. 
2 En klassisk innføring oversatt til norsk i metodelære til NT er H.Zimmermanns Nytestamentlig metodelære, 
Oslo: Universitetsforlaget, 1974. 
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dette ligger det et visst oppgjør med det foregående, samtidig som en ikke ennå har funnet en 
egen posisjon.3  
 
Før vi går videre må jeg straks få melde en kraftig reservasjon: Det er på ingen måte slik at 
bibelforskningen i dag er ferdig med den historisk-kritiske metode. Tvert i mot kan en hevde 
at det meste er beholdt fra tradisjonell historisk-kritisk forskning.4 Det ser en tydelig for 
eksempel i analysen av manuskripter fra Qumran eller av ruiner fra Kapernaum. Poenget vårt 
er heller at selve det historisk-kritiske systemet ikke er fullt så vanntett som før. Der gis rom 
for alternative tilganger til tekstene. 

I praksis møter vi de nye metodene som alternative tilganger, eller rendyrking av ett 
aspekt, uten at en motsier at andre tilganger også bør brukes. (Dette er i seg selv en typisk 
postmodernistisk tilnærming: du kan arbeide på ditt vis, og det er sikkert bra, men jeg velger å 
prøve på min måte.) Slik har en gjort seg ferdig med kravet om å ha funnet tekstens endelige 
eller egentlige mening, en nøyer seg mer med å la teksten berikes og berike oss med nye 
innsikter. 
 
En helt fersk og velskrevet presentasjon av de nye tilgangene til Bibel-tolkningen er skrevet 
av dansken J.Bruun Kofoed.5 Et alternativ er E. Baaslands artikkel “Nye metoder i eksegesen” 
fra tidsskriftet Ung Teologi.6 Baasland har selv gjennom en årrekke arbeidet med prinsippene 
for bibeltolkning, og har vært en pådriver for utprøvningen av flere nye metoder. Han har i 
boken Ordet fanger fra 1991 tatt opp en rekke av disse spørsmålene både prinsipielt og 
historisk.7 På svensk foreligger det en oversiktlig artikkel ved B. Olsson og R. Kieffer, som 
begge selv er eksperter på ulike språkfilosofiske tilnærminger til tekstene.8 

Mye av debatten omkring de nye metodene finner en i spesial-tidsskrifter som Semeia 
og Biblical Interpretation, a Journal of Contemporary Approaches (Brill). Et spennende og 
representativt uttrykk for eksegesens veier fra 1950 er samlet og oversatt til dansk i de to 
bøkene Tekst og teologi 1 (GT) og 2 (NT).9 

“Teologi nedenfra” 
Et samlende trekk ved mange av de nye metodene vi her skal presentere er slagordet teologi 
nedenfra. Slagordet antyder på mange vis det motsatte av det Karl Barth lanserte som sitt 
program fra 1920-åra, der en så på Skriften som “sehnkrecht von Oben”, “loddrett ovenfra”, 
altså som åpenbaring, gave, som Guds ord.  

“Teologi nedenfra” er først og fremst et politisk eller sosialt program, - hvordan 
henger bibeltekstene sammen med alminnelige folks hverdagsliv? Det er ikke lenger bare 
konger og krigere som skal fokuseres i historien, kanskje er det vel så interessant å lese 
tekstene ut fra hva de kan fortelle om fattige, kvinners, slavers liv og tanker. For øvrig er det 

                                                 
3 H. Moxnes: ”Post-lesninger av Bibelen”, Norsk Teologisk Tidsskrift 100 (1999)  s. 128-129: ”…dette 
perspektivet representerer en kritikk av sentrale elementer i de opprinnelige -ismene. Men samtidig er de 
avhengige av dem, går videre på dem, og de representerer ikke noen bestemt ideologi.” 
4 Et tydelig eksempel på at tradisjonell historisk kritisk bibeltolkning lever videre finner vi på norsk mark i M. 
Synnes´s innføring i metode for nytestamentlig teksttolkning for teologistudenter ved Menighetsfakultetet: 
Hvordan arbeide med nytestamentlige tekster. Innføring i bibelfaglig metode. Oslo: MF-bok, 1994 (85 sider). 
5 J. Bruun Kofoed: ”Med Postmodern Airlines til Davids Jerusalem”, i boken Teologi med hjertet. Festskrift til 
Niels Ove vigilius. København: Dansk Bibel-Institut, 2001, s. 175-194. 
6 Ung Teologi 24 (1991) s. 1-19. 
7 Ordet fanger. Bibelen og vår tid. Oslo: Universitetsforlaget, 1991. 
8 R. Kieffer og B. Olsson: ”Exegetik på 90-talet”, i Svensk Teologisk Kvartalskrift 70 (1994), s. 145-152. 
9 P. Carstens og H.J. Lundager Jensen (red.): Tekst og teologi 1. Læsninger og tolkninger af Det Gamle 
Testamente. Fredriksberg: Anis, 1997; og G. Hallbäck og T. Engberg-Pedersen: Tekst og teologi 2. Læsninger og 
tolkninger af Det Nye Testamente. Fredriksberg: Anis, 2000. 
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ikke bare bibeltekster en ønsker å lese i et slikt perspektiv nedenfra, det gjelder enhver tekst, 
vil mange hevde. Det kan en se om en sammenligner lærebøker i Norges historie fra ulike 
tider; mens en før pugget navnene på vikingekongene og lærte å beundre de store menn, 
legger en nå mye mer vekt på hvordan vanlige folks levekår kan ha vært på den tiden. Slik er 
det også i bibelforskningen: En er gjerne mer opptatt av hvordan den jevne israeler levde, 
både materielt og religiøst, enn på intrigene ved hoffet i Jerusalem. 
 
Vår presentasjon begynner med de mer sakorienterte sosiologiske og historiske metodene, for 
så å presentere de mer litterære tilgangene. Med vilje bruker vi her uttrykkene “metoder og 
tilganger”. Slik kan vi få med oss tendenser som griper dypere enn bare de rent tekniske 
metodene i bibelforskningen. 

Disse kan grupperes på ulik vis. Den pavelige bibelkommisjon fra 1993, The 
Interpretation of the Bible in the Church lister følgende “nye” metoder i bibelforskningen:10 
Historisk kritisk metode; retorisk analyse; narrativ analyse; semiotisk metode; kanonisk 
perspektiv; jødisk perspektiv; resepsjonshistorisk perspektiv; sosiologisk teksttolkning; kutur-
antropologisk/sosialantropologisk teksttolkning; psykologisk/psykoanalytisk teksttolkning; 
frigjøringsteologisk tolkning; feministisk tolkning og fundamentalistisk tolkning. Den eneste 
av disse som de direkte avviser er den fundamentalistiske tolkningen. 

“Den sosiale hermenevtikk” 
Materialistisk eksegese 
Et av de første resultatene av studentopprøret i 1968 var den popularitet faget sosiologi fikk 
på universitetene. Anvendt på bibelfagene begynte en å lete etter underliggende spenninger 
mellom rike og fattige, frie og slaver, menn og kvinner i bibelhistorien. Den sosiale hermen-
evtikk kom på moten.11 Ganske snart ble mye av denne bølgen kalt materialistisk eksegese 
eller marxistisk eksegese etter farven på den politiske tendens. Særlig kjent ble Fernando 
Belos kommentar til Markus-evangeliet.12 

Materialistisk eksegese leter etter makt-strukturer og eierinteresser i tekstene og i de 
miljøene der disse skriftene ble til. For eksempel undersøker en om fariseere, saduseere og 
essenere var rike eller fattige, om de hadde spesielle posisjoner, og på hvilke områder Jesus 
utfordret deres posisjoner.13 

Et vesentlig trekk ved moderne historie-forskning i sin alminnelighet er spørsmålet 
etter hvilken tendens et historisk skrift har, hvilke interesser det er som står bak skriftet. Det 
er opplagt stor forskjell på å lese en biografi om W. Churchill skrevet av en av hans rådgivere 
i forhold til om den er skrevet av en av hans arge motstandere. Slik søker også bibelforskere 
etter hvem det er som står bak GTs store historieverker - er det Davids-slekten, profetene, 
levittene eller prestene som fører ordet? Hvem tegnes i et positivt lys, og hvem i et negativt? 
Det kan i parentes bemerkes at historikerne alltid har lagt merke til hvor realistisk Bibelens 
historiebøker både i GT og NT beskriver sine “helter”; også deres nederlag og direkte svik 
gjenfortelles, for eksempel om Samuel, David, Salomo eller Peter. 

Et annet særtrekk ved materialistisk eksegese er at forskerne leter etter økonomiske og 
politiske spenninger (“klassekamp”) i de kulturene bøkene omhandler. En kan for eksempel 
spørre om ikke motsetningen mellom Saul og David samtidig er en klassekamp mellom 

                                                 
10 En engelsk utgave av skriftet er publisert i Catholic International 5 (1994) s. 109-147. 
11 Se J. Nissen: ”Den sociale hermeneutik”, i Skriftsyn og metode. Dansk kommentar til Det nye Testamente. 
Aarhus: Aarhus Universitetsforlag 1989, s. 247-288. 
12 L.O. Gjesing: ”Den materialistiske eksegese og hermeneutikken. Hermeneutiske overvejelser i tilknytning til 
Fernando Belos materialistiske Markuslæsning.” Dansk Teologisk Tidsskrift 43 (1980) s. 81-112. 
13 Et usedvanlig spennende arbeid er G.Theissens bok om sosiale forhold rundt Jesus, på dansk kalt Galilæerens 
skygge. Historisk Jesusforskning i fortællingens form. Århus: Anis, 1989. 
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etablerte jordeiere (Sauls parti) og eiendomsløse fattige og rømte slaver (Davids parti). Der er 
trekk i tekstene selv som antyder dette, 1 Sam 25,10 og 22,2. Fra NT leter en etter lignende 
interesser bak konflikten mellom Paulus og de såkalte “judaistene”, for eksempel i Galater-
brevet, eller en fingransker konflikten mellom forfatteren og “nikolaittene” i Joh Åp 2-3 for å 
se etter ulike politiske tilpasninger til datidens storsamfunn. 
 
Sosialantropologien og Bibelen 
Ganske snart ble det likevel klart at sosiologi er et fag som er best egnet til å studere moderne 
industrialiserte samfunn. Studiet av ikke-vestlige kulturer kalles gjerne sosialantropologi, og 
her fant en analyseredskaper og begreper som traff bedre for bibelforskningen.14 Sosial-
antropologien fokuserer bl.a. på familieskikker og sosiale rangordninger i et samfunn (deres 
hierarki), på spørsmål om skam og ære eller rent, urent og tabu.15 Her kan ofte kristne fra den 
tredje verden hjelpe oss til å se ting i bibeltekstene som vi vestlig, industrialiserte nordboere 
ikke legger merke til.  

Det er likevel en stor fare i å bedrive naiv kontekstualisering, bygget på den illusjon at 
alle ikke-vestlige kulturer ligger nær hverandre, og nær kulturen i det gamle Israel, spesielt i 
GTs tid. Det er for eksempel ikke sikkert at ordninger omkring polygami i en afrikansk 
landsby i vår tid svarer til de ordningene de hadde for polygami ved hoffene i Midt-Østen i 
antikken. Det er heller ikke sikkert at gaveutveksling, slaveri eller fedredyrkelse er 
sammenlignbart selv om det foreligger enkeltstående overenstemmelser. I tillegg til dette skal 
vi ikke overse de store kulturforskjellene i Bibelens ulike tilblivelsesmiljøer; det er stor 
avstand fra Abrahams liv som halv-nomade til Salomos liv ved hoffet, for ikke å snakke om 
forskjellen på landsbyene i Galilea og storbylivet i Korint eller Roma. 
 
Kontekstuell teologi  
Kontekstualisering handler om den tilpasning eller “stedegengjørelse“ en sak får i den enkelte 
kultur. Ikke minst har kristne fra den tredje verden ofte påvist hvor underlig det er å få det 
Bibelens budskap, som egentlig oppstod i Midt-Østen, formidlet av hvite misjonærer fra 
Vesten. Det står ikke til å nekte at disse hadde mye med seg av sin vestlige kultur og 
verdensbilde. Noen har også vonde erfaringer fra koloni-tiden, og det at kristendommen var 
de hvites religion kan gjøre at denne får et fremmed og negativt stempel. Slik har det vokst 
frem en bølge av kontekstuelle teologier, d.v.s. tolkninger av kristendommen farget av lokale 
forhold i ikke-vestlige land. Samtidig er dette et ønske om å frigjøre seg fra vestlige 
stridigheter som har satt spor i uttrykk som “luthersk”, “anglikansk” eller “baptistisk”. Slik 
har vi fått ulike asiatiske, afrikanske eller sør-amerikanske teologier, ofte under fellesnavnet 
post-kolonial teologi.16  

I ekstreme versjoner kan dette slå ut i et ønske om å erstatte hele GT med sitt folks 
nasjonale historie, “som jødene hadde sitt GT har vi våre historieskrifter”. For bibelfagenes 
vedkommende vil en møte den kontekstualiserte eksegese mest i større tematiske arbeider, for 
eksempel om det første bud, fedredyrkelse, menighetsordninger eller til etiske spørsmål. 
Spørsmål om etnisitet (rase) i GT drøftes også intenst.  
 

                                                 
14 H. Moxnes: ”Sosialantropologi i bibeltolkningen: det Nye Testamente i lys av middelhavskulturen.” Svensk 
Teologisk Kvartalskrift 70 (1994) s. 153-159. 
15 Et klassisk verk er B.J.Malina: The New Testament World. Insights from Cultural Anthropology. Atlanta: 
Scholars Press, 1981. 
16 Se for eksempel K.Holter: ”Det er bare én bok som leser meg! Noen linjer i afrikansk tolkning av Det gamle 
testamente.” Norsk Tidsskrift for Misjon 1999, s. 231-240. 
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Frigjøringsteologisk bibelforskning 
Frigjøringsteologien ligger nær den kontekstualiserte teologi.17 I denne retningen finner vi en 
spesiell forkjærlighet for fortellingene om Israels utgang fra Egypt, eksodus (2 Mosebok 1-
18). En setter her fokus på Israelsfolkets politiske situasjon i Egypt som undertrykket folk, og 
vise at Gud lider med de undertrykkede, og at han griper inn til deres frigjøring. Herfra går 
det likevel ofte en uuttalt tendens til at vi (ikke Gud selv) skal gripe inn med nødvendige 
våpen for i dag å frigjøre undertrykkede mennesker.  

Av andre eksempler fra bibelhistorien som frigjøringsteologene ofte fokuserer kan vi 
nevne situasjonen Paulus tar opp mellom den rømte slaven Onesimus og hans herre Filemon. 
Eller en vil spørre etter forklaringer på konfliktene mellom jøder og persere i Esters bok.  
Frigjøringsteologene søker ikke da bare etter hvordan det historisk sett stod til mellom jøder 
og persere på 400-tallet eller 300-tallet f. Kr, slik historisk-kritisk forskning vanligvis har 
gjort. En spør heller om hva teksten vil påvirke oss til å tro om dette forholdet og om Guds 
posisjon i denne konflikten og lignende konflikter i dag. Frigjøringsteologien har særlig 
blomstret i Sør Amerika, i Sør-Afrika før apartheid-styret brøt sammen, og ellers blant de 
mange studenter fra den tredje verden i vestlige universitetsmiljøer. 
 
Feministisk eksegese  
Feministisk eksegese henger sammen med feministisk teologi, som vil tolke Bibel-tekster ut 
fra et kvinne-perspektiv.18 Særlig stor oppmerksomhet er det blitt rundt forslagene om å 
forandre en bønn som “Fader Vår” slik at ikke Gud tiltales som hankjønn. Forslagene her har 
variert fra det kjønnsnøytrale “Våre Foreldre” til hunkjønn “Moder Vår”, evt. som variasjon 
annen hver uke med hankjønnsformen “Fader Vår”. Noen mener også at feminist-teologi 
kritisk bør vurdere sentrale dogmer i kristen teologi for å se om noen av disse gjenspeiler et 
utpreget mannsperspektiv. Det har for eksempel vært reist kritikk av selve den kristne for-
soningstanken, der oppgjøret mellom Gud og mennesker inkluderer kamp, blod og død.19 
Ytterliggående feminister har spurt om ikke dette er en typisk mannlig måte å møte konflikter 
på, og om ikke forherligelsen av Jesu blod og kors er en motbydelig mannlig og krigersk 
holdning.  

Men de fleste kvinnelige bibelforskere er opptatt av å lete frem forsømte kvinne-
perspektiver fra tekstene, uten å drive noen tung sakkritikk. Selv om kanskje alle Bibelens 
bøker er skrevet av menn, er der et stort antall kjente og ikke minst anonyme kvinner som 
omtales. Det kan dreie seg om å løfte frem kvinne-helter som Mirjam, Debora, Ruth, Esther, 
Maria eller Priskilla. Eller en kan drøfte hvilke følger Jesu helbredelser hadde for kvinner som 
Maria Magdalena eller den anonyme kvinnen som hadde hatt blødninger i 12 år, Matt 9,18-
26. Særlig har det vært forsket på hvilken posisjon kvinnene hadde i den eldste kristne menig-
het, ut fra tekster fra 1 Korinterbrev, Apostlenes Gjerninger eller 1 Timoteusbrev. Og hvilken 
status hadde egentlig Føbe i Rom 16,1-3? 

                                                 
17 Kap. 5: ”Det gamle testamente som frigjøringshistorie” s. 101-132 i H.S. Kvanvig: Historisk Bibel og bibelsk 
historie. Det gamle testamentes teologi som historie og fortelling. Kristiansand: Høyskoleforlaget, 1999. 
18 H.Stenström: ”Feministisk exegetik.” Svensk Teologisk Kvartalskrift 70 (1994) s. 160-166. En artikkel av den 
mest berømte kvinnelige bibelforsker i vårt tid, tysk-amerikaneren Elisabeth Schüssler Fiorenza er oversatt og 
finnes i boken G. Hallbäck og T. Engberg-Pedersen har redigert: Tekst og teologi 2. Læsninger og tolkninger af 
Det Nye Testamente. Fredriksberg: Anis, 2000 s. 109-140. Fra norsk hold har vi bl.a. J.Salomonsen: ”Er ””Gud 
vår Mor”” avgud eller sann gud?” Norsk Teologisk Tidsskrift 95 (1994) 195-212. 
19 Eksempler på ytteliggående feminist-teologi er belagt i boken Frauen im theologischenAufstand. Eine 
Orientierungshilfe zur ”Feministischen Theologie”. Wort und Wissen 14, Neuhausen: Stuttgart: Hännsler-
Verlag, 1983. 



 Nye metoder og tendenser i bibelforskningen 33 

 

Særlig ofte vil en tydeliggjøre hvilke overgrep som ofte har vært gjort mot kvinner, og mange 
av evangelienes anonyme “synderinner” studeres i lys av nyere kunnskap om seksuelle over-
grep.20 

Men ikke alltid vil en ensidig betrakte kvinnene som offer og objekt for mennenes 
handlinger. En studerer for eksempel en kvinne som Batseba like mye ut fra hennes politiske 
aktivitet, som ut fra selve begynnelses-episoden, der hun tydelig nok er offer for en manns 
begjær, 2 Sam 11-12. Kan det hende at hun var en dyktig og beregnende kvinne, en som 
visste å skape de rette allianser, og med kvinnelig intuisjon visste å fremme egne interesser? 
Var for eksempel Batseba med på å dytte sønnen Salomo frem til makten etter Davids død, 
enda han ikke var den eldste, 1 Kong 1-2? 

Der utgis et eget tidsskrift som heter Feminist Theology, og en egen kommentarserie 
til Bibelen, A Feminist Companion to Matthew.21  
 
Synkron og diakron tilnærming.22 
Et viktig ordpar å kjenne fra nyere litterære metoder i bibelforskningen er “synkron” og 
“diakron”. Ordet “kronos” på gresk betyr “tid”, og diakron betyr da “gjennom tidene”. Det 
betyr at vi studerer hvordan en tekst eller et tema har vokst frem og kanskje endret seg 
gjennom ulike tidsperioder. Synkron betyr “sammen med tid” eller “samtidig”, og i vår 
sammenheng betyr det at en sammenligner flere tekster parallelt som de er, uten hensyn til 
hvilken tekst som er eldst og yngst. 

En diakron tilnærming til klagesalmene i Salmenes Bok vil for eksempel søke etter 
hvordan klagesalmer kan ha utviklet seg fra Davids tid til 300-tallet f.Kr. og kanskje også 
gjøre seg noen teorier om hvor og hvordan klagesalmene hadde sitt opphav. En synkron 
tilnærming til klagesalmene, derimot, er ikke interessert i den enkelte klagesalmes alder, men 
søker etter fellestrekk og særtrekk ved alle klagesalmene i Salmenes Bok. 

Den historisk-kritiske bibelforskningen var og er særlig interessert i å finne tilbake til 
den eldste delen av en tekst, en “opprinnelig kjerne” uten tillegg og “glosser”. Dreiningen vi 
ser på i denne artikkelen er fra en side sett også en dreining i retning av flere synkrone studier. 
Denne dreiningen er bl.a. et uttrykk for at mange er trøtte av altfor luftige teorier om 
opprinnelige kjerner og senere tillegg i bibeltekstene, og det er et uttrykk for en skepsis til om 
det virkelig er mulig å rekonstruere tekstenes vekst historisk. En benekter ikke at tekstene kan 
ha gjennomgått en lang og komplisert vekstprosess, men verken muligheten til å nå sikre 
resultater eller nytten av å gjøre slike undersøkelser er særlig store. 

Funn av nye tekster 
En betydelig del av bibelforskernes arbeid går på å sammenligne bibeltekstene med andre 
tekster fra Antikken. Arkeologiske funn har gjort at tilfanget av slike tekster har vokst vold-
somt gjennom de siste årtiene, og dette har gitt bibelforskerne langt bedre muligheter til å se 
både fellestrekk og særtrekk ved bibelskrifter og andre skrifter.  

Fra tidligere tider har en først og fremst hatt et hav av jødiske skrifter, så som Misjna, 
Talmud og alle targumene.23 Som skrifter er riktignok alle disse samlet og nedskrevet etter 
NTs tid, men de er likevel kilde til et miljø som stod Bibelen nær. En har også hatt en rekke 

                                                 
20 Et lett tilgjengelig eksempel på norsk er R. Førsvoll: ”Seksuelle overgrep og deres følger. Noen refleksjoner 
med bakgrunn i etablerte kunnskaper og tre betraktninger fra evangeliene.” Tidsskrift for Sjelesorg 16 (1996) 
151-162. 
21 Begge utgis av Sheffield University Press i England. 
22 K.Joachimsen: ”Diakron og synkron, historisk eller litterær? Knut Holters Second Isaiah´s Idol-fabrication 
passages og nye trender i deutero-jesajansk eksegese.”Norsk Teologisk Tidsskrift 97 (1996) 246-251. 
23 H.Kvalbein (red):Blant skriftlærde og fariseere. Jødedommen i oldtiden. Oslo: Verbum, 1984. 
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antikke tekster og inskripsjoner fra Midt-Østen og Romerriket, som på ulike måter kaster lys 
over Bibelens omverden. 

Funnet av de såkalte Dødehavstekstene fra Qumran har gitt oss et enestående nøyaktig 
bilde inn i en religiøs retning fra Jesu tid.24 For GT-forskningen har funnene av manuskripter 
til GT vært en gullgruve. Men det er særlig NT-forskningen som drar nytte av de mange 
skriftene dette ultra-konservative miljøet i Qumran har skrevet eller skrevet av. Litt omtrentlig 
kan vi si at omfanget av egenproduserte skrifter fra miljøet i Qumran er like stort som vårt 
NT, men innholdsmessig er det overveldende hvor forskjellig en har forstått GT og sitt eget 
samfunn i henholdsvis Qumran og den kristne kirke.  

En annen særpreget gruppe av skrifter er funnet i Nag Hammadi i Egypt.25 Litt 
forenklet kan vi si at det her dreier seg om en sekt eller kirke eller bevegelse som har dels 
kristne, dels jødiske og dels gnostiske røtter. Også andre steder har en funnet lignende 
gnostiske skrifter. Best kjent er Thomas-evangeliet, men videre finnes der et Hebreer-evan-
gelium, Filips evangelium, Petersapokalyspen m.fl. De fleste av disse skriftene er skrevet i 
tiden fra 150 til 500 e.Kr. Enkelte forskere har ment at også disse skriftene i visse tilfelle kan 
være kilde til den eldste kristne tro, kanskje også til Jesu eget liv og virke, men gjennom-
gående har de et for avvikende budskap fra NT til å kaste lys over den historiske Jesus eller 
evangelienes troverdighet. Derimot er de svært interessante for kirkehistorien. 

Vi skal også merke oss den bølge som har kommet i senere år av andre inskripsjoner 
og skrifter fra Antikken. Ikke minst er det tidstypisk at forskere har samlet, oversatt og utgitt 
tusenvis av små-innskrifter fra amuletter, ringer, vaser, dørposter og gravstener som kaster lys 
over alminnelige folks verden. Ut fra slagordet om teologi nedenfra er slike tekster gjerne like 
interessante som de høytidelige hyllingskvadene fra kongehusene som en tidligere hadde 
tilgang til. Det viser seg for eksempel at den jevne israelitt slett ikke alltid holdt seg så 
helhjertet til en streng forståelse av det første bud, verken i GT eller NT sin tid. Slik sett får vi 
et forsterket innblikk i kampen de klassiske profetene hadde å føre mot hedenskap og 
religionsblanding. 

Litterære metoder 
Vi skal nå gå over til den andre hovedgruppen av nyere metoder, dem vi har gitt samle-
betegnelsen litterære metoder. Noe klart skille mellom de to gruppene finnes naturlig nok 
ikke. En fruktbar bruk av både litterære og sosialhistoriske metoder finnes for eksempel i Ben 
Witherington III sine kommentarer til Markus, Apostlenes Gjerninger, Korinterbrevene og 
Galaterbrevet. Kommentarene har til undertittel “A Socio-Rhetorical Commentary”.26 
 
Hvem sine bibeltekster? 
Vi kan godt begynne med følgende grunnleggende spørsmål: Hvem “eier” Bibel-tekstene? 
Eller vi kan spørre på en annen måte: Hvem sin tanke med teksten er det vi skal lete etter når 
vi tolker bibeltekster? Mulige svar kan være at teksten tilhører Gud, og at det er Guds hensikt 
med Bibel-tekstene vi skal søke. Ut fra et slikt perspektiv blir det avgjørende viktig å tolke 
den ene teksten i lys av de andre bibeltekstene. Det ligger i sakens natur at dette blir en har-
moniserende lesning, der mulige spenninger mellom ulike bibeltekster søker etter forenende 
tolkninger. 

                                                 
24 B. Ejrnæs m.fl. (red.):Dødehavsskrifterne og de antikke kilder om essæerne i ny oversættelse. Fredriksberg: 
Anis, 1998. 
25 Mange av de mest kjente skriftene er oversatt til svensk med greie innledninger i boken Apokryferna til Nya 
Testamentet. Urval och oversättning av Bertil E. Gärtner. Stockholm: Svenska Bibelsällskapet/Proprius Förlag, 
1986. Thomasevangeliet er nylig oversatt til norsk av S.Woje og K.Klepp: Thomasevangeliet. Vinstra: Borglund 
Forlag, 2000. 
26 Kommentarene er skrevet på engelsk, og utgitt på forlaget Eerdmans. 
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Et annet svar kan være at teksten tilhører forfatteren, det er hans mening med teksten 
vi egentlig leter etter. Dette er slik tradisjonell tekst-tolkning har tenkt, både i bibelfag og i 
sekulære sammenhenger. 

Mot et slikt svar kan en innvende at det ikke er mulig å vite nøyaktig hva forfatteren 
kan ha ment med teksten, siden han (for de bibelske tekstenes vedkommende) er død. Den 
eneste tilgangen til teksten vi har er selve teksten selv, evt. andre tekster samme forfatter 
måtte ha skrevet. Men selv da er det dristig å koble det vår tekst måtte handle om med andre 
tekster samme forfatter kan ha skrevet, han kan jo ha skiftet mening eller perspektiv i 
mellomtiden.  

Likevel er det nok forfatterens hensikt som har vært målet med det meste av 
tradisjonell historisk-kritisk bibelforskning. Det har bl.a. ført til at alle “sekundære tillegg” til 
den opprinnelige teksten har blitt lagt til side som mindre interessant. En har fokusert helt og 
holdent på den opprinnelige kjerne som en mener går tilbake til forfatteren selv. 
 
Kanonisk tilnærming 
Mange forskere mener derfor at vi må fokusere på selve den ferdige teksten, slik den ble med 
alle evt. tillegg. En sier gjerne at teksten tilhører det religiøse samfunnet som først produserte 
den (gjerne i flere etapper) og som siden tok vare på den og beriket den med sine tillegg. En 
vil altså se på teksten slik den ble en del av den bibelske kanon, først for GT sin del i det 
jødiske samfunn frem mot Jesu tid, og siden for NT sin del i urkirken og frem til kanon var 
fastlagt på 300-tallet e kr. Den mest kjente talsmann for en slik kanonisk tilgang til Bibelen er 
amerikaneren Brevard S. Childs, men mange har sett med sympati på denne oppgraderingen 
av den ferdige og “totale” bibeltekst.27 Som metode, anliggende eller slagord i bibelfagene 
kan en møte “kanonisk tilnærming” som et ønske om å flytte fokus fra tekstenes forhistorie 
(diakront) til deres ferdige plass i en større helhet (synkront). Noen ganger kan det bety at 
eksegesen blir mindre sak-kritisk og mer harmoniserende. 

Særlig blant jødiske GT-forskere kan en møte et beslektet slagord: “holistisk 
eksegese”, eller helthetlig tolkning. Også her finner vi en tendens til å nedtone teoriene om 
tekstens vekst og utvikling, til fordel for den ferdige tekst.  

Samtidig er nyere forskning opptatt av å vise at “den ferdige tekst” heller ikke er noe 
entydig størrelse. Det viser seg for eksempel at tekstene en finner i Qumran ofte avviker både 
fra den hebraiske teksten vi vanligvis kaller “grunnteksten”, og fra ulike greske oversettelser 
(bl.a. Septuaginta). Hvilken tekst er det da som er den kanoniske? Dette problemet er særlig 
akutt til Jeremia-boken, der avviket er på flere kapitler.  
 
Forfatter-orientert eller leser-orientert eksegese? 
En annen fokusering finner vi blant dem som mener det er bibelskriftenes mottagere som 
“eier” teksten. Denne tilgangen samles gjerne i benevnelsen “reader´s response”. En kan da 
fokusere på dem som skriftene opprinnelig ble skrevet for, de første leserne. Rett nok vet vi 
ikke alltid så mye om hvem de var, men noe kan en finne ut, dels ut fra skriftene selv, dels ut 
fra samtidshistorie og andre skrifter. Lettest er dette i en del av brevene i NT. Disse er jo 
tydelig rettet til bestemte personer eller menigheter, og ofte gir teksten oss hjelp til å 
rekonstruere deres situasjon. En taler da om en intended reader, den antatte leser.  

Tilsvarende har vi begrepene “implisitt forfatter” og “implisitt leser”, dvs. rollene som 
forfatter og leser går inn i. Den implisitte leser er den forfatteren av og til vender seg til med 

                                                 
27 En grei presentasjon av kanonisk tilnærming til GT finner vi i kap. 6: ”Det gamle testamente som 
kanonhistorie” s. 133-140 i H.S. Kvanvig: Historisk Bibel og bibelsk historie. Det gamle testamentes teologi som 
historie og fortelling. Kristiansand: Høyskoleforlaget, 1999. 
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ord som “du, min kjære leser”.28 Langt vanskeligere er det å vite noe om hvem de fleste av 
GT sine skrifter var ment for. Her må vi som regel nøye oss med å tale om Israel som religiøst 
samfunn gjennom ulike århundrer. 

En mulig oversettelse av fellesbetegnelsen “reader response” kan være “leseropp-
levelser” eller “leser-erfaringer”. I en ekstrem utgave kan en møte slagord som “forfatteren 
kommer med ordene, og leseren med meningen” (Northrop Frye), eller “teksten skaper ikke 
mening, leseren skaper mening”.29 

Hvem er så denne “leseren”? Er det enhver person til hvilken som helst tid som måtte 
komme til å lese en tekst? Her er igjen svarene mange: ideal-leseren, den informerte leser, den 
implisitte leser, forfatterens leser, den hypotetiske leser, den optimale leser, den intenderte 
leser, den kompetente leser, super-leseren, den inkodede leser, den faktiske leser, kjøtt-og-
blod leseren osv. Nettopp det at forslagene er så mange, og at det ikke har dannet seg et felles 
vokabular, viser at vi står foran en ung og voksende bevegelse eller tilnærming.  
 
Det kan være fruktbart å skjelne mellom leser og kritiker. Det er åpenbart stor forskjell 
mellom en sympatisk innstilt person som for første gang leser en tekst, og en kritisk forsker 
som for hundrede gang finleser samme tekst. Den enkle leser prøver å trenge inn i forfatterens 
verden og gjøre avstanden til forfatteren så liten som mulig, mens kritikeren gjør sitt beste for 
å distansere seg fra teksten og forholde seg kjølig nøytralt til den. Samtidig som reader-
response kritikerne betoner at all lesning av en tekst har verdi og er berettiget for den som 
leser, ligger det noe kritisk i selve tilnærmingen. Hvis alle leseropplevelser hadde samme 
verdi ville det undergrave enhver kritisk tilnærming til eksegese. I praksis er det jo ikke slik at 
alle opplever helt ulike og motsatte budskap i en tekst, vi kan jo på mange måter dele leserne 
inn i større grupper som er forholdsvis ensartede. En kan her tale om fortolkningsfellesskap. 
Derfor finner en etter hvert nokså ofte utsagn som dette i moderne Bibel-kommentarer: “For 
meg som vestlig, mannlig, middelklasse-forsker sier teksten slik eller slik, mens en under-
trykket kvinnelig fabrikkarbeider i den tredje verden sikkert med full rett vil oppfatte tekstens 
budskap annerledes”.  

Rent praktisk vil det også ofte være slik at de fleste kritiske bibelforskere har vært 
positivt innstilte og begeisetrede bibelbrukere før de ble forskere. Det betyr at de har med seg 
en annen tilnærming enn den de ønsker å legge til grunn for sin forskning. En talsmann for 
denne tilnærmingen, R.M. Fowler, forteller om hvor vanskelig det har vært å forflytte seg fra 
den naive leserbegeistringen til den rasjonelle, kritiske – ja, han sier sågar arrogante – distanse 
han som forsker ønsker å ha. Den enkle lesningen er ydmyk og tjener-innstilt, mens den 
kritiske leseren blir tekstens dommer og herre, sier han.30 

Her berører vi åpenbart spørsmål som har å gjøre med bibelsyn. Er det eksegesens mål 
å bli en arrogant, kritisk leser som er tekstens dommer og herre? Eller svarer det ikke mye 
bedre til Bibelens egenart som Guds ord å være tekstens ydmyke tjener? Når spørsmålet 
stilles slik er svaret opplagt, men også konservativ teologi må i en viss forstand kunne skjelne 
mellom rett og gal tolkning av bibelvers.  
 

                                                 
28 Wayne Booth sier det slik: ”forfatteren skaber kort sagt et billede af sig selv og et andet billede af læseren; han 
frembringer sin læser som han frembringer sitt andet jeg, og den mest successfulle læsning er den, hvor de 
skabte figurer, forfatter og læser finder fuldkommen genklang”. Sitatet er hentet fra R.M. Fowlers artikkel 
”Læseren og læseroplevelsen” i Tekst og teologi 2. Læsninger og tolkninger af Det Nye Testamente. 
Fredriksberg: Anis, 2000, s.330. 
29 Sitert fra Fowler op.cit., s. 321-322. 
30 Fowler, op.cit. s.329. 
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Virkningshistorie 
En ytterligere forskyvning bort fra den opprinnelige forfatter finner vi i utforskningen av en 
teksts virkningshistorie. Da søker vi etter mulige nedslag eller spor teksten har satt gjennom 
historien, litterært, kunsthistorisk eller på annen måte. 

Det nye testamentet er fullt av sitater, allusjoner og henvisninger til GT. I slike tilfelle 
kan vi si at NTs gjenbruk av GT er en del av GTs virkningshistorie.31 Først og fremst er det 
viktig å være oppmerksom på slike tråder tilbake til GT når en tolker en NT-tekst, men det 
kan også være interessant å se hvilke virkninger en tekst har hatt når en tolker en GT-tekst. 
Det er omstridt hvorvidt det er rett å la tolkningen av en GT-tekst styre av den anvendelse NT 
gjør, for eksempel når NT anvender en GT tekst på Jesus som den lovede Messias. 
Bibelforskerne er oftest nøye med å tolke GT-tekster først ut fra deres samtid, og siden 
henvise til senere NT-anvendelser.  

Men studiet av teksters virkningshistorie går også videre enn til NT. Et godt eksempel 
på hvor stor en virkningshistorie en bibeltekst har hatt for senere kirkehistorie er fortellingen 
om Jesus og den rike unge mannen, Matt 19,16-22. Denne teksten spilte en umåtelig stor rolle 
i Middel-alderens klosterliv. Munkene og nonnene var nettopp de som solgte alt, ga det til de 
fattige, og fulgte Jesus. Et annet eksempel på en teksts virkningshistorie er Luthers forståelse 
av uttrykket “Guds rettferdighet” i Rom 1,17. Det er høyst rimelig at kommentarer tar med 
opplysninger om en slik avgjørende virkningshistorie eller tolkningshistorie. Selv om vi som 
lutheranere vil at vår bibeltolkning skal være selvstendig og radikalt uavhengig av tradisjoner, 
er det godt og rett å bli minnet på at vi ikke er de første som leser bibeltekstene. 
En kan for eksempel lete etter spor av Esekiels store visjon av Gud (Esek 1) i jødiske skrifter 
frem mot Jesu tid eller videre, eller en kan lete i kunsthistorien etter malerier, figurer el.lign 
som tydelig henter motiv fra denne teksten. En kan da ofte finne overraskende forandringer i 
hvordan en tekst er blitt forstått og anvendt opp gjennom historien. Dette kan ofte danne et 
korrektiv til den tolkning vi selv har tatt for gitt.32  

Den som arbeider med en tekst sin virkningshistorie er ikke opptatt av å finne tekstens 
egentlige mening, men heller av rent deskriptivt å gjøre rede for hvordan teksten har inspirert 
ulike mennesker til ulike tider. Kanskje har tekstene hjulpet dem til å tolke sin egen situasjon i 
lys av bibeltekster eller bibelske fortellinger. Et klassisk eksempel på dette finner vi i ameri-
kanske negerslavers bruk av 2 Moseboks fortelling om Israel som slapp ut av fangenskapet i 
Egypt. Det er liten tvil om at slike virkningshistoriske studier for tiden har høy anseelse. 
 
Inter-teksualitet 
Vi skal nå fokusere på et viktig og vanskelig begrep som heter “inter-tekstualitet”. Med det 
mener vi to eller flere teksters innbyrdes forhold til hverandre, eller disse tekstenes forhold til 
oss som leser dem i ettertid. Hvis Jesus siterer en profeti fra Jesaja, da har vi et intertekstuelt 
forhold mellom en Jesaja-tekst og et utsagn av Jesus. Men det inter-tekstuelle forholdet 
behøver ikke være så åpenbart som i ordrette sitater. En allusjon er en gjenklang eller en vag 
henspilling på en eldre tekst. 

La oss ta et eksempel fra hverdagen: En dame bærer to tunge Rimi-poser, og noen ser 
det og sier at “du bærer til hus ditt daglige brød”. I dette tilfellet kan vi tale om en allusjon til 
Fader Vår i uttrykket “daglig brød”. Samtidig viser allusjonen oss at uttrykket nå forekommer 
i en helt ny sammenheng, kanskje er uttrykket brukt ironisk, eller det kan være helt alvorlig, - 

                                                 
31 M.Müller: ”Det Gamle Testamente i Det Nye Testamente. Det umulige skriftbevis.” Præsteforeningens Blad 
18 (2001) s. 386-395. 
32 En varsom og fruktbar bruk av virkningshistorie som metodisk og pedagogisk grep i eksegesen finner vi i M. 
Kartveit (red.): Det Gamle testamente – ein analyse. Oslo: Det norske Samlaget, 1997, for eksempel s.170-176. 
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kanskje mener en å koble den moderne forbruksverden direkte til en kristen forståelsesramme, 
slik at det nettopp ligger et bønnesvar i noe så hverdagslig som matvarer fra Rimi.  

Det er slike overveielser omkring vår gjenbruk av gamle uttrykk ladet med 
assosiasjoner en finner i den moderne inter-tekstuelle kommentar-litteraturen. Et skrift som 
Johannes Åpenbaring er breddfullt av allusjoner til ord og uttrykk i GT, og det er en 
spennende jakt å lete etter mer eller mindre åpenbare allusjoner i bibeltekster. 

Et annet eksempel kan være Jesu uttrykk i Joh 10,11: “Jeg er den gode hyrde”. Her går 
det åpenbart tråder tilbake til Salme 23: “Herren er min hyrde”, - Jesus setter altså seg selv inn 
i Guds (Faderens) sted, og det har nok provosert mange av hans tilhørere. Men det er samtidig 
en allusjon til Esekiels store hyrdekapittel i Esek 34. Der er sammenhengen at Gud holder 
dom over Israels dårlige hyrder, d.v.s. deres prester og ledere. Jesus stiller seg selv i kontrast 
til både gamle og nye hyrder i Israel, og definerer seg selv som den gode hyrder, og begrunner 
det i sin egen vilje til å dø for sauene. 

Et ytterst radikal tilgang til tekstene finner vi i visse post-moderne miljøer, der en 
hevder at enhver tekst tilhører dens lesere. Det eneste vi kan si noe sikkert om er hvordan 
teksten taler til oss selv. Det vil da gjerne vise seg at det aldri er to mennesker som forstår 
samme tekst 100 % likt. Vår tolkning vil nemlig alltid farges av de brillene vi selv leser med. 
Det er en illusjon å tro at vi ikke bærer vår egen historie og våre assosiasjoner med oss inn i 
vår tolkning. En kan da si at min tolkning er like sann for meg som din tolkning er for deg, og 
siden ingen kan si med sikkerhet hva forfatteren eller mottagerne i tidligere tider har ment 
med teksten blir det meningsløst å tale om “rette” og “gale” tolkninger av en tekst. Det sier 
seg selv at dette systemet ganske raskt oppløser enhver teologi som mener seg å ha funnet 
svaret eller svarene. Alt blir subjektivt sant, for meg, men ikke for andre. Vi er da på full fart 
inn i en grunnleggende dekonstruksjonisme, en filosofisk retning som i sin konsekvens truer 
språkets muligheter til meningsfull kommunikasjon. 
  
Retorisk analyse 
Et av de store skolefagene i antikken var retorikk, læren om talekunst. I nyere tid har faget 
stått lavt i kurs, siden mange har følt at veltalenhet ofte tipper over i tåkelegging, reklame 
eller manipulasjon. Bibelforskerne har derimot funnet igjen klare spor av bevisste retoriske 
strategier i flere av NTs skrifter, og derfor har retorisk analyse blitt et nyttig redskap i bibel-
vitenskapen.33 

Apostelen Paulus viser mange tegn på både gresk og jødisk utdannelse, selv om han 
uttrykkelig sier at han ikke vil bygge på “mesterskap i tale”, 1 Kor 2,1. Hans brev er ofte 
oppbygd helt etter datidens lærebøker i retorikk. Målet var å presentere en sak klart, for siden 
på beste måte å argumentere for sitt standpunkt. Flere nyere NT-kommentarer utdyper dette 
på en utmerket måte, selv om de mange greske og latinske fagordene fra retorikken kan virke 
vel tekniske for nybegynnere.34 Retorisk analyse kan ellers være fruktbart også på andre 
bibelskrifter; en taler da gjerne om hvilken retorisk strategi en forfatter har hatt med et skrift, 
også for eksempel i historiske fremstillinger. 
 

                                                 
33 En utmerket innføring i antikk retorikk er Ø.Andersen: I retorikkens hageOslo: Universitetsforlaget, 1995. 
Fruktbare eksempler på retoriske analyser til Ap Gj finnes i artikler av E. Baasland og K.A. Morland i boken Ad 
Acta, Studier til Apostlenes gjerninger og urkristendommens historie. Oslo: Verbum, 1994. Se også 
W.Übelacker: ”Retorisk analys av Nya testamentet. En kort presentation.” Svensk Teologisk Kvartalskrift 70 
(1994) 167-175; og A.Eriksson: ”Retorisk analys av bibeltext.” Svensk Teologisk Kvartalskrift 76 (2000) 107-
111. 
34 En artikkel av G.A. Kennedy til Galaterbrevet oversatt til dansk finnes i boken G. Hallbäck og T. Engberg-
Pedersen har redigert: Tekst og teologi 2. Læsninger og tolkninger af Det Nye Testamente. Fredriksberg: Anis, 
2000, s. 243-250. 
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Narrativ tolkning 
En av de virkelig store bølgene i nyere bibelforskning er den narrative tolkningen.35 Narrativ 
betyr fortellende, og Bibelen er som kjent full av små og store fortellinger. Både GTs fromme 
og urkristendommen var fortellerfellesskap, ikke lærde grupper av skrifttolkere eller 
argumen-tasjonsfellesskap. Det betyr også at det meste av den kristne åpenbaring er gitt oss i 
fortel-lingsform, ikke i læreskrift eller stridsskrifter, selv om Bibelen også har eksempler på 
det.  

Narrativ teologi vil slippe fortellingene løs, la prekener og andakter være “bare” fortel-
ling, uten alltid å avlede bestemte dogmatiske læresetninger fra bibelfortellingene. De vil også 
slippe vekk fra det som ofte kalles konservativ teologis opptatthet av historisitet. Sannhet og 
relevans må ikke knyttes til om hvert ledd i fortellingene var absolutt sanne i historisk me-
ning, hevder de.36 Fortellingene kan ha et poeng, også om de overdriver eller går ut over den 
strikte historiske beretning, sier en gjerne. Slik vil for eksempel en kunstmaler ofte forandre 
litt på landskapet når han skildrer det på sitt lerret. 

Allerede tidlig i kirkehistorien ble fortellingsformen ansett som uegnet eller uviten-
skapelig. Kirken fant andre former for formidling av budskapet. Gjennom mye av kirkens 
historie har fortellinger vært erstattet med prekener, katekismer eller læredrøftinger. En 
moderne bibel-forsker som R. Bultmann så på fortellingene som sekundære anskueliggjø-
ringer av et ikke-anskuelig budskap (kerygma). Han mente at selve fortellingene i Bibelen 
måtte bli “avmytologisert”, d.v.s. destillert til et teoretisk budskap. Narrativ teologi vil deri-
mot gjerne gi fortellingen tilbake dens opprinnelige plass i kirken. Dette gjelder både i kris-
tendomsopplæring og i forkynnelsen.  

En varsom bruk av narrativ tilnærming finner vi på norsk i den grunnboken to lærere 
ved Menighetfakultetet i Oslo har utgitt om Bibelens tilblivelse for grunnfagsstudier i 
kristendom, Den store fortellingen.37 Selve navnet på boken varsler at en ønsker å lage mer 
enn analyser av det enkelte skrift, det er heller ønsket om å finne tilbake til den store 
sammenhengen i bibelstoffet vi møter, og da nettopp i form av fortelling, ikke dogmatisk 
system. Et sterkere preg av narrativitet finner vi i H. Kvanvigs nye lærebok i gammeltesta-
mentlig bibelteologi som bærer tittelen: “Historisk Bibel og bibelsk historie. Det gamle 
testamentes teologi som historie og fortelling.”38  

Fra et konservativt ståsted er det naturlig å se både positive og negative sider ved den 
narrative tilnærmingen til Bibelen. Det er både pedagogisk og teologisk flott at Bibelens 
opprinnelige vekt på fortellinger gjenoppdages, og tas i bruk. Samtidig er det betenkelig hvis 
en vrir seg unna brysomme spørsmål om sannhet og historisitet bare fordi fortellingen er 

                                                 
35 H.Breidlid og T. Nicolaisen: I begynnelsen var fortellingen. Fortelling i KRL.Oslo: Universitetsforlaget, 2000. 
S. Mogstad: ”Teologiens narrative nødvendighet”, Ung Teologi 23 (1990) s. 95-101. N.A.Økland: ”Narrativ 
teologi” Norsk Teologisk Tidsskrift 96 (1995) 35-42. H.Kvanvig: ”Den hebraiske fortelling. Narrativ lesning av 
bibeltekster.” Norsk Teologisk Tidsskfit 97 (1996) 219-234. 
36 Saken drøftes av R.W.Kvalvaag i ”Det strukturalistiske fortellingsunivers”, Prismet 2001: 160-166; og av 
O.Hognestad: Bibelsyn, bibeltolkning, bibelforskning. Trondheim: Tapir, 2001, s.110-111. 
37 R. Hvalvik og T. Stordalen: Den store fortellingen. Om Bibelens tilblivelse, innhold, bruk og betydning, Oslo: 
Det norske Bibelselskap, 1999. Se også Norsk Teologisk Tidsskrift 98 (1997) der en finner tre artikler til emnet: 
R. Nøtvik Jakobsen: ”Er Bibelen ein roman? Nokre refleksjonar om roman, forteljeing og teologi med 
utgangspunkt i Edvard Hoems bibelhistorier.” 3-9; S.Lied: ”Ikke bare fortelling. Elever i møte med det bibelske 
tekstmaterialet.” 10-26; og E. Haakendal: ”Fortellingen som det religiøse hoveduttrykk i grunnskolens nye KRL-
fag.” 27-37 
38 H.S. Kvanvig: Historisk Bibel og bibelsk historie. Det gamle testamentes teologi som historie og fortelling. 
Kristiansand: Høyskoleforlaget, 1999. Særlig relevant er kap. 9: ”Narrative strukturer i Det gamle testamente” s. 
201-244 og kap.10: ”Bibelfortellingens hermeneutikk”, s. 245-321. 
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spennende eller rørende. Det kan lett havne i estetikken, og Bibelen kan bli stående på samme 
nivå som andre religiøse fortellinger.39 
 
Språk-lingvistisk tilnærming 
Fra filosofi og litteraturvitenskap har strukturalismen nådd frem også til bibeltolkningen.40 
Strukturalismen nærmer seg tekster synkront for å fange inn tekstens ord (semantikk), tegn 
(semiotikk) eller helhet på en bedre måte. De fagordene strukturalistene bruker kan for en 
utenforstående ligne på matematiske formler, men på sitt beste kan de likevel hjelpe oss til å 
se ulike nivåer eller strukturer i en tekst. Disse nivåene kan gjelde topografi (sted), kronologi 
(tid), økonomiske eller også teologiske forhold.41 Ofte peker en på motsetninger eller opposi-
sjoner i tekstene, vertikalt, horisontalt, kronologisk eller sosialt. Slike motsetninger kalles 
gjerne tekstenes paradigmatiske struktur. 

En videreføring av strukturalismen er tekst-lingvistikken.42 Også dette systemet kan 
virke nokså abstrakt matematisk, men har vist seg fruktbart for å skjelne mellom ulike sjangre 
og nivåer i tekstene. Særlig bibeloversetterne har nytte av slike observasjoner. 

Andre teologiske tilganger 

Helbibelsk teologi ble et slagord ut fra bøker av H. Gese og P. Stuhlmacher i Tübingen i 
Tyskland på 1970-tallet.43 Deres anliggende er på mange måter en motreaksjon mot en kun-
stig oppdeling mellom GT og NT, både i studier, forskning og rent saklig. Det kan også ses 
som en protest mot en tendens til å lese NT mer i lys av greske og orientalske miljøer enn i lys 
av GT og jødedommen. Helbibelsk teologi ønsker å følge et tema tvers gjennom Bibelen, for 
å få et mer helhetlig perspektiv. 

En annen tilgang til samme tema representerer det vi kan kalle en frelseshistorisk 
tilnærming til Bibelen.44 Verken saken eller begrepet er nytt, men det utkommer stadig bøker 
både til GT og NT som ønsker å fastholde både en historisk utvikling fra Abraham til Johan-
nes` Åpenbaring og samtidig en indre sammenheng og utvikling i stoffet. Et hovedord i en 
slik tilnærming er gjerne begrepet “en fremadskridende åpenbaring”. 

Langt mer kontroversiell er dispensasjonalismen.45 Dette er en retning fra britisk og 
amerikansk reformert teologi som deler frelseshistorien inn i syv tidshusholdninger. Systemet 
ble utviklet av presten J.N. Darby, og gjennom studiebibelen Scofield Reference Bible er det 
popularisert, særlig blant pinsevenner og karismatikere. Systemet er justert etter staten Israels 
opprettelse, og ser nå på dagens begivenheter i Midt-Østen som en siste forberedelse før 
bortrykkelsen, trengslene og tusenårsriket. Selv om ikke dispensasjonalistene i Norge har 
etablert seg blant bibelforskerne i vitenskapelig forstand, vil en stadig støte på tolkninger som 
henger sammen med dette systemet både i forkynnelse og blader. 
                                                 
39 Dette er nærmere utdypet i E.Sjaastad:Vi forkynner Kristus. En ressursbok for predikanter. Oslo 2001: Lunde 
Forlag, s. 214-224. 
40 Aa. Pilgaard: ”Den strukturalistiske analyse.” I Skriftsyn og metode.  Redigert av S. Pedersen. DKNT 1. 
Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 1989, s. 197-214. 
41 K. Nielsen: ”Den fortærende ild. Religionsvidenskabelig disputats med teologiske perspektiver”, Dansk 
Teologisk Tidsskrift 64 (2001) s. 176-188 presenterer en større mytestrukturalistisk analyse av sentrale elementer 
fra GT. 
42 R.Kieffer: ”Lingvistikken och Nya testamentet. En förskningsöversikt.” Svensk Teologisk Kvartalskrift 58 
(1982) 139-147. 
43 J. Ådna: ”To testamenter i én Bibel. Helbibelsk teologi som en historisk og systematisk-teologisk 
nødvendighet.” Ung Teologi 28 (1995) 53-68. 
44 Se for eksempel H.Kvanvigs presentasjon i Historisk bibel og bibelsk historie s. 45-56, eller K. Valens 
Frelseshistorien i det Gamle Testamente, Oslo: Lunde, 1988. Se også Aa. Pilgaards presentasjon i Skriftsyn og 
metode.  Redigert av S. Pedersen. DKNT 1. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 1989, s. 229-246. 
45 Dispensasjonalismen er presentert av bl.a. O.Skarsaune: Tusenårshåpet. Endetidsforventning gjennom 2000 
år. Oslo: Verbum 1999, s. 95-107. 
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Etterord 
Det er et uoversiktlig og spenningsfylt landskap vi har forsøkt å få oversikt over. Bibel-
forskningen er inne i en brytningstid, der en mengde nye metoder og tilganger opptrer side om 
side. Det er vanskelig å skille det virkelig nyskapende fra det som kan vise seg å være like 
banalt som keiserens nye klær var det. Bibelforskerne selv er på en helt ny måte opptatt av 
metodespørsmål. Få vil påstå at de bedriver absolutt nøytral og fordomsfri forskning. I stedet 
er det blitt vanligere å melde fra i forordet av en bok hvilket ståsted en bygger på. Den tørre 
og kalde historisk-kritiske forskning utfordres på alle kanter. 

En kan spørre seg om den nye toleransen og mangfoldet i metoder ikke også vil gi 
konservativ bibelforskning en rettmessig plass ved siden av de mer kritiske tilgangene. Det er 
ikke sikkert at saken er så enkel. Konservativ teologi vil nettopp ikke komme med enda et 
forslag til velvillig overveielse. Tvert i mot vil en hevde at noe er absolutt sant, og det 
motsatte blir da usant. Det kan igjen vise seg at relativismen (“alt er relativt”) ikke er særlig 
tolerant, i alle fall ikke overfor dem som mener at noe nettopp ikke er relativt, men absolutt. 
Konservativ bibelforskning må tåle å være kontroversiell blant dem som ikke deler samme 
grunnforståelse. Troen på Bibelen som Guds ord gir tillit til at sant bibelarbeid har used-
vanlige løfter over seg:  
 

Salig er den mann som … har sin lyst i Herrens lov  
og grunner på hans lov dag og natt. 
Han skal være lik et tre, plantet ved rennende bekker.  
Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke.  
Alt det han gjør, skal han ha lykke til. 

        Salme 1,1-3 
 
 
 



 

Bibelsyn og troskonflikt  

Den historisk kritiske metodes forutsetninger 
 
Ved Arne Helge Teigen 
 
Flere som begynner på et studium i kristendom eller teologi opplever en konflikt mellom det 
forhold til Bibelen som de har når de starter studiet, og den måten selve studiet krever at de må 
arbeide med Bibelen på. Ikke alle gjennomskuer hva denne konflikten egentlig bunner i eller hva 
de egentlig reagerer på, men de aner likevel at deres oppfatning av Skriften ikke helt ut kan 
harmoniseres med de synspunkter som studiet fører dem inn i. For noen kan dette oppleves som 
en dyp og slitende åndelig konflikt, en kamp mellom troen på at Bibelen er Guds ord og tanke-
systemer som undergraver denne troen på Bibelen. 
 I denne artikkelen skal vi gi et lite bidrag til å avklare hva det er som kan ligge til grunn 
for en slik konflikt. Vi vil gjøre det ved å se nærmere på den tenkning som ligger til grunn for de 
metoder som ofte anvendes i den teologiske eksegese i vår tid, nemlig det vi med et samlebegrep 
kaller den historisk kritiske metode. Tanken er ikke å gi en redegjørelse for de mange metodiske 
grepene som blir forbundet med denne metoden, men vi vil se nærmere på hva slags forutset-
ninger denne metoden bygger på.  
 Spørsmålet er da hva det er ved de forutsetningene som den historisk kritiske bibelforsk-
ning bygger på som fører til at mange opplever den konfliktskapende i forhold til deres tro på 
Bibelen? Forhåpentligvis vil fremstillingen gjøre det klart at det her virkelig dreier seg om en 
reell konflikt, ikke bare mellom forskjellige oppfatninger av Bibelen, men en konflikt mellom 
hva Bibelen selv gir seg ut for å være, og hva den moderne bibelforskning har gjort den til. La 
oss starte med å gi en kort innføring i den historisk kritiske metodes historie.  

Fremvekst av den moderne bibelkritikk 
Den moderne historieforskning vokste frem i kjølvannet av opplysningstiden. Da fikk den 
såkalte mekaniske virkelighets oppfatning gjennomslag og kom til å sette sitt preg både på 
tenkningen og vitenskapen. Nye oppdagelser innen naturvitenskapen førte med seg at mange 
toneangivende tenkere hevdet at alt i virkeligheten er styrt av naturlover og kan forklares ved 
hjelp av disse. Dette førte blant annet til at “opplyste mennesker” ikke lenger trodde på en Gud 
som gjorde uforklarlige under. Alt skulle forklares rasjonelt og forståes på basis av de såkalte 
naturlovene.  
 Dette førte ikke nødvendigvis med seg en ateistisk virkelighetsoppfatning. I stedet for-
søkte mange å harmonisere den moderne vitenskapelige tenkning med troen på Gud. Den engel-
ske deisme utviklet i den anledning en lære som ivaretok troen på Gud, samtidig som man også 
kunne forklare tilværelsen i samsvar med de nye vitenskapelige idealer. Deistene anerkjente 
derfor troen på en personlig Gud, samtidig som de hevdet at Gud ikke griper inn i verden. Gud 
åpenbarer seg ikke direkte for menneskene mente de, han handler heller ikke på tvers av natur-
lovene ved under eller tegn.  
 Deismen og den tyske rasjonalisme, fikk stor utbredelse i akademiske kretser på slutten 
av 1700-tallet. I dette åndsklimaet fikk man se de første tilløp til moderne historieforskning. 
Dette skjedde som en følge av at man begynte å forstå hele tilværelsen, også historien, ut fra den 
tro at alt som skjer kan forklares i samsvar med de såkalte naturlovene. Fornuften og den moder-
ne virkelighetsoppfatning kom med dette til å sette grenser for hva man mente gikk an å tro på 
som mulig eller umulig, og dermed kom man ganske raskt i konflikt med Bibelen. 
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 Enkelte tenkere begynte nemlig snart å anvende de moderne vitenskapelige prinsipper på 
Bibelen. Deres motiv var i følge det de selv ofte hevdet, å gjøre kristendommen akseptabel og 
nyttig for moderne mennesker. For å nå dette målet måtte alt som strider mot fornuften og den 
moderne vitenskap renses bort fra Bibelen. Dette kunne man oppnå ved å underlegge Bibelen 
vitenskapelig kritikk. Det viste seg imidlertid snart at denne forskningen kom i konflikt med 
Bibelens lære om Jesus og med Bibelens underfortellinger.  
 Dette gjaldt for eksempel Herman Samuel Reimarus (1694 - 1768). Han skrev en bok om 
Jesus som skulle være et forsvarsskrift for de såkalte rasjonalistiske gudsdyrkere. Reimarus ville 
påvise at Jesus egentlig bare var en jødisk rabbiner som talte om verdens nære ende. Videre 
hevdet han at det var Jesu disipler som hadde utviklet læren om at Jesus var Gud. Han mente 
også at historiene om Jesu undere var diktet av disiplene og derfor måtte betraktes som uhisto-
riske. Oppstandelsen bortforklarte han ved å hevde at disiplene hadde stjålet Jesu døde legeme 
og satt ut et rykte om at han var oppstanden. 
 Reimarus kritiske bibelforskning ble møtt med stor motstand fra kirkelig hold. Likevel 
ble han snart fulgt opp av enkelte teologer. Disse ønsket ikke alltid å gå så radikalt til verks som 
Reimarus selv hadde gjort, men de ville studere Bibelen kritisk på samme premisser som ham. 
En av de mest innflytelsesrike av disse bibelforskere ble Johan Salomo Semler (1725 - 1791).  
Han  er senere blitt oppfattet som en av den historisk kritiske metodes pionerer. Hos Semler 
finner vi de klassiske forutsetningene som den historisk kritiske metode arbeider ut fra klart 
formulert. Vi skal skissere disse kort.  

Den historisk kritiske metodes forutsetninger 
Semler hevdet for det første at Bibelen måtte granskes som enhver annen historiebok. Grunnen 
til dette var at han betraktet Bibelen som et historisk dokument som kunne være belemret med 
feil og mangler liksom all annen historisk litteratur. Bibelen måtte derfor vurderes ut fra den 
samme kritiske og vitenskapelig holdning som all annen historisk litteratur. 
 For det andre ville altså Semler gjøre kristendommen aktuell for det moderne menneske.  
Han hadde tro på at en positiv anvendelse av den historisk kritiske metode ville hjelpe til dette. 
Metoden skulle brukes for å rense kristendommen for gammeldagse og tidsbetingede fore-
stillinger. Semler antok nemlig at Jesus og hans apostler bevisst hadde tilpasset seg sin tids 
kultur, forestillinger og språk, og gitt utrykk for hovedsannhetene i kristendommen på en slik 
måte at de som levde samtidig med Kristus kunne forstå dem. Den moderne teologi måtte derfor 
få tak i kristendommens kjerne og utvikle kristentroen slik at den ble nyttig også for det moderne 
menneske. Ved den historisk kritiske metode skulle alt kultur og tidsbetinget omtolkes eller 
”skrelles bort”.1 Målet var å stå igjen med de sannheter som har gyldighet til alle tider. Semler 
mente at det først og fremst er kristendommens moral som er av verdi for det moderne 
menneske.2 

 Disse synspunktene førte også med seg at Semler hevdet et nytt syn på åpenbaringen. 
Bibelen inneholder nok Guds åpenbaring, men det går ikke an å si at Bibelen og åpenbaringen 
er det samme hevdet han. Åpenbaring er bare det i Skriften som er nyttig til alle tider. Åpen-
barigssannheter anbefaler seg selv fordi de er allmennyttige, sa Semler, og på dette punkt var 
han helt i samsvar med de toneangivende filosofer på den tiden. 

                                                 
1 Denne problematikken berøres av Trond Skar Dokka i artikkelen Hva nå med den Historisk kritiske metode? 
Kirke og Kultur, 1992, 61ff. 
2 Avklaringen av hva i Bibelen som er forpliktende og hva som er ”tidsbetinget” har altid vært et overordnet 
motiv for den moderne bibelkritiske forskning. En kan si at dette problemkomplekset på mange måter 
representerer overgangen fra eksegesen til dogmatikken og etikken. Professor Jan Olav Henriksen ved MF tar 
utgangspunkt i denne problematikken i artikkelen Homofilt samliv – en revurdering, der han begrunner sitt 
forsvar for homofile partnerskap, blant annet med utgangspunkt i en sondring mellom tekstens ”fortidige mening 
(eksegetisk) og til dens mer varige og aktuelle betydning…” Kirke og Kultur, 2001, 25.  
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 Semlers bruk av den historisk kritiske metode ble ført videre av andre innflytelsesrike 
teologer, for eksempel Ferdinand Christian Baur (1792 - 1860) og Friedrich Strauss (1808 – 
1974). Selv om disse knyttet an til andre og nyere filosofiske retninger (hegelianismen), beveget 
de seg innenfor de problemområdene som allerede var staket opp av Reimarus og Semler. Det 
gjelder synet på Bibelen, spørsmålet om hva som er historisk, og ikke minst påstanden om at det 
var nødvendig å skille mellom det i Bibelen som er tidsbetinget og det som har gyldighet til alle 
tider.  

Kildeproblemet og historieproblemet 
Historien viser at den historisk kritiske bibelforskning alltid har bygd på bestemte forutset-
ninger. I vår fremstilling videre skal vi særlig beskjeftige oss med to av disse forutsetningene. 
For det første spørsmålet om hvordan Bibelen skal vurderes som historisk kilde. Dette 
problemet kan vi godt kalle ”kilde problemet.” For det andre spørsmålet om hvordan man skal 
forholde seg til og forklare Bibelens fortellinger om undere og frelse, altså det som ikke kan 
forklares eller forståes på basis av en såkalt moderne virkelighetsoppfatning. Dette siste pro-
blemet kaller vi ”historieproblemet.”3 
 Bruken av den historisk kritiske metode frem til vår egen tid, viser at eksegetene hele 
tiden har måttet forholde seg til disse to problemkretsene. Noe forenklet kan vi si at de 
forskjellige retninger innen teologien kan kjennetegnes ved de oppfatninger de har om hvordan 
disse to spørsmålene må løses. Dette skal vi komme tilbake til nedenfor. For å få et noe klarere 
begrep om hva som er det problematiske ved den historisk kritiske bibelforskning, skal vi 
imidlertid først se nærmere på kildeproblemet og historieproblemet ut fra en mer allmen 
historievitenskapelig synsvinkel. Deretter skal vi trekke frem enkelte eksempler på hvordan man 
innen enkelte forskjellige teologiske retninger har kommer til rette med disse problemene i 
teologi og eksegese.  

Kildeproblemet 
En historiker har ikke direkte tilgang på de tingene han studerer. Han er avhengig av å danne seg 
et bilde av fortiden ved å studere det fortidens mennesker har etterlatt seg av opplysninger om sin 
tid. Han er med andre ord avhengig av historiske kilder.  En historisk kilde kan være et gammelt 
dokument som forteller om fortiden, for eksempel Snorres kongesagaer. En slik kilde kaller vi en 
skriftlig kilde. Det kan også være et monument som taler sitt tause språk om hva mennesker som 
levde før oss har mestret av teknikk og byggekunst, for eksempel pyramidene i Egypt. Her skal 
vi selvsagt holde oss til noen av de problemene som angår såkalte skriftlige historiske kilder.4  
 Historikeren er i første omgang opptatt av å undersøke om den kilden han studerer er 
pålitelig. Han vil finne ut om den gir en sakssvarende og korrekt fremstilling av de historiske 
begivenhetene som blir omtalt. Han forutsetter med andre ord at et historieverk ikke alltid gir et 
rett bilde av sannheten, ganske enkelt fordi historien er skrevet av mennesker og er preget av 
menneskelige feil og mangler. La oss for eksempel tenke oss at han studerer Snorres konge-
sagaer og vil finne ut av livet til Olav Tryggvason. Da forutsetter han at Snorre ikke alltid gir et 
rett bilde av alt Olav Tryggvason sa og gjorde. Snorre kan av og til kommer med feil 
opplysninger, enkelte fortellinger kan være preget av overdrivelser, hans vurderinger er sannsyn-
ligvis farget av den kultur han levde i osv. Selv om Snorre var en habil historieforteller, regner 
historikeren med at sannhetsgehalten i det han skrev er svekket. 

                                                 
3 Uttrykket historieproblemet brukes vanligvis i en adskillig mer omfattedende betydning enn vi gjør her. Til en 
grundig og omfattende innføring i saken, se for eks Otto Krogseth Den tyske historisme. En idehistorisk 
undersøkelse av den tyske historismes utviklingshistorie. Oslo 1984.   
4 Ottar Dahl. Problemer i historisk teori. Oslo 1986, 23, 27, 63f, 68f.  
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 Derfor er det nødvendig å spørre hva Olav Tryggvason  egentlig sa og gjorde. Kan det 
tenkes at Snorre har tillagt Olav Tryggvason ord og handlinger som ikke har noe med virke-
ligheten å gjøre?  Historikeren vil med slike spørsmål forsøke å trenge bak det skrevne ord for å 
finne ut hva som egentlig skjedde en gang. I dette arbeidet vil han aldri nå frem til noe endelig 
svar på sine spørsmål, men hans oppfatninger vil hovedsakelig grunnes på hypoteser og 
antagelser. For en historiker består rett og slett den intellektuelle redelighet i å være seg bevisst at 
historiske forskningsresultater alltid er usikre. Intet kan egentlig slås fast med absolutt sikkerhet, 
nytt materiale og ny forskning kan dukke opp når som helst og slå beina under de 
forskningsresultatene han har kommet frem til. 
 Med Snorre og Olav Tryggvason in mente, skal vi nå kort forsøke å konkretisere hva som 
skjer når vi overfører denne måten å drive historisk forskning på til Bibelen. Vi reiser med andre 
ord spørsmål om hva som skjer dersom vi forsøker å studere Bibelen omtrent på samme måte 
som vi leser Snorres kongesagaer. Med historieforskerens skepsis må vi da for eksempel spørre 
om vi kan stole på at Bibelen forteller oss sannheten om Jesus. Jesus gikk på vannet? Helbredet 
han syke? Oppstod han virkelig fra de døde?  
 Det er lett å se at slike spørsmål kommer i konflikt med det vi tror på. Ja, de virker 
direkte ødeleggende for vår tro på Bibelen. Saken er jo at Bibelen ikke bare forteller om vanlige 
historiske hendelser. Den forteller nettopp om hendelser som ikke kan forklares på noen naturlig 
måte, om undere og begivenheter som ikke passer inn i en moderne virkelighetsoppfatning. 
Videre gir Bibelen seg ut for å fortelle oss sannheten om Gud. Den historisk kritiske metode 
påtvinger oss er derfor også følgende spørsmål: Dersom vi ikke kan stole på at Bibelen forteller 
oss sannheten om det som en gang skjedde i historien, hvordan kan vi da stole på at den forteller 
oss sannheten om Gud?5 
 Vi skal altså komme tilbake til slike spørsmål senere i denne artikkelen. Nå skal vi imid-
lertid se nærmere på det andre problemet som den historisk kritiske bibelforskning påfører oss i 
vårt arbeid med Bibelen, nemlig det såkalte historieproblemet. Altså spørsmålet om hvordan vi 
overhode kan ta stilling til om noe av det som fortelles i Bibelen virkelig kan ha skjedd eller 
ikke.  

De moderne sannhetskriterier 
Når vi leser om ting som hendte i fortiden er det av og til noe inne i oss som sier at det vi leser 
virker lite sannsynlig. ''Utrolig,'' sier vi for eksempel når vi leser om en av vikingtidens helter 
som alene hamlet opp med et usannsynlig stort antall motstandere. Ubevisst har vi en innebygget 
sans for hva vi godtar og hva vi avviser. Vi tyr til fornuften og vår egen vurderingsevne for å 
avgjøre den saken. 
 Innen historieforskningen skjer egentlig det samme. Forskjellen er bare at det igjen er tale 
om en metodisk og systematisert skepsis. Når en vitenskapsmann skal ta stilling til om en omtalt 
begivenhet er sannsynlig eller ikke, nøyer han seg ikke bare med å granske kildenes troverdighet. 
Han spør også om det som skjedde kan forklares på en naturlig måte. Bare det som kan gies en 
naturlig forklaring kan man tro på som en virkelig historisk hendelse.  
 Ettersom den moderne bibelvitenskap utviklet seg, ble det lagt på bordet helt konkrete 
kriterier som skulle gi hjelp til å ta stilling til hva som kan godtas som historisk vitenskapelig. Vi 
skal kort nevne de kriteriene som har vært gjort gjeldende i denne sammenheng.6  

                                                 
5 At kildeproblemet virkelig påfører oss slike spørsmål er teologene selvsagt fullt klar over. Problemet er reist på 
tydelig og klar måte for eksempel av Leiv Aalen i  artikkelen  Teologien som vitenskapelig og kirkelig funksjon,  
i Ord og sakrament, Univeritetsforlaget 1966, 17. 
6 En innføring i denne problematikken er gjort tilgjengelig i Thor Steinar Grødals artikkel Oppstandelsens 
historisitet: En vitenskapsteoretisk tilnærming. TTK, 1/1988, 15.  
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Kausal prinsippet 
I følge kausal prinsippet må alt som skjer ha en naturlig årsak. Dersom den kilden vi studerer 
forklarer en hendelse på en måte som ikke stemmer overens med den moderne vitenskap, så kan 
denne forklaringen ikke godtas som historisk. Vi skal belyse dette med et eksempel. La oss tenke 
oss at en historiker studerer et skrift som omhandler kriger fra oldtiden. Han leser kanskje at en 
militær seier begrunnes med at gudene har grepet inn og gitt en konge seier over sine fiender. 
 En historiker kan gjerne tro at denne militære seieren virkelig ble vunnet, men han vil 
ikke gi sin tilslutning til den forklaring  på seieren som blir gitt i oldtidskriftet. Han vil selvsagt 
ikke tro at årsaken til seieren var at gudene grep inn. Denne forklaringen gjenspeiler en foreldet 
virkelighets-oppfatning vil han sannsynligvis si. Likevel, selv om han ikke tror på gudenes 
inngrep, så kan han ikke avvise de forestillinger som gav opphav til denne forklaringen. I stedet 
kan han for eksempel si at datidens religiøse forestillinger har hatt betydning for det som 
skjedde. Kanskje heltekongen fikk mot til å gjøre sine erobringer nettopp fordi han hadde en 
religiøs overbevisning? 

 Hva er det så som skjer i og med denne tolkingen? Jo, forklaringen om at gudene har 
grepet inn, reduseres til en primitiv trosforestilling. Likevel regner en med at denne trosfore-
stillingen har hatt betydning for den historiens utvikling. Med dette forsøker man å gi en 
såkalt naturlig forklaring på det som skjedde, en såkalt dennesidig eller immanent forklaring. 
Dette leder oss over i det neste prinsippet som anvendes i historieforskingen. 

Immanensprinsippet 
Med ordet immanent tenker vi her på den del av virkeligheten som vi kan se og høre, måle og 
utforske. Immanensprinsippet innebærer at alt som skal anerkjennes som vitenskapelig må kunne 
forklares innen rammen av det som er tilgjengelig for våre sanser. Religiøse forklaringer som 
viser til en Gud som vi ikke kan se, en såkalt transcendent virkelighet, utelukkes på forhånd. Det 
er rett og slett ikke vitenskapelig å forklare historiske hendelser med at det eksisterer en Gud som 
griper inn i historiens gang. Ut fra dette prinsippet er det med andre ord nødvendig å tenke som 
om Gud ikke var til. 

Analogi prinsippet 
Det samme kan vi si om analogiprinsippet. Ordet analogi betyr egentlig noe som ligner. Noe som 
er en gjentagelse av noe annet og som kan forståes på samme måte. Naturvitenskapen bygger for 
eksempel på at alt liv utfolder seg etter de samme lover og prinsipper. Innen historieforskingen 
forutsettes det at historien gjentar seg i den forstand at en begivenhet må kunne påvises flere 
ganger og forklares i lys av andre tilsvarende begivenheter.  
 Det er for eksempel ikke vanskelig å tro at Sokrates i sin tid ble dømt til døden av sine 
landsmenn selv om han var uskyldig. Slikt har hent før. Det er heller ikke vanskelig å feste lit til 
at han døde kort etter å ha tømt giftbegeret, for det er jo en naturlig følge av å drikke gift. Men 
når det i Apostlenes Gjerninger fortelles om at en giftig orm bet Paulus i hånden og han likevel 
ikke døde, da er det vanskelig å tro (Ap Gj 28, 6). Da har det nemlig skjedd noe som knapt har 
analogi, noe helt uvanlig. Analogi prinsippet utelukker med andre ord at det helt uvanlige kan 
skje. Det utelukker med andre ord underet. 

 Bibelen lærer likevel at underets Gud har grepet inn og handlet på en måte som er 
umulig å forstå og forklare naturvitenskapelig. Bibelen taler om jomfrufødselen, Jesu 
oppstan-delse, om undere og tegn som ble gjort både i den nye og den gamle pakts tid. Men å 
tro på Bibelens fortellinger om undere og frelse blir etter den moderne oppfatning 
uvitenskapelig, selv om vi hevder at det Bibelen forteller oss om dette er helt avgjørende for 
vår evige frelse.  
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Forskjellige løsninger innen teologien 
Bruken av den historisk kritiske metode fører altså til at teologene, eksegetene og teologiske 
studenter må reise spørsmål om det Bibelen forteller virkelig kan har skjedd, om det virkelig er 
sant. Dette betyr likevel ikke at alle de som anvender den historisk kritiske metode virkelig 
avskriver Bibelens fortellinger om undere og frelse. Dette henger sammen med at man innen de 
forskjellige teologiske retninger tenker noe forskjellig om Bibelen som historisk kilde og om den 
virkelighet Bibelen forteller om. Man tenker med andre ord noe forskjellig henholdsvis om 
kildeproblemet og historieproblemet. Vi skal nå se nærmere på dette.7  
 Selv om det i kjølvannet av den historisk kritiske metode har utviklet seg en mengde 
retninger, lar det seg forsvare å si at teologene har delt seg i to hovedgrupper med hensyn til 
hvordan de har forsøkt å komme til rette med spørsmålet om hva man kan tro på av det Bibelen 
forteller om frelsen og om underne. På den ene side har vi de teologiske retninger som har bøyd 
seg for en eller annen utgave av den moderne tids virkelighetsoppfatning og lar denne være 
bestemmende for deres teologiske tenkning. Her finner vi at Bibelens tale om undere regnes for 
uhistoriske, og dens lære om inkarnasjonen, Jesu oppstandelse, helbredelser osv. oppfattes som 
myter og legender.8  
 På den andre side har vi de teologer som bruker den historisk kritiske metode, men 
likevel ikke vil binde sin forskning til en moderne virkelighetsoppfatning. Når det gjelder spørs-
målet om hva som kan ha skjedd eller ikke skjedd, ønsker de å være åpne for at Gud kan gjøre 
under og handle på tvers av det vi kaller naturlovene. Dette betyr at spørsmålet om hva som er 
historisk eller ikke avgjøres ved at en binder seg til en virkelighetsoppfatning som på forhånd 
utelukker underets Gud. I stedet arbeides det utfra en åpen innstilling til hva som er mulig. 9  
 
Likevel tas det som regel også innen konservativ teologi et forbehold som gjør at man ikke 
nødvendigvis kan godta alt det Bibelen forteller om Guds gjerninger i historien. Dette forbehold 
gjelder nettopp spørsmålet om hvordan Bibelen skal vurderes som historisk kilde. Det viser seg 
nemlig at også de fleste representanter for konservativ teologi vil løse dette spørsmålet på den 
historisk kritiske metodes premisser, og derfor vil betrakte Bibelen som et historisk dokument 
som må vurderes på lik linje med alle andre historiske skrifter.  
 Det innebærer at hver eneste en av Bibelens fortellinger om frelse og under må vurderes 
med hensyn til sin sannhetsgehalt. Spørsmålet som må avklares er om den aktuelle fortelling kan 
betraktes som troverdig. Bibelens fortellinger må med andre ord vurderes kritisk og denne 
kritiske vurdering skjer på den historisk kritiske metodes premisser.10 Det betyr at man bare kan 
tro på Bibelens underfortellinger når man kan konkludere med at et avsnitt i Bibelen kan 
betraktes som en sikker historisk kilde. Dessverre er det slik at man ikke altid kommer frem til at 
Bibelens fortellinger er troverdige. Dette skjer også i konservativ teologi og eksegese.  

 Selv om vi blant konservative og moderne teologer finner forskjellige virkelighets-
oppfatninger og syn på Bibelens tale om undere, ser vi altså at de likevel tvinges sammen når 
det gjelder den helt grunnleggende oppfatningen av Bibelen. Det er nemlig ikke mulig å bruke 
den historisk kritiske metode i bibelforskningen uten først å bestemme seg for å betrakte 
Bibelen som en ”menneskelig bok”, begrenset av menneskelige feil og mangler. Samtidig må 
det sies at det er stor forskjell på hva såkalt moderne og konservativ teologi lærer om Bibelens 

                                                 
7 Ibid, 20-21. 
8 Et eksempel her er professor Ragnar Leivestads bok Hva vet vi om Jesus? – og hva vet vi ikke?  Oslo: 
Forum/Aschehoug 1996.  
9 En redegjørelse for hva denne problematikken går ut på er å finne for eksempel i en artikkel av Lars Johan 
Berge Kirkehistorisk forskning som kirkelig og vitenskapelig intensjonsfellesskap. TTK 2/1994, s. 110 - 111. En 
mer grundig og klargjørende innføring er gitt av Aksel Valen-Sendstad, Filosofi til kristentroen. Et bidrag til den 
filosofiske gjennomtenkning og vitenskapelige grunnlegging  av den kristne teologi. Stavanger 1973, s. 25 – 64.  
10 Se for eksempel Ernst Baasland Ordet fanger, Oslo: Universitetsforlaget, 1991, 94 ff. 
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troverdighet. Litt forenklet kan vi si at de moderne teologer går i retning av å avskrive 
Bibelen som historisk kilde, mens konservativ teologi har et positivt syn på Bibelens 
troverdighet. Deres forskning har i så måte gjerne et positivt siktepunkt, de vil bruke sin 
forskning for å begrunne at Bibelen i det store og hele er troverdig.  

 Likevel lar det seg forsvare å si at det bare er en gradsforskjell mellom konservativ og 
moderne teologi når det gjelder synet på Bibelen som kilde. Begge hovedretninger betrakter 
Bibelen som en historiebok, et dokument som er begrenset med hensyn til sannhetsgehalten 
fordi den er skrevet av mennesker. Dette syn på Bibelen kan vi godt kalle den historisk 
kritiske metodes grunnleggende ''hypotese''.  En forutsetning som alle brukere av metoden må 
være enige i og arbeid ut fra, dersom de overhode vil drive historisk kritisk bibelforskning. 
Her er det tale om et ”apriori”, det vil si noe en har bestemt seg for å tro om Bibelen før 
forskningen begynner, oppfatninger som det ikke går an å vike fra uten at hele metoden faller 
sammen.  

Enkelte konsekvenser og problemer 
Vi skal ikke si så mye mer om moderne og konservative teologers lære om Bibelens trover-
dighet i denne sammenheng. I stedet skal vi si litt om hva bruken av den historisk kritiske 
metode fører til for vårt forhold til Bibelen. Vi skal med andre ord vende tilbake til den spørs-
målsstilling som vi antydet i begynnelsen av denne artikkelen, nemlig hva det er som gjør at 
mange føler det konfliktfylt å arbeide med Bibelen på den historisk kritiske metodes pre-
misser.  

 For det første vil jeg hevde at den historisk kritiske metode fører inn i et dobbelt 
forhold til Bibelen. Det gjelder også for dem som gjerne vil representere en konservativ 
teologi. Det dobbelte i dette forhold viser seg på følgende måte: På den ene side skal man 
forholde seg til Bibelen i troen på at Bibelen sier oss sannheten om det som gjelder evig liv 
eller død for oss. Samtidig påtvinger den historisk kritiske metode oss en holdning til Bibelen 
som kommer i konflikt både med troen og hva Bibelen lærer.  

 Metoden lærer oss jo at det er nødvendig å arbeide historisk kritisk for å finne ut hva 
vi kan stole på og hva vi ikke kan stole på i Bibelen. Da må det føre til en uutholdelig konflikt 
mellom troen og en slik vitenskapelig holdning. En vil oppleve at alt det man skal tro på i 
Bibelen først må passere en slags kritisk prøveinstans. Bare det som passerer den 
vitenskapelige prøve, det som på den historisk kritiske metodes premisser kan kvalifiseres 
som troverdig, kan man tro på som sant og virkelig. I virkeligheten innebærer dette at den 
historisk kritiske metode har i seg en innebygget dynamikk, som fører med seg at 
mennesketanken overordnes Bibelen.11 

Troens spørsmål  
Et spørsmål blir derfor alltid stående tilbake der hvor den historisk kritiske metode anvendes. Det 
er troens spørsmål. Dersom jeg ikke kan stole på at Jesus sa de ord som jeg leser i evangeliene, 
kan jeg da være sikker på at Bibelen sier meg sannheten om hvordan jeg kan bli frelst? Kan jeg 
stole på at Jesus døde for mine synder og oppstod til min frelse?   

 Hva har den konservative teologi som benytter den historisk kritiske metode å svare 
på dette spørsmålet? Jo, en kunne nemlig si at en ønsker å bruke den historisk kritiske metode 
positivt. Vi kan sannsynliggjøre Jesu oppstandelse. Vi kan arbeide historisk kritisk og legge 
på bordet en rekke indisier som taler for at Jesus virkelig har stått opp fra de døde. Sannsyn-
ligvis har Jesus levd, sannsynligvis taler NTs forfattere sant om ham, sannsynligvis husker de 

                                                 
11 Til grundigere studium av denne konflikten anbefales Gerhardt Maier; Er Bibelen Guds ord, et oppgjør med 
den historisk kritiske metode, Oslo: Lunde Forlag, 1977.   
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noenlunde rett når de siterer hans ord og taler, for vi antar at disiplene og kirken var nøye med 
å overlevere hans ord på rett måte.  

 Men troen kan ikke slå seg til ro med en sannsynliggjøring av ting som har med vår 
frelse å gjøre. Troen krever noe mer, et annet forhold til Bibelen enn det som den historisk 
kritiske metode overhode gir rom for. Troen krever å forutsette at Bibelen er sannheten, at den 
er urokkelig i tid og evighet. Noe slikt kan ikke den historisk kritiske metode tilby troen, fordi 
den alltid må forutsette at Bibelen er en bok mer eller mindre begrenset av menneskelige feil 
og mangler.  

Tilbake til Bibelen 
Skal vi komme de problemer som den historisk kritiske metode har påført teologien til livs 

er det ikke nok bare å moderere de forutsetninger som denne metode bygger på. Man må i 
stedet spørre om metoden overhode kan forenes med Bibelen. Skal man finne svar på det 
spørsmålet må vi først avklare om metodens grunnleggende oppfatning av Bibelen er forenlig 
med det Bibelen selv gir seg ut for å være. Slik jeg ser det kommer Bibelens lære om seg selv 
i uforenlig motsetning til de tanker om Bibelen som den historisk kritiske metode påtvinger 
oss.  

 Bibelens lære om seg selv kan vi ikke behandle grundig i denne artikkelen.12 La oss 
likevel bare slå fast at Bibelen gir seg ut for å være Guds ord til minste detalj. Gud selv lærer 
oss i 2 Tim 3.16 at hele Skriften er inspirert av Gud. Bibelen gir seg med andre ord ut for å 
være sannheten. Den gir oss sannheten ikke bare om historiske forhold og begivenheter, men 
også om Gud og vår frelse. Når de historisk kritiske spørsmål reises overfor denne boken må 
det føre til konflikt. Ikke bare med hva denne boken utgir seg for å være, men også med hva 
den vil si oss og dermed også med den enkle tro på Ordet og på Herren.  

 Det avgjørende spørsmål er da om denne konflikten kan unngås? Bør den unngås? 
Jeg mener det. Men det kan bare skje ved at teologisk undervisning bryter med den historisk 
kritiske metode og lar all sin undervisning bygge på Skriftens selvvitnesbyrd, altså på læren 
om at hele Skriften, hvert eneste ord i den, er inspirert av Gud.  
 En undervisning som bygger på Bibelens selvvitnesbyrd kan nok virke korrigerende 
på den oppfatning av Bibelen som mange studenter har når de starter sitt studium. Men dette 
blir i tilfelle en annen konflikt enn den man påføres ved bibelkritikken. Det vil kun dreie seg 
om at en i møte med Bibelen må korrigere sine egne tanker og forestillinger slik at de er i 
samsvar med Skriftens lære om seg selv. En undervisning på basis av skriftens selvvitensbyrd 
vil ta mål av seg til å komme den umiddelbare tro på Bibelen i møte. Den vil nettopp 
oppbygge og styrke troen på Bibelen. Det er i sannhet teologiens store kall og oppgave, ikke 
minst i vår tid. 

                                                 
12 En grundig og meget god behandling av Bibelens lære om seg selv er gitt av professor Nils Olav Breivik i 
artikkelen Hva Bibelen lærer om seg selv, i artikkelsamlingen Det gjelder Guds ord, Oslo: Lunde Forlag, 1986, 
22 ff.   
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Profetbevegelsen i Israel 
og vurdering av profetier 

Ved Karsten Valen 
 
En vesentlig del av GTs innhold kan defineres som profetstoff. Det gjelder deler av de 
historiske bøkene. Der finner vi flere fortellinger om ulike profetskikkelser og beretninger om 
deres budskap. I den jødiske tradisjon blir Josvas bok, Dommerboken, 1 og 2 Samuelsbok og 
1 og 2 Kongebok kalt ”De tidligere profeter”. Det er trolig fordi de ble regnet som en profe-
tisk inspirert beretning om Israels historie. I tillegg har vi ”Skriftprofetene”, i den jødiske 
tradisjon kalt ”de senere profeter”, som har egne bøker oppkalt etter seg. Salmene har også 
avsnitt som bærer samme preg som profettekstene. 

Jeg skal i denne artikkelen prøve å skissere kort historien og særpreget i form og 
innhold til denne bevegelsen. Det kan være naturlig å nevne utenombibelske profetfenomener 
som en innledning og avslutte med utviklingen etter at GT var avsluttet og noen ord om å 
vurdere profetiske utsagn. 

1.0 Profeter og tegntydere utenom Israel 
Til alle tider har menneskene prøvd å få greie på sin framtid.  Fra Israels omverden kjenner vi 
mange måter å søke kunnskap om framtiden på. Allment kjent er oraklet i Delfi. Stedet var i 
gamle Hellas, der gass og røyk sivet opp fra jorden. En prestinne satte seg i røyken og kunne 
da komme med ulike ytringer. Disse ble så tolket av profetene på stedet.1 I Assyria og senere 
Babylonia hadde det fra eldgamle dager vært vanlig å ta varsler av mønstret i leveren på 
offerdyr. Leirtavler med illustrasjoner og forklaringer er funnet.2 Stjernetydning og tolking av 
drømmer hører med til bildet.3  

Grunnlaget for slike fenomener er troen på at det finnes krefter, ånder og guder som 
har større makt enn oss mennesker. Disse gudene står bak sine folk og leder og styrer. 
Dessuten er det mulig å få kontakt med dem og få greie på deres planer. Spesielle mennesker 
står gjerne for denne kontakten. De blir kalt med ulike navn. Stjernetydere, dødningemanere, 
ba’alsprofeter og flere andre lignende benevnelser er kjent fra Bibelen. Fellesnevneren er at 
de kan bringe informasjon fra gudenes verden og inn til menneskene. Dette gjelder også for 
profetbevegelsen i Israel. Slik sett er det ikke overraskende å finne en del sammenfallende 
funksjoner og ytringsformer i GT og i Israels omverden. Det er interessant å registrere at den 
hedenske profeten Bileam, nevnt i 4 Mos 22-24 og 31, trolig er den samme som  er omtalt i en 
arkeologisk tekst funnet i Deir Alla i Jordandalen.4  

Alle disse aktivitetene og deres utøvere avvises kontant i GT (3 Mos 19,26; 5 Mos 
18,9-14; Jes 8,19 osv). Problemet er ikke at man hadde ytre former som lignet på hverandre.  
Vanskeligheten bestod i at henvendelser til disse gudene i praksis ble brudd på det første og 
grunnleggende bud: ”Du skal ikke ha andre guder enn meg.” 

En annen sak er det at i forfallstider, da troen på Jahve stod svakt, kunne utenom-
israelske former for tro og tilbedelse trenge seg inn og enten blandes sammen med Jahve-
troen eller fortrenge den (1 Sam 28,6-7; 1 Kong 11,4-8; 2 Kong 17, 16-17).  

                                                 
1 NIDNTT vol 3: 75-76 
2 IBD part 1: 390 [foto]. 391-2 [artikkel] 
3 Når menneskene ved ulike ytre midler prøver å påvirke de usynlige kreftene, kalles det gjerne magi.  
4 Dorothea Bender: Bileam-indskriften fra Deir Alla i TEL marts 2001, s.3-12 
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2.0    Historisk skisse over profetbevegelsen i Israel 
Israel er Herrens utvalgte folk, der han skal herske som suveren konge. Han bruker mange 
menneskelige personer og institusjoner for å gjennomføre dette. Dommere, eldster, profeter, 
prester, konger og vismenn skal ideelt alle samvirke til at Guds vilje skjer (Jer 18,18; 5 Mos 
17,18-19). Vi skal nå rette blikket mot profetens oppgaver. 

Når vi begynner å arbeide med profetstoffet i GT, ser vi straks at det ikke er 
uforanderlig og statisk. Rollen profetene spilte i folket, måten de stod fram på og innholdet i 
budskapet varierer. Vi møter for eksempel Samuel som profet og dommer, Natan som 
kongens rådgiver, Elia som refseren, Elisja med profetdisipler og så skriftprofetene, hver med 
sine oppgaver i sin tid og med differensierte budskap. Dette hovedavsnittet skal vise hoved-
trekk i profetbevegelsen rent historisk. 

2.1 Ulike navn  
Profet er et gresk ord: profætæs. Det er avledet av et verb for å si fram. På hebraiske heter det 
nabi5. Det er uenighet om det skal oppfattes som aktivt eller passivt i formen: En som kaller 
(på folket med et budskap fra Gud) eller en som er kalt (av Gud). I praksis betyr dette lite. Det 
er klart at en profet står i en formidlerrolle mellom Herren og hans folk.   

Ordene chozæh og ro’æh er begge avledet av ord for å se.  Det er ikke godt å se noen 
forskjell mellom disse to ordene.  Begge oversettes med ”seer”.  I 1 Sam 9,9 sies det tydelig at 
dette var en benevnelse som ble brukt før ”profet” ble vanlig. Stedet viser også at de kunne 
svare på spørsmål og rettlede folket.  

Gudsmann, isj ha-elohim, er også brukt gjentatte ganger om en profet. Kanskje er det 
like mye en hederstittel, for det blir brukt om flere av lederne i Israel. Det ser ut for å inne-
bære en nær kontakt med Gud og evne til å veilede og klargjøre Guds plan og vilje (5 Mos 
33,11; 1 Sam 9,6; Neh 12,24.36). 

2.2 Forløperne 
Det er vanlig å regne med Samuel som den store profeten som innledet en periode på flere 
hundre år med profetisk virksomhet i Israel. Men Bibelen gjør det klart at her er andre før 
ham.   

Abraham blir kalt profet i GT. Det skjer i 1 Mos 20,7 og i Salme 105,15 (der også de 
andre patriarkene regnes med). Han kunne jo ikke ha en spesiell profettjeneste i Israel; han 
var jo stamfar til folket. Men han benevnes slik, trolig fordi han mottok åpenbaringer og løfter 
fra Gud og disse ordene ble sett på og tatt vare på på linje med ord fra Gud som senere profe-
ter fikk formidle. 

Moses var den store lederen. Han kombinerte mange funksjoner. En av dem var å 
formidle Guds ord og vilje til folket. Han overgår de andre fordi Gud har latt ham komme 
nærmere seg enn noen annen: 

Hør hva jeg, Herren, sier: Er det noen profet hos dere, gir jeg meg til kjenne for ham i 
syner og taler til ham i drømmer. Men annerledes er det med min tjener Moses; han er 
trofast i hele mitt hus. Jeg taler med ham ansikt til ansikt, klart og tydelig, ikke i gåter; 
Herrens skikkelse ser han. (4 Mos 12,6-8). 

Som formidler av Guds åpenbaring kunne han også kalles profet, og det skjer også i 5 Mos 18 
og 34. 

Av ditt eget folk, av dine landsmenn, vil Herren din Gud la det framstå blant dere en 
profet som meg. Ham skal dere høre på, sier Moses, og det blir bekreftet slik av 
Herren selv: Jeg vil legge mine ord i hans munn, og han skal tale til dem alt det jeg 
byr ham. (18,15.18b; sml 34,10). 

                                                 
5 Mange foretrekker å skrive navi. ”b” kan nemlig uttales ”v” i visse sammenhenger.  
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Løftet om en kommende profet som Moses blir anvendt på Jesus, men det kan også ha en 
kollektiv tolkning:  Gud vil fortsatt lede sitt folk gjennom profeter som Moses. Amos sier det 
slik: 

Herren Gud gjør ikke noe uten at han har åpenbart sitt råd for sine tjenere profetene. 
(Am 3,7). 

2.3 Samuel 
Da Samuel stod fram, var det smått stell med veiledning gjennom profeter. 

I de dager kom det sjelden ord fra Herren og av syner var det få. (1 Sam 3,1). 
Folket kunne henvende seg til en ”gudsmann” og få råd og veiledning (1 Sam 9,6). Det viser 
at der i Israel tross forfallet i dommertiden var en viss tradisjon for veiledning gjennom 
profeter.  Gud kunne også gi et direkte budskap til profeten uten at det var søkt på forhånd.  
Det skjedde for eksempel da Samuel fikk beskjed Eli-slektens fall (1 Sam 3,10-15.17-18). 

Ingen kunne på egen hånd ta seg til å bli profet. Ikke hvem som helst skulle godtas 
heller. Om Samuel står det at  

Herren var med ham og lot ikke noen av hans ord falle maktesløse til jorden. Da  
skjønte hele Israel fra Dan til Be’ersjeba at Samuel var betrodd å være profet for 
Herren. (1 Sam 3,19-20). 

I tillegg til kallet og de åpenbaringer Herren ga, skal deres profettjeneste altså bekreftes av en 
målbar oppfyllelse. 

En annen side ved den profetiske virksomheten er bønnen. Da Samuel måtte legge ned 
dommervervet og innsette en konge over Israel, sa han at han likevel ikke ville gjøre en slik 
stor synd at han sluttet å be for folket (1 Sam 12,23; sml 1 Mos 20,7). Også Mose tjeneste 
inkluderte forbønn ved flere anledninger (for eksempel 2 Mos 32,11ff). Jeremia fikk tre 
ganger beskjed om ikke å be for folket fordi dommen allerede var fast besluttet (Jer 7,16; 
11,14; 14,11; sml 15,1). 

Det som kanskje er mest fremmedartet i profetbevegelsen i denne tiden, er de 
ekstatiske fenomenene. Da Samuel hadde salvet Saul, sier han: 

Når du kommer til byen, treffer du på en flokk profeter som kommer ned fra haugen.  
Foran dem går det noen som slår på tromme og spiller på harpe, fløyte og lyre, og 
selv er de grepet av profetisk henrykkelse. Da kommer Herrens Ånd over deg så du 
kommer i profetisk henrykkelse sammen med dem og blir et annet menneske. Når du 
ser disse tegnene, så gjør det som faller deg inn! For Gud er med deg. (1 Sam 10,5b-
7). 

Saul fikk oppleve at det gikk som profeten sa. Også ved senere anledninger møter vi feno-
menet med profetisk henrykkelse, men da med negative følger for Saul, for han har kommet 
på feil side i forhold til Guds plan, og henrykkelsen hindrer ham i å utføre sine egne onde 
planer (1 Sam 19,19-24).   

Slike opplevelser er ikke ukjente ting i religionshistorisk sammenheng. I tekstene som 
beretter om dette, er det kort og greit fortalt, uten at det er vurdert slik eller slik. I beretninger 
om senere profeter i Israel er det vanskelig å finne tilsvarende ytringer, men Ba’alsprofetene 
på Karmel ser ut for å ha oppført seg nokså ekstatisk (1 Kong 18,28-29).   

I det overleverte stoffet av og om Samuel finner vi lite som er framtidsrettet ut over de 
nære behov og intet som omhandler en fjern framtid eller en eskatologisk fase. 

2.4 Profetene som kongens støttespillere eller motstandere 
Noe av det mest grensesettende i Israels historie ble gjort av Samuel, da han på Herrens ord 
utvalgte og salvet Israels to første konger, Saul og David. Fra denne tiden ble kongefunk-
sjonen en vesentlig del av teokratiet i Israel. Derfor blir det spennende å se hvordan profet-
tjenesten, som også representerte den samme Herren, skulle integreres i styringen. 
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Samuelsbøkene og Kongebøkene nevner flere profeter som var nær knyttet til kongene.  Mest 
kjent er Natan, som ser ut for å ha fri adgang til kong David. Han kunne gi råd på forespørsler 
av ulike slag, men også uoppfordret overbringe direkte budskap fra Herren. Natan-løftet i 2 
Sam 7,12-16 er i denne sammenhengen en teologisk viktig sak, for her blir kongemakten i 
Israel for all framtid knyttet til Davids hus. Vel hundre år senere spør kong Josjafat profeten 
Mika Jimlas sønn om råd for en krig, og profeten gir et svar fra Herren. Stedet er interessant 
på mange vis, ikke minst fordi vi ser at profetgrupper hadde nokså fri adgang til kongen og 
ble rådspurt (1 Kong 22,1-38). Dette faller sammen med en praksis vi kan finne også i 
utenom-israelittiske kongehoff (sml 1 Mos 41,8; Dan 2,2).  
   Etter hvert som troskapen mot Herren ble svekket og avgudsdyrkelsen som presset på, 
kom profetene til å stå i opposisjon til kongen. 800-tallets to store profetkjemper, Elia og 
Elisja, tok alvorlige oppgjør med frafallet fra Herren. Elia stod fram på Karmel og holdt en 
mannjevning mellom Ba’al og Herren. Resultatet er kjent: Herren sendte ild fra himmelen og 
folket ropte: ”Herren, han er Gud”, og ba’alsprofetene og –prestene måtte bøte med livet for å 
ha ledet folket bort fra Herren (1 Kong 18). Elia fikk også bud om å salve en ny konge i Israel 
(Nord-riket) og en for Syria. På den måten ble han den direkte årsaken til i hvert fall to stats-
kupp. Samtidig fikk han beskjed om å salve en mann til ny profet etter seg. Dette er faktisk 
det eneste stedet der det uttrykkelig står at en profet ble salvet. (Kong 19,15-16). 

Profetene stod for Herrens vei og vilje midt i turbulente tider. De kunne refse høy og 
lav, til og med kongene fikk høre om sine synder. Det var ellers uhørt i omverdenen. De som 
hadde sine liv kjært, måtte vokte seg for å motsi en konge! Elia måtte gjemme seg for å berge 
livet og flere av hans samtidige ble drept (1 Kong 18,4.9). Israels profeter tok belastningen i 
bevisstheten om at de hadde Herrens ord å bære fram. Natan irettesatte kong David for hans 
utroskap og svik med Batseba (2 Sam 12). Da Salomo vaklet i sin tro på sine eldre dager, 
kunngjorde Herren selv dommen over hans hus, og ved profeten Akia ble en ny konge utpekt. 
Davids hus’ fikk likevel beholde én stamme, Juda, under sitt lederskap. Dette ble oppfylt rett 
etter Salomos død. Israel ble delt i Sørriket og Nordriket (1 Kong 11-12).  

Fram til skriftprofetene, som begynte sin virksomhet ca 750 f.Kr., virker det som om 
det meste av profetenes virksomhet dreier seg om å veilede og virke i sin egen samtid. Et 
unntak er Natans-løftet i 2 Sam 7,12-16. Men også det har sin kortsiktige oppfyllelse, slik vi 
ser det i 1 Kong 8,20, der Salomo sier: 

Nå har Herren oppfylt det ordet han talte. Jeg har fulgt etter min far David og tatt sete 
på Israels trone, slik Herren har sagt, og jeg har bygd dette huset for navnet til 
Herren, Israels Gud. 

Likevel har ordet et perspektiv ut over den nære framtid. Det skal stå ved makt til evig tid.  
Denne spenningen kommer til uttrykk i 1 Kong 11, som vi har sett. 

Et særtrekk fra profetbevegelsen på 800-tallet er profetdisiplene (2 Kong 2,5.15; 
4,1.38;). Det er tydelig at her er en fromhetsbevegelse på gang. Vi vet ikke om dette er fort-
settelsen på de ekstatiske tendensene vi så under Samuel. Vi vet heller ikke hvordan de orga-
niserte seg, men en form for fellesskap har det vært (2 Kong 6,1-7). Det er vanlig å tale om 
profetskoler. Amos, som regnes som den første av skriftprofetene, ville ikke regnes inn i et 
slikt fellesskap, så muligens har bevegelsen i tidens løp tapt noe av sin kraft og autoritet (Am 
7,14). 

Elia og særlig Elisja gjorde også mange under. Det var ikke bare for å bekrefte Her-
rens majestet og profetens autoritet, men også for å vise Herrens godhet og omsorg (2 Kong 
3,16-20; 4,3-6 osv.). 

Men dette er det minste Herren kan gjøre, sier profeten (2 Kong 3,18a).  
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Når Herren stod bak, var profetenes ord og handlinger en kraft som så å si formet historien  (2 
Kong 13,14-19).6 

2.5     Skriftprofetene 
En del av profetene fra ca 750 f.Kr. fikk sitt budskap nedtegnet i egne bøker. De utgjør en 
egen gruppe og etter jødisk oppdeling er det vanlig å regne med tre ”store”, Jesaja, Jeremia og 
Esekiel,7 og de tolv ”små” inn under ”De senere profeter”. I vår tradisjon kalles de gjerne 
skriftprofetene. Det er store individuelle variasjoner mellom dem innbyrdes. De virket over et 
tidsrom på over 300 år og under svært forskjellige politiske og religiøse kår.  

Det kan se ut for at aktiviteten har toppet seg omkring noen kritiske faser i folkets 
historie: 

Ca 750 –700, da Nordriket falt og Assyrias herjinger nesten utryddet folket. (Amos, 
Hosea, Mika, Jesaja og kanskje enda flere) 
Ca 600, omkring Sørrikets fall, da Babylonia flere ganger angrep, herjet og bortførte 
fanger. Til slutt avsatte de kongen, brente templet og rev ned Jerusalems murer. (Jeremia, 
Nahum; Sefanja; Habakkuk, Obadja) 
I eksiltiden, da folket måtte finne en måte å leve videre på, uten de etablerte 
institusjonene i Jerusalem. (Daniel og Esekiel) 
I re-etableringen etter eksilet. (Haggai, Sakarja og Malaki).8  

Etter Malaki finner vi ikke flere profeter i GT.  I 1 Makkabeerbok finner vi uttrykk som viser 
at man regnet med at profetiens Ånd hadde forlatt folket. Det samme bekrefter Josefus som 
skrev sine bøker fram imot 100 e.Kr. Det som da skjedde, var en konsolidering, der en samlet 
og tok vare på profetenes budskap. Etter hvert begynte man å kommentere profettekstene, slik 
vi kan se det i noen Qumranskrifter og i jødedommen ellers. 

2.6 Fra forkynnelse til ferdig bok 
Det er utenom opplegget i denne artikkelen å beskrive hvordan profetbøkene ble til. Det er i 
mange tilfeller et langt sprang fra tiden da profetene levde og forkynnelsen ble framført til den 
ble nedskrevet. Det vi her skal peke på, er at i overleveringsprosessen fram til ferdig bok, har 
en del ting skjedd. Vi må regne med at det som ble nedskrevet bare er en liten del av det hele, 
essensen av det som ble oppfattet som relevant. Vi kan bruke Amos som eksempel, men 
mange variasjoner kan påvises og alle framsatte teorier må betraktes nettopp som teorier. 

Amos bar fram sitt budskap i Nordriket. Kap 7,10-17 forteller om hvordan han ble 
utvist derfra. Senere har hans budskap blitt skrevet ned. Da var nok profeten tilbake i Sørriket 
og de som da fikk budskapet overlevert og kunne bære det med seg videre, var folket der.  
Den sterke struktureringen og knappe formen kan tyde på en bearbeidelse som gjør at Amos-
boka ikke er helt identisk med den opprinnelige muntlige forkynnelsen.   
 

                                                 
6Mange av underfortellingene om Elia og Elisja virker nesten alt for fantastiske. Slikt skjer ikke i virkelighetens 
verden! sier mange. I tillegg er mange av profetfortellingene samlet i grupper som er  nokså selvstendige enheter 
i forhold til resten av stoffet. Dette har gjort at mange regner dette stoffet som sykluser av profetlegender, som er 
overlevert uavhengig av resten av stoffet og som har svært begrenset historisk verdi (for eksempel Albrektson og 
Ringgren 1970: 178-79). Jesu undergjerninger er like fantastiske og når vi har med samme Gud å gjøre, kan vi 
trygt regne med at under skjer, ”Dette er det minste Herren kan gjøre”. Ellers må innledningsvitenskapen se på 
former og overlevering. 
7 I den hebraiske oppdelingen av GT regnes Daniels bok ikke blant profetbøkene. Den blir plassert inn i  
Skriftene, den tredje store delen etter Loven og Profetene 
8 IBD bd 3: 1277; Nå er det riktig nok stor uenighet om tidfestingen av noen av skriftprofetene, om tilblivelsen 
av bøkene som bærer deres navn og om hvor mye av innholdet som skriver ser fra den profeten som har gitt boka 
navn osv.  Dette er det ikke plass til å diskutere her. 
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For mange av bøkenes vedkommende kan en del stoff fra senere tider være kommet med. 
Dette er ikke det samme som å si at nye tider la nytt innhold i budskapet etter som nye 
problemer meldte seg, slik bl. a. den kjente tyske forskeren Gerhard von Rad tenker seg denne  
overleveringsprosess.9 Spesielt har det vært vanlig å hevde at frelsesprofetiene i en del av 
profet-bøkene stammer fra senere tider, gjerne etter eksilet.10 Det bygger på en forståelse av 
profetien i Israel som er usikker og slett ikke bevist. Det vi holder fast på, er at Herren våkte 
over sitt ord, selv om det kunne bli overlevert over tid og nedskrevet senere.  
    Jeremia gir et interessant eksempel på hvordan en bok kan ha blitt formet: Etter flere 
år med muntlig forkynnelse dikterte Jeremia sine profetier til sin skriver Baruk. Da den bok-
rullen ble brent opp av kongen, sørget Jeremia for en ny utgave (Jer 36). Dette skjedde trolig 
år 604 f. Kr. og Jeremia fortsatte sin virksomhet ennå i tyve år. Mye av dette er kommet med i 
den Jeremia-boka vi har i Bibelen uten at vi kan etterspore alt. I tillegg ser vi lange avsnitt om 
Jeremias trengsler og et avslutningskapittel som i stor grad faller sammen med 2 Kong 24,18 
ff.11 

3.0    Profetenes kallsopplevelse, selvbevissthet, framtreden og bakgrunn 
En sann Guds profet visste at han var Guds sendebud og vi finner ikke vakling i den 
bevisstheten. Jeremia kunne nok klage over at han var profet. Det førte så mye lidelse med 
seg! Men vi finner ikke at profetene var usikre på at de hadde fått et budskap fra Herren å 
formidle. Med full autoritet fra sin Herre står de fram og sier: ”Så sier Herren: …” Dette er 
kalt budbærerformelen og var vel kjent fra diplomatiet i samtiden. Et sendebud representerte 
sin konge fullt ut og talte med hans myndighet. Natan kunne ut fra sin egen vurdering gi 
klarsignal til David om å bygge et tempel. Men så kommer Herrens ord til han og han må gå 
tilbake på det han har sagt tidligere (2 Sam 7) Da melder spørsmålet seg: Hvordan kan de 
være så sikre på at de formidler Guds budskap? Her spiller kallsopplevelsen en stor rolle. 

3.1 Kallsopplevelsen 
GT har mange sterke beretninger om hvordan profetene ble kalt. Moses møtte Herren i den 
brennende tornebusk. Samuel fikk høre Guds stemme som ganske ung gutt i tabernaklet. 
Elisja møtte forgjengeren Elia, som kastet sin kappe over ham - en symbolhandling for å 
overføre kallet til en ny mann. Elisja tok konsekvensene av dette og brøt opp og fulgte sin 
forgjenger. Jesaja så et syn av Jahve, Kongen, på sin trone i templet. Esekiel hadde sin sterke 
visjon av tronen, der Herren satt. Ofte lyder det rett og slett: ”Herrens ord kom til NN”. Amos 
sier enkelt at  

Herren tok meg bort fra saueflokken, og Herren sa til meg: Gå og vær profet for mitt 
folk, Israel! (Am 7,15). 

Det går an å analysere de forskjellige beretningene om profetenes kall og vise at de er bygd 
opp etter et bestemt mønster.12 Dette betyr ikke at kallsberetningene er oppkonstruerte. Det 
viser at det hadde utviklet seg en tjenlig form (med visse variasjoner) for å framstille sine 
opplevelser. Hovedsaken er møtet med Gud og oppdraget til å være profet. 

3.2 Selvbevissthet 
Profetene kunne uten blygsel stå fram for hvem som helst og gjøre sitt budskap kjent. De ble 
forfulgt og drept (2 Kong 18,4). De ble spottet, kastet i fengsel og foraktet (Jer 37,15-16).  

                                                 
9 For eksempel von Rad 1985: 33-49 
10 For eksempel Mays 1978: 14 
11 Jeg ser her bort fra det jeg vil kalle ekstreme minimalister, som kan se på Jeremia og Amos som litterære 
fiksjoner og ikke virkelige profeter. Se A. Graeme Auld og Robert P.Carroll i Davies 1996. 
12 Kvanvig 1985: 11-18 
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Ofte hadde de både folkemeningen og øvrigheten mot seg. Likevel vaklet de ikke. De slo aldri 
av på sitt budskap. Hva kunne grunnen være? 

Uten tvil ligger hemmeligheten først og fremst i bevisstheten om å representere Herren 
i sin tjeneste. De visste at de hadde fått sitt budskap fra ham, uansett hvordan de hadde mottatt 
det. Amos sier det slik: 

Når løven brøler, hvem må ikke da bli redd? 
Når Herren Gud har talt, hvem må ikke da profetere? 
      (Amos 3,8; sml Mika 3,8; Jer 20,7-9) 

Det kunne skje i drømmer og syner, der det gjerne var et spørsmål om å skjønne det en så.  
Forklaringen blir så gitt av Herren eller hans engel. Noen ganger er det audisjoner, de hørte et 
budskap. De kunne føle seg forflyttet inn i det himmelske rom og stå i Guds rådsforsamling, 
som Mika, Jimlas sønn, da han holdt på sitt budskap imot mengdevis av andre sannsigere (1 
Kong 22,19ff). Dette hindrer ikke at budskapet kunne inkludere rent historiske opplysninger, 
vanlige observasjoner og profetenes egne uttrykksformer. Alt ble satt i et overlys fra Herren 
og hans vilje. Derfor heter det ofte kort og lakonisk: ”Herrens ord kom til meg”. Budskapet 
kunne også avsluttes med et ”lyder Herrens ord”. Hvordan det skjedde er av underordnet 
betydning, men at de fikk et ord fra Herren var de visse på.   

3.3    Framtreden 
I sin framtreden var de slett ikke A4-forkynnere. De kunne veilede dem som søkte dem, men 
like ofte ser det ut for at de bar fram sitt budskap uspurt. Ofte gikk de rett til den det gjaldt.  
Det kunne være kongen eller en annen øvrighetsperson (2 Sam 12,7). De stod fram der folket 
møttes, slik Jeremia gjorde det i templet i den kjente tempeltalen (Jer 7). Elia bar en drakt som 
gjorde at han ble gjenkjent. På Herrens bud kunne de ta på seg spesielle klær (Jer 27,2).  
Esekiel fikk flere ganger bud om å oppføre seg utradisjonelt (Esek 4). Det vakte folkets 
undring og ga anledning til å komme fram med Herrens budskap til tilhørerne. Symbolske 
handlinger skjedde relativt ofte (Jer 19,1.10-11). De var ikke bare pedagogiske støtter for 
budskapet, men fordi de representerte Herrens vilje, kunne de også bli til skapende gjerning. 
Elisja befalte kong Joasj å skyte piler ut gjennom et vindu og slå på jorden. Hvert slag ville gi 
kongen en seier over arameerne (2 Kong 13,15-19).   

Noen ganger virket måten de stod fram på provoserende. Det kunne også resultere i en 
”mannjevning” mellom Herrens profet og motstanderne. Karmel, der Elia møtte Ba’alspro-
fetene, er vel mest kjent (1 Kong 18,19-46). Jeremia stod overfor den falske profeten Hananja. 
Begge mente seg å ha et budskap fra Herren, men innholdet var helt forskjellig. Jeremia 
bøyde ikke av. Herren fikk dømme, og det gjorde han. Så fikk folket trekke sine konsekvenser 
og dømme om hvem som representerte Herren på en sann måte (Jer 27,2; 28,10.15-17). 

En sendemann representerte sin herre, det var et kjent og akseptert prinsipp i samtiden. 
Da måtte sendemannen også holde fast på det budskapet han hadde fått. 2 Kong 13 forteller 
om en gudsmann (profet) som lot seg lokke til å vike av fra dette. Det var til og med en annen 
gudsmann som fikk ham fra sitt oppdrag. Straffen ble døden. Da Elisja ble spottet, var det 
samtidig en spott av Herren. Den som spotter Herren, har ikke livets rett, det fikk de erfare, de 
uskikkelige barna som provoserte (2 Kong 2,23-24). Det kan nok synes ubarmhjertig i vår tid, 
men slik måtte de på den tiden lære å forstå at de hadde med Herren å gjøre! 

3.4 Bakgrunn 
Med en så særpreget framtreden er det ikke rart at mange har spurt etter den åndelige 
bakgrunn for en slik bevegelse. Det er lenge siden professor Karl Vold i 1920-årene framstilte 
Amos som en ensom åndelig kjempe som dukket opp fra ”naturensomheten”.13 Senere har for 

                                                 
13 Vold 1929: 234 
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eksempel Kapelrud forsøkt å knytte samme Amos til tempeltjenerne14. Det er sikkert nok at 
flere av profetene var prester og enda flere opptrådte i nær tilknytning til templet. En kan også 
finne likhetstrekk mellom flere salmer og en del profetstoff.  Men profetene stod fritt til å 
kritisere og ta avstand fra tempeltjenesten når det var nødvendig. H.W. Wolff har i et kjent 
arbeid villet finne Amos’ ”geistiche Heimat” i visdomstradisjoner utenom hoffet,15 men heller 
ikke det er entydig. I nyere tid har en sammenligning med profetiske fenomener i utenom-
israelittisk sammenheng hatt vind i seilene, se for eksempel Aunes bok om profetiske feno-
mener.16 Det en her må ta seg i vare for, er å la verdensbildet fra slike utenombibelske 
kulturer gi premissene for forståelsen av GTs profetier. 

Antydninger i GT selv viser, slik vi har sett under avsnitt 2, profetbevegelser, disipler 
og tradisjoner rundt de ”store”. Enkelte, slik som Amos, har sikkert stått nokså  fritt i forhold 
til disse, mens andre har levd midt i denne strømmen. Deres åndelige feste har vært den 
sentrale Jahve-tilbedelsen og de konsekvenser det måtte få for livet. 

4.0     Profetiske formtyper 
I sitt virke som profeter har de ikke levd i et vakuum sett. Deres budskap ble formidlet i visse 
former som trolig i de fleste tilfeller allerede var til stede i språket og kulturen. Det gjelder for 
øvrig hele GT. Vi kan ikke ta dette opp i hele sin bredde her, men bare nevne det for å vise 
hvordan en ved å kjenne litt til disse formtypene lettere kan tilegne seg stoffet. 

4.1 Kort hva formhistorie er 
Vi har allerede sett at gjengivelsen av kallsberetningene kunne bli uttrykt i et ferdig mønster. 
Fra omkring år 1900 ble denne måten å arbeide med tekstene på introdusert. Den kjente tyske 
GT-forskeren Herman Gunkel viste at flere av salmene i GT kunne ha en bestemt oppbygning, 
bestemte tema i innholdet og et felles bruksområde. Der man fant flere salmer med samme 
kjennetegnene, kalte man denne formen en Gattung. På norsk kan en bruke form, type, 
formtype eller sjanger. Slik kan man operere med visdomssalmer, klagesalmer og takkesalmer 
osv. Selve måten å arbeide på kalles gjerne formhistorie. 

Den måten å arbeide på slo igjennom i analysen av både historiske tekster, lovtekster 
og i profetforskningen.17  

4.2 Eksempler på ulike profetiske formtyper 
Vi vet ikke hvordan de ulike formtypene har oppstått, men i all kommunikasjon utkrystal-
liserer det seg former. Det samme har skjedd også hos profetene.  Tross det spontane og tross 
de store individuelle variasjonene mellom profetene går det an å gjenkjenne visse grunn-
former. Claus Westermann har her gjort et stort arbeid.18 Det en ser etter, er altså samme 
oppbygning, innhold og bruksområde. Det er umulig å gi en oversikt over alle ulike form-
typene. Ulike forskere kan dele opp ulikt og også bruke ulike navn. Flere slike små enheter 

                                                 
14 Kapelrud  1961 
15 Wolff 1964 
16 Aune 1991 
17 I en upublisert artikkel, Den gammeltestamentlige litteraturens former og bruksområder. Revidert 2001, som 
brukes i undervisningen til Kristendom grunnfag på Fjellhaug, viser jeg hvordan denne måten å arbeide på 
gjelder hele GT. Der viser jeg også med henvisning til ulike teologer hvordan man kan ha ulike benevnelser og 
til dels ulike kategorier også.  Men selve måten å arbeide på er kommet for å bli. I seg selv er dette en formell og 
nøytral måte å arbeide på. Men ut fra forskernes teologiske ståsted kan det imidlertid innføres typer/former/ 
Gattungen som har overtoner av ulik bibelforståelse. Blir for eksempel en Gattung kalt ”sagn” eller ”legende”, 
signaliserer dette for folk flest noe som er lite troverdig historisk sett. 
18 Westermann 1960 
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kan være deler av en større enhet. Da kan man kalle det Rahmen-Gattung og Glied-Gattung, 
en ramme-type og en del-type. 

Her kan vi bare ta med et par eksempler for å illustrere saken. Ellers må vi vise til 
moderne innledningsbøker eller fortolkninger. 

Et ve-rop signaliserer ulykke. De som blir tiltalt blir gjerne karakterisert slik at årsaken 
til ulykkesropet kommer fram. ”Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt” (Jes 
5,20a). Noen ganger kan det spesifiseres hva ulykken skal bestå i, mens det andre ganger ikke 
er nevnt. Jes 5,8-24 er en samling ve-rop, der begge variantene er representert. 

Profetenes ord kan ha form av en rettssak, rib på hebraisk. Det innledes gjerne med et 
rop om å lytte (Jes 1,2.10). Så kommer beskrivelsen av situasjonen, som innebærer at den 
anklagede står skyldig.  Så kan dommen proklameres. 

Spottevisen kan formes som en dødsklage og viser da hva som er i ferd med å skje (Jes 
13,4ff). 
 
Å arbeide med formene i profetlitteraturen kan være til stor hjelp for å få tak i budskapet.  
Man kan finne ut hva som hører sammen og hva som er tendensen i en tekst ved å finne 
formen.  Men likevel kan ikke den formelle betraktningen erstatte det teologiske arbeidet med 
selve innholdet i teksten. Det kan være til hjelp å se at et avsnitt er bygd opp som en rettssak,  
men vi må gå et skritt til, der innholdet i rettssaken blir spesifisert: Hvem er anklageren, hvem 
er den anklagede, hva er skylden, synden eller lovbruddet og hva skal straffen bli! 

Andre hjelpemidler kan også trenges for å få tak i det profeten vil ha fram. Historiske, 
språklige og kulturelle kunnskaper kommer vel med.   

Noen ganger er det er vanskelig å finne spesielle formtyper å analysere etter. Det kan 
virke som om flere formtyper er blandet sammen eller en har ikke parallellstoff å sammen-
ligne med. 

5 Innholdet i profetenes forkynnelse 
Vi kan godt si at pakten mellom Herren Gud og folket er grunnlaget for teokratiet Israel levde 
i.  Gjennom historien ble det mange spørsmål å ta stilling til.  Noen av disse kunne en få svar 
på i det som allerede var åpenbart som Guds vilje.  Prestene skulle også veilede ut fra loven 
og ved bruk av loddkasting.19 Men i tillegg reiste Herren opp profeter som gjennom direkte 
kontakt med Herren kunne si hva som var riktig i en bestemt situasjon. I avsnittet om 
profetbevegelsens historie har vi vært innpå litt om hva deres oppgave gikk ut på. Slik sett har 
profetene både et fundament i pakten og i den direkte formidling av Guds vilje gjennom ulike 
åpenbaringer.20   

5.1 Profetenes samtidige veiledertjeneste: Hva gjør vi nå? 
Gjennom hele Israels historie kunne hvem som helst komme til profetene og be om råd.  Det 
kunne gjelde spørsmål om bortkomne eselhopper (1 Sam 9), sykdom og helbredelse, krig og 
fred og mye mer (Jes 37,14.21; 38,1-8). Ofte kan profetene ubedt gå rett inn i den politiske og 
sosiale situasjonen i sin samtid og veilede (Jes 7; Hag 1,8). Intet men-neskelig er dem 
uvedkommende. 

                                                 
19 Det er ikke helt avklart hvordan dette fungerte, og begrepene efoden, urim og tummim kan tolkes noe 
forskjellig. ”Almost everything, however, about this provision remains unexplained,” sies det i IBD, bd 3: 1614 
20 I skoleteologien har det ikke vært vanlig å knytte profetenes budskap og pakten tett sammen.  Det er sant nok 
at vi hos de tidligste av profetene finner relativt lite stoff som direkte henviser til loven og pakten.  Men 
innholdsmessig lar det seg gjøre å finne sterke forbindelseslinjer. 
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5.2 I møte med frafall, synd og ulydighet 
Profetene blir ofte forbundet med domsforkynnelse og de kan kalles domsprofeter. Det er 
riktig at en stor del av budskapet har dette preget. Det som fordømmes kan være kongenes 
kriger, storfolkets grådighet og urettferdighet, dommernes korrupsjon, jåleri, fråtsing, hor og 
utroskap, profetenes lettsinn og falskhet.  Alt dras fram i lyset og uretten blir dømt. Dette gjør 
dem ikke til sosiale og politiske reformatorer. Hovedpoenget er hele tiden å se folket med sine 
ledere i lys av Herren og hans vilje. Hovedsynden er og blir brudd på det første bud. 
 
Når Herren sendte sine profeter, var det ikke i første rekke for å fordømme og ødelegge fol-
ket. Herrens vilje er at folket skal omvende seg og leve i samfunn med ham. 

Det er ikke min vilje at noen skal dø, sier Herren Gud. Vend om, så skal dere leve. 
(Esek 18,32). 

Men for Herren er et fellesskap med Israel en umulighet, hvis ikke folket vil bekjenne sine 
synder og søke renselse og nytt liv under velsignelsen (Jes 1).21 Det følger ansvar med å være 
Guds utvalgte folk: 

Bare dere ville jeg kjennes ved blant alle folk på jorden. Derfor krever jeg dere til 
regnskap for alle syndene dere har gjort. (Am 3,2). 

Når folket da velger opprør og frafall, må dommen falle over høy og lav. Konge og prest, 
vismann og rikfolk, alle får sitt pass påskrevet. Dommen er oftest forkynt i innenverdslige 
kategorier som tørke og hunger, nederlag, lidelser og død i møte med fiendene, fangenskap, 
sykdom og pest. Dette er i samsvar med ulykkene som det er truet med i forbannelsene i 
pakten (3 Mos 26,14-45; 5 Mos 28,15-68). Syndene er også de samme som loven advarer 
imot.  

5.3      Profetene i møte med folkeslagene 
En lite påaktet, men stor del av profetenes budskap angår fremmede folkeslag. Israel levde 
med et konglomerat av ulike folkeslag omkring seg og måtte forholde seg til dem. Kriger, 
politiske allianser og religiøse spenninger knyttet seg til dette. Dermed er det naturlig at 
profetene også i denne saken har et ord med i laget. 

Herren er all jordens skaper og da har han kontrollen også over hedningefolkene. Han 
leder dem og krever dem til regnskap for deres ugjerninger (Am 9,7; 1,3-2,3). Han kan også 
bruke dem til å straffe sitt utvalgte folk, slik vi leser i Jes 10,5: ”- Assur, riset jeg bruker i min 
vrede.” 

Men dette er neppe en tilstrekkelig forklaring på de store avsnittene som er rettet mot 
hedningefolkene. Det gjelder for eksempel Jes 13-23; Jer 46-51 og Esek 25-32. De kan enten 
bli spådd nederlag og utryddelse eller de skal bli overvunnet og gjort til Israels vasaller, slik at 
de må komme til Sion med sine rikdommer og hylle kongen der. Men de kan også bli spådd 
en full frelse og innlemmelse i Guds folk (Jes 11,10.14).  

En forklaring på at disse såkalte folkeoraklene har så stor plass, er at de fungerer som 
ord til Israel i krisetider. Profetene ble stadig konsultert i krigssituasjoner, og Herren kunne 
gjennom profetene dømme en fiende til nederlag eller tilkjenne dem seier.22 Dette kan vel 
være en side av saken, men det spørs om ikke GT også har et større perspektiv. Ut fra tanken 
på Herrens universelle makt som skaper og hans vilje til å føre velsignelsen ut til alle 
folkeslag (1 Mos 12,3b), kan folkeoraklene signalisere Gudsrikets seier over motkreftene og 

                                                 
21 Se min artikkel Profeten Jesaja kapittel 1 sett som en enhet i Budskap 2000, Årsskrift for Fjellhaug 
Misjonshøgskole. Der prøver jeg å påvise at Jes 1 er en sammenhengende tale som avslører folkets paktsbrudd 
for gjennom omvendelse å dra dem inn igjen under paktens velsignelser. 
22 Barstad 1993: 127-132 
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ondskapen, rikets overlegenhet i møte med de andre og Herrens generelle frelsesplan for alle 
folkeslag. 

5.4    Profetenes framstilling av framtidshåpet 
Budskapet hos skriftprofetene var dom og ødeleggelse av Guds folk p.g.a. deres utroskap.  
Men det kan ikke bli siste ordet. Gud hadde jo en bestemt hensikt med å utvelge Israel (1 Mos 
12,3b). Han hadde bundet seg med løfter som ikke kunne rokkes av folkets troskap eller 
utroskap. De var begrunnet i Guds vilje alene (2 Mos 2,24; 5 Mos 7,6-8). Derfor finner vi 
også løfter om en gjenopprettelse etter en krise- og straffetid. Da skal folket og landet trives, 
konge, tempel og andre institusjoner gjenopprettes og alt skal bli etter Guds vilje.  

Om premissene endres, kan også Gud gå inn og justere, men hans grunnleggende vilje 
står ved lag (sml Jer 18,1-12; Esek 18). Etter flere hundre år med en stort sett synkende 
tendens i kongenes troskap mot Herren, får vi dette domsordet mot Judas siste konge i Jer 
22,30: 

Ingen av hans ætt skal få den lykke å sitte på Davids trone og atter herske over Juda. 
Men et veldig løftesord kommer fire-fem vers etterpå: 

Se dager skal komme, lyder ordet fra Herren, da jeg lar en rettferdig spire vokse fram 
i Davids ætt. Han skal være konge og styre med visdom og gjøre rettferd og rett i 
landet. I hans dager skal Juda bli frelst og Israel bo trygt. Og dette er navnet han skal 
få: Herren, vår rettferdighet. (Jer 23,5-6). 

Etter mye domsforkynnelse hos Esekiel, blir boka avsluttet med flere kapitler med løfter om 
gjenopprettelse og siste verset i boka, sluttakkorden, er slik:  

Heretter skal den (= det nye Jerusalem) ha navnet Herren er der. (Esek 48,35). 
I beskrivelsen av den nye frelsestiden er det tydelig at de godene Herren hadde gitt folket, 
men som de hadde mistet pga. sine synder, fungerer som modeller for den nye tid. Det skal bli 
et samlet og fornyet folk, landet skal gis dem tilbake og templet gjenreises. Jerusalem skal 
bygges opp igjen og stråle som en stjerne. Frodighet, fred og rikdom skal finnes i overflod og 
en fullkommen David skal være konge. 

Dette er mer enn det som lot seg gjennomføre innen den vanlige histories rammer. Vi 
kan derfor si at dette er et eskatologisk utblikk. Noen ganger er det klart at før denne 
frelsestiden må det komme en gjennomgripende straffetid, mens andre ganger er det innholdet 
i profetien som viser at en ny tidsfase må til før dette kan realiseres.23 Esekiel sier det slik i en 
profeti som regner opp mange av godene Herren skal gi: 

”… jeg gjør vel mot dere, mer enn i den første tid.” (Esek 36,11b). 

6.0     Spørsmål om sannhet og ekthet 
På tross av profetenes sterke kallsopplevelse og klare bevissthet om å være Herrens talerør 
som med full overbevisning kan si: ”Så sier Herren …” synes ikke dette å være nok for å 
bekrefte deres posisjon som Herrens sanne profeter. Falske profeter opptrådte nemlig parallelt 
med Guds egne sendebud gjennom hele Israels historie. Det var på en måte enkelt med 
Ba’alsprofetene som åpent tilba andre guder, de hadde ikke livets rett i Israel. Verre var det å 
skille ut det ekte fra det uekte når alle godt kunne si: ”Så sier Herren.. ” Det gjør spørsmålet i 
5 Mos 18,21 veldig nærgående:  

Hvordan kan vi vite om et ord kommer fra Herren? 

                                                 
23 I min Frelseshistorien i Det gamle testamente s. 68-72;  i artikkelen Strukturen i den gammeltestamentlige 
frelsesprofeti med eksempler fra profeten Esekiel (upublisert) og i boka Framtid og håp s.114-118 utdyper jeg 
denne siden av profetenes virksomhet. 
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6.1 Kriteriene for sann profeti 
Nettopp 5 Mosebok går inn på dette og ut fra kap 13 og 18 kan vi si at to forhold skulle være 
bestemmende: 

- Budskapet skulle ikke knytte folket til fremmede guder, men derimot til Herren, slik 
han hadde åpenbart seg. 
- Dersom et utsagn gikk i oppfyllelse, så var det et ord fra Herren.   

Begge kriteriene måtte slå til før en profeti ble godkjent. De ytre formene, der en kunne 
opptre som profet og bruke budbærerformelen og lignende uttrykksmåter, var ikke tilstrekke-
lig. Heller ikke var det nok om en profeti slo til, dersom den ikke ledet til et sant og oppriktig 
forhold til Herren, Israels Gud. Bibelen regner med at falske profeter kan stå fram og at deres 
budskap kan slå til. Tilbedere av andre guddommer kan gjøre under, slik som trollmennene i 
Egypt i møte med Moses og Aron.24   

1 Sam 3,19-20 er en bemerkning som viser at folket var oppmerksom på disse 
kriteriene. I Jer 27-28 har vi oppgjøret mellom profetene Jeremia og Hananja. Begge påstod at 
de hadde et budskap fra Herren, begge brukte de vanlige profetiske formene. Men budskapet 
var helt forskjellig. Da uttaler Jeremia en dødsdom over Hananja, og den slår til (Jer 28,15-
17). Da kunne folk se hvem som hadde makt bak sine ord og hvem som var en sann profet.25  

6.2     Uoppfylte profetier og framtidsprofetier 
Noen ganger står det at Herren Gud angrer (Jer 18,8-10; Hos 11,8-9). Jona vegret seg for å gå 
til Ninive fordi han regnet med at Herren kunne forandre sitt forsett om å straffe. Andre 
ganger kan en kanskje tale om en ufullstendig oppfyllelse, for eksempel i forbindelse med 
landnåmet. I Josva 21,45 heter det at 

Av alt det gode Herren hadde sagt til Israels ætt, var det ingen ting som slo feil. Alt ble 
oppfylt. 

Likevel hører vi i Dommerboken at det var mye land de ikke maktet å erobre og at de til tider 
lå under for fiendene. Svaret må være at når premissene forandres så kan også profetien 
forandres, evt. bli uoppfylt.   

Framtidsprofetiene kan noen ganger være slik at de forutsetter en forandring i livsbe-
tingelsene så grunnleggende at det må være tale om en kvalitativt ny tid. Hvordan kan vel 
slike profetier begrunnes. Til det er å si at de må være slik at de knytter folk til Herren i 
omvendelse og tro. Vi må også regne med at de profetene som kom med slike utsagn allerede 
var etablert som profeter.  

7.0     Profetenes budskap i en nytestamentlig sammenheng 
Da Døperen Johannes stod fram, innledet han en ny fase i Israels historie. Ved å bære samme 
drakt som Elia (2 Kong 1,8; Matt 3,4), viste han at han var oppfyllelsen av løftet i Mal 4,5 og 
at han innledet Herrens eget komme til sitt folk (Jes 40,3; Matt 3,3). 

Jesus selv vedkjente seg å være frelserkongen Messias, men han gikk likevel ikke inn i 
jødenes forventninger om en seirende hersker på det jordiske plan. Ved hans oppstandelse og 
ved Åndens komme pinsedagen ble det likevel klart for de troende at han er Herren. I dette lys 
kunne de nå lese profettekstene i GT og faktisk se hele GT i lys av oppfyllelsen i Jesus 
Messias.   

                                                 
24 Min artikkel Guds gjerninger og det første bud i Sjaastad og Valen (red): Én sann Gud s. 13-20. I en 
misjonssammenheng kan en observere det samme. 
25 På spørsmålet om hvem som er den virkelige Gud har vi samme spenningen. Svaret får vi når Gud viser i 
gjerning hvordan han har makt (Ex 12,12; 1 Kong 18,36-39; Joh 5,36) 
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7.1 GT i oppfyllelsens lys 
De første kristne visste at hele GT vitnet om Kristus Jesus (Luk 24,27; Joh5,39). De gammel-
testamentlige profetier som tydelig peker framover mot en frelser og en frelsestid, er på en 
måte greie nok. Her kan problemet være at de sies å være oppfylt uten at den herlighet de 
vitner om har inntrådt fullt ut. 

Men av og til kan en lure på hvordan de tenkte når et ord fra GT blir sitert som 
oppfylt. Men det ser ut for å være revet ut av sin sammenhen. Som eksempel kan en nevne 
Matt 2,15:  

Slik skulle det ordet oppfylles som Herren har talt ved profeten: Fra Egypt kalte jeg 
min sønn. 

Dette er hos profeten Hosea kap 11,1 et enkelt historisk utsagn. Hvordan kan det da ha noe 
profetisk ved seg og skulle oppfylles? 
 
Forskeren Richard Longenecker har arbeidet intenst med spørsmålet, og han viser at det er 
fire grunnsetninger som gjør seg gjeldende i de nye kristnes bruk av GT som en profetisk bok: 
 
-  Gruppetilhørighet (Corporate solidarity). Det som skjer med en, angår alle 
- Historisk samsvar (Correspondence in History). Det samme mønster som skjedde i GT, 

gjentar seg i NTs historie, selv om de ytre omstendighetene er ulike. 
- Eskatologisk oppfyllelse (Eschatological Fulfilment). I de siste dager, som er introdusert 

med Jesus, må løftene oppfylles. 
- Messiansk nærvær (Messianic Presence). Alt må leses og tolkes i lys av Jesus som 

Messias.26 
 
Dermed er det klart at oppfyllelse ikke bare går på direkte framtidsprofetier i GT, men også på 
visse mønster i stoffet og historiske begivenheter en kan finne parallellstoff til i NT. En kan 
da tale om typologi. Det er et mønster som er i teksten, men som ikke ut fra GT selv står fram 
som profetisk. I Kristus skjer det så en tilsvarende og mer fullkommen ”oppfyllelse”. Dette er 
synlig når en ut fra NT ser tilbake på GT  (1 Kor 10,6).27 Den kjente britiske teologen F.F. 
Bruce sier det slik: I Jesus er løftet bekreftet, pakten er fornyet, profetiene er oppfylte, loven 
er bekreftet, frelse er brakt nær, den hellige historie har nådd sitt høydepunkt, det fullkomne 
offer er båret fram og er blitt godtatt, den store øversteprest over Guds hus har tatt sete ved 
Guds høyre hånd, profeten lik Moses har stått fram, Davids sønn hersker, Guds rike er innført, 
Menneskesønnen har fått makt fra Den gamle av dager, Herrens tjener har, etter å ha lidt 
døden for sitt folks overtredelser og båret manges synder, oppfylt den guddommelige hensikt 
og sett lys etter sin sjels møye og er nå løftet opp, opphøyet og meget høy.28 

7.2 Ny profetisk virksomhet 
Det gammeltestamentlige løfte forutså en ny tid med drømmer og visjoner gitt til selv de 
lavest stilte i den sosiale rangstigen. Dette ordet ble sitert som oppfylt av apostelen Peter på 
pinsedagen (Joel 3,1ff; Apgj 2,16). Det varte da heller ikke lenge før vi ser flere ytringer av 
profetiens Ånd i kirken.  

                                                 
26 Longenecker 1975: 93-95;  Valen 2001: 137-139 
27 Vi har ikke frihet til å legge slike tolkninger inn i teksten etter eget forgodtbefinnende. Om vi ser likheter og 
paralleller mellom GT og NT, så får vi heller kalle det illustrasjoner om vi bruker GT som forbilde for 
nytestamentlige ting eller ting i kirkens og de troendes liv. I tillegg må vi ha i bakhodet at ord og uttrykk kan 
være tatt fra GT og brukt i NT uten at det er tenkt profeti/typologi og oppfyllelse. En del stoff for eksempel om 
Gud og hans vilje er direkte overført til NT fordi det fremdeles er like gyldig.  
28 Bruce 1968: 21. 
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 Apostolatet kommer i en særstilling. De tolv skulle være vitner om Jesu oppstandelse 
(Ap Gj 1,21-22). I tillegg ser vi at de som apostler og profeter kunne åpenbare det som hadde 
vært skjult om Guds frelsesplan fra evige tider (Rom 16,25-26; Ef 3,5-6). Vi har også en 
utførlig framstilling av endetiden i mer snever forstand både i Jesu eskatologiske tale (Matt 
24-25 par), av Paulus, særlig i Tessalonikerbrevene (1 Tess 4 og 2 Tess 2) og i Johannes’ 
Åpenbaring (særlig fra kap 6 og ut). Alt dette er knyttet til de siste tider og Jesus, Sønnen, er 
den endegyldige åpenbaring (Hebr 1,1-2). Dermed kan ikke denne delen av Bibelen over-
prøves, slik det ellers gjelder i profetiske utsagn. 
  Ellers kan profetien tjene til menighetens oppbyggelse og vekst og avsløring av synder 
(1 Kor 14,3.31). Det kan også gjelde kortsiktige framtidsutsagn som en kommende hungers-
nød og Paulus’ fangenskap (Apgj 11,28; 21,10-11).  

Uten å kunne ta opp denne saken i sin fulle bredde, er det naturlig at de samme 
kriteriene som vi fant i GT for vurdering av profetiske utsagn også må gjelder her. Gaven til å 
prøve ånder og vurdere profetier har neppe vært en indre følelse hos noen for hva som var 
godt og hva som var galt.  Det var nok heller en åndelig innsikt og modenhet til ut fra den 
nytestamentlige åpenbaring ”å prøve alt og holde fast på det gode” (1 Tess 5,21). 

8      Ulike teologiske syn på profetien 
I vår egen tid kan det registreres ulike grunnsyn på Bibelens profetier. Det kan derfor være på sin 
plass å se på dette som en avslutning. 

8.1   Enkel endetidstolkning 
Allerede i Qumransamfunnet i århundret før Kristus tolket de profetskrifter og hevdet at det 
som stod der skulle tolkes om deres egen tid. Siden har dette fulgt over i kirkens historie. NT 
sier tydelig at vi i og med oppfyllelsen i Jesus Kristus lever i de siste tider (1 Kor 10,11; Hebr 
1,2). Det vi nå venter på, er den endelige avslutning ved Jesu gjenkomst.   

Når denne forventningen utarter, kan enkelte ta på seg å regne seg fram til bestemte år 
for Jesu gjenkomst. Oftest er den rett rundt hjørnet. I begynnelsen av adventistsamfunnets 
historie hadde de regnet ut at Jesus skulle komme igjen år 1844, 22. oktober. Noen gikk opp 
på et fjell for å møte Herren, men måtte svært lutrygget snu ned igjen.29 Andre har fulgt etter. 
”Harmageddon, Oljen og Midt-Østenkrisen” het en bok som kom ut da de oljeproduserende 
land i Midt-Østen skrudde igjen oljekranene for en kort stund i 1970-åra.30 Relfe hadde funnet 
ut at ”Den store trengsel” skulle begynne tidlig i 1990-åra.31 Slik kunne vi fortsette. Svært ofte 
tar slike tolkningsforsøk utgangspunkt i begivenheter i vår egen samtid for så å finne bibel-
tekster som kan anvendes inn imot det de observerer.   

Både GT og NT har en stor variasjon i beskrivelsen av de kommende tider. I enkelte 
tradisjoner er det hevd for å sette disse ulike tekstene inn i et bestemt mønster og tidsskjema i 
en fastlagt rekkefølge. Særlig uttalt er det i såkalt ”dispensasjonalistiske” kretser32. 
 
En bibeltroende regner med at Gud har satt et mål for historien og at i hans time skal Guds 
rike opprettes etter et endelig oppgjør med ondskapen. Han vil være takknemlig for den tro på 
Bibelens budskap som ligger bak slike holdninger. Men tendensen til å ta utgangspunkt i vår 
egen samtid kan føre oss ut på usikre spor. Nøkternhet og villighet til å arbeide seg inn i 
tekstene, slik de må ha kommunisert for de første leserne og tilhørerne med den bakgrunn de 

                                                 
29 Molland 1961: 280 
30 Walvoord and Walvoord 1975 
31 Relfe 1984 
32 Leon Wood gir en enkel innsikt i et slikt system; Wood 1980 
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hadde og med sin samtid omkring seg, må være første steg. Om en så ser ting som ligner en 
oppfyllelse i vår egen tid, så må en kunne peke på det, men bare som en mulighet.   

Ved å se at de ulike framtidssynene er støpt etter ulike forbilder, kan en unngå å bli 
tvunget inn i et system, der de ulike utsagnene skal settes opp i rekkefølge.  

8.2  Samtidsorientert forståelse 
Vi har sett at profetene i stor grad, både i GT og NT, fungerte som veiledere i sin egen samtid.  
Da er perspektivet på deres utsagn den nære framtid.  I dag er det mange som mener at dette 
perspektivet skal gjelde som rettesnor for hele profettolkningen. Professor i GT ved 
Universitetet i Oslo sier det slik: 

En populær oppfatning går ofte ut på at profetenes oppgave var å spå om fremtiden.  
Ingenting kunne være mer feilaktig. Nå er det ikke galt at profetene ofte uttaler seg om 
fremtiden, men da bare om en umiddelbart nært forestående og aktuell fremtid.33 

I den grad vi finner framtidsretta utsagn, kan det være projisering av håp og drømmer når 
folket er i nød eller nyinerpretering av nær-profetier  som ikke slo til. Ved å skyve dem inn i 
en ny tid med nye livsbetingelser er de flyttet ut av vårt ”rom” og kan ikke kontrolleres 
lenger. Dette er hovedsynspunktet i en bok kalt ”Når profetien slo feil”.34 Vår hjemlige Aage 
Hauken har framstilt dette populært i sin bok ”Teologene som skapte Det gamle testa-
mente”35. 
 I møte med slike holdninger er det viktig å se hvilket verdensbilde man opererer med. 
Den tradisjonelle forståelsen i kristendommen har vært at Gud har makt og vilje til å lede 
historien fram imot et mål. I sine framtidsrettede profetier ga han sine profeter glimt av hvordan 
dette skulle bli. Dette var visst nok bare glimt, og det kunne være store divergenser i tolkningen 
og kombinasjonen av disse glimtene i forsøk på å få fram et helhetsbilde. Men at Gud skulle lede 
fram til sitt fullkomne rike, stod fast. Under presset fra et sekularisert verdensbilde, der 
åpenbaring og inspirasjon ble fremmedord og Gud en hypotese, kom den tradisjonelle oppfat-
ningen i klemme. Når man understreker at nærperspektivet var essensielt, får vi lett tolkninger 
som ikke tar Bibelens framtidsutsagn på alvor. Sammenligningen med utenombibelsk materiale 
fremmer også en kortsiktig forståelse av GTs profettekster. Der er nemlig perspektivet i all 
hovedsak de nære ting. 
 At enkeltprofetier kan ha en dobbelhet i seg, skal vi ikke underslå. Vi har alt sett at når 
det gjelder 2 Sam 7 siterer Salomo denne profetien som oppfylt når han har satt seg på sin trone 
og templet er bygd. Likevel ser vi like etterpå at under delingen av riket får Davids hus beholde 
kongemakten over én stamme nettopp med begrunnelse i Davidsløftet (1 Kong 8,20; 11,12). 

8.3    Modellforståelsen 
I mitt eget arbeid med profettekstene i GT har jeg funnet at profetene ikke formet profetiene  
etter den frie assosiasjonsmetoden.  Gud hadde gitt sitt folk en masse forbilder eller modeller.  
Disse ble forkvaklet eller mistet i Israelsfolkets historie.  Men Herren Gud hadde ikke tapt sin 
hensikt av syne. Med disse modellene som utgangspunkt kunne profetene beskrive hvordan 
Gud skulle realisere sin hensikt.36 Ved Jesu komme og hans gjerning i NT, ser vi hvordan 
mange ting blir oppfylt. Oppfyllelsen skjer ikke i en konkret restaurering av modellen, men 
ved en utdypning av den åndelige meningen forbildet representerer. Slik blir ikke templet 
fysisk gjenoppbygd, men Jesus går inn i funksjonene til templet og oppfyller dem (Joh 2,19-
22). Som Messias blir han ikke den nye David som kaster de aktuelle fiendene ut av landet, 
                                                 
33 Barstad 1993: 122 
34 Carroll 1979 
35 Hauken1980: 137-141 
36 Dette har jeg utdypet i min bok Framtid og håp, der jeg går gjennom både forbildene og hvordan de 
forskjellige profetene brukte ulike forbilder i sin beskrivelse av det som skulle komme. 
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men han grunnlegger sitt rike ved å beseire selve ondskapens makt.  Bare da kan han bli Herre 
i det evige fredsriket som var lovet (Luk 11,20). Disse linjene fra GT via NT og framover til 
fullendelsen kan være forskjellige fordi de har ulike forbilder som utgangspunkt. Noen ganger 
kan det være vanskelig å forlike enkelthetene. I Jesus ser vi at Den lidende Herrens tjener fra 
Jes 53 er også Menneskesønnen fra Dan 7,13 og Kongen av Davids ætt fra Jes 11. Her kan vi 
løse mange ”motsetninger” ved å tolke dem ut fra forskjellige forbilder, uten å skulle presse 
dem sammen til ett bilde som skal passe i vår tid.  

8.4   Nye profetier i vår egen tid 
Fra tid til annen hører vi om profetier også i vår egen tid. Ofte kan det komme fra alvorlige 
kristne mennesker som mener de har fått et budskap fra Herren. Innholdet kan variere. Det 
kan gjelde krig og ulykker eller vekkelser og store åndelige opplevelser. I den karismatiske 
bevegelsen ble dette nokså vanlig og ofte kunne de som profeterte bruke den bibelske 
budbærerformelen: ”Så sier Herren …”  I trosbevegelsen kjenner vi også dette fenomenet. 

En mulig innfallsvinkel er å se på dette fra en psykologisk vinkel og forklare det som 
ønsker eller frykt som blir ikledt en slik form. Da er det en menneskelig foreteelse vi har med 
å gjøre og her er intet overnaturlig involvert. Bibelen åpner faktisk opp for en slik mulighet (5 
Mos 18,22). 

En kan også lure på om profetisk virksomhet kan være inspirert av onde åndsmakter. 
Dersom en gjennom å ta budskapet til seg blir dradd bort fra troen på Jesus Kristus, kan en 
ikke utelukke det.   
 
For det tredje er Åndens nærvær i menigheten en virkelighet, og da er også muligheten åpen 
for at Ånden vil gi oss et reelt budskap gjennom profetien. Det er tydeligvis denne muligheten 
Paulus holder åpen når han i 1 Tess 5,19-21 sier: 
 Slokk ikke Ånden, forakt ikke profetord,  men prøv alt og hold fast på det gode!  
Og i denne vurderingen må de prinsippene vi fant allerede i GT komme til anvendelse: 

- De troende må bli knyttet til Herren på basis av den bibelske åpenbaring, og  
- Vent og se om det går i oppfyllelse. 

Med troen på Jesus Kristus intakt og med et liv i lyset har en troende intet å frykte. Han kan 
være nøktern og si med Luther: ”Om Jesus kommer igjen i morgen, vil jeg plante mitt epletre 
i dag.” 
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Å bære sitt kors   

En eksegese av de synoptiske tekstene om å bære sitt kors1 

Ved Sverre Bøe 
 
Ett av Jesu poengterte og likefullt svært gåtefulle utsagn er ordene om det kors hans 
etterfølgere skal bære. Ikke mindre enn fem ganger møter vi et slikt utsagn i de synoptiske 
evangelier, og et lignende ord er dessuten gjengitt i Thomas-evangeliet. 

For det første møter vi utsagnet i forbindelse med Peters store bekjennelse og Jesu 
lidelsesforutsigelse, der vilkårene for Kristus-etterfølgelsen tegnes klart ut, Markus 8,34b: 
“Den som vil følge etter meg, må fornekte seg selv og ta sitt kors opp, og følge meg.” Ordet 
er nøyaktig likt gjengitt i Matteus 16,24, mens Lukas 9,23 presiserer korsbæringen med tilleg-
get “hver dag”, altså “den som vil følge etter meg, må fornekte seg selv og ta sitt kors opp 
hver dag, og følge meg.” Alle tre steder møter vi de samme tre leddene: fornekte seg selv, ta 
sitt kors opp og følge Jesus. 

Videre møter vi et lignende utsagn både hos Matteus og Lukas i en ganske annen kon-
tekst. Der kontrasterer Jesus forholdet til seg selv med forholdet til de nærmeste. Matteus 
10,37-38 lyder slik: “Den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verd. Den som 
elsker sønn eller datter mer enn meg, er meg ikke verd. Og den som ikke tar sitt kors opp og 
følger meg, er meg ikke verd.” Formuleringen i Lukas 14,26 er enda krassere, der tales det om 
å “hate” sine nærmeste, misw, på gresk, selv om Bibelselskapet i sin oversettelse velger 
formu-leringen “sette dette høyere enn”. 
       Endelig har vi et lignende Jesus-ord gjengitt i Thomas-evangeliet avsnitt 55: “Jesus sa: 
Den som ikke hater sin far og mor, kan ikke være min disippel. Og den som ikke hater sine 
brødre og søstre, og som ikke tar sitt kors opp som jeg, han er meg ikke verd”.2 Vi merker oss 
sammenligningen mellom etterfølgernes korsbæring og Jesu korsbæring, noe lignende ledd 
finner vi ikke i Bibelen. 
 
Før vi går videre til tolkningene av Jesu ord om å bære sitt kors skal vi merke oss noen 
enkeltheter til selve ordlyden. Alle disse stedene taler Jesus uttrykkelig om disiplenes kors, 
altså ikke Jesu kors. Verbene som er brukt er imidlertid forskjellige: Markus 8,34 med paral-
lellene taler om å “ta sitt kors opp”, på gresk er det verbet ai;rw som er brukt i presens 
imperativ, 3. person entall. Det er altså tale om noe ingressivt, noe man skal ta fatt på. 
Matteus 10,38, derimot, taler i presens om å bære noe, på gresk lamba,nei, og da er noe varig, 
durativt, uttrykt, det hører til disippelskapet å drive på med å bære sitt kors. Samme aspekt 
finner vi igjen i Lukas 14,27, men da er det verbet basta,zw som er brukt, og det kan ha en 
viss klang av slitsom bæring eller byrde ved seg. Dette antyder en dobbelthet for oss: Jesus 
taler både om det aktivt oppsøkende i det å ta sitt kors opp og om det mer passivt 
aksepterende, varige i å bære sitt kors. 

                                                 
1 Denne artikkelen er en revidert og utvidet utgave av min selvvalgte prøveforelesning for den teologiske 
doktorgrad ved Det teologiske Menighetsfakultetet 24. september 1999. 
2 Oversettelsen er fra Bibelselskapets Evangeliesynopse. Annerledes oversetter f.eks. B. Metzger i Alands 
synopse, s. 524: “Jesus said: He who does not hate his father and his mother will not be able to be my disciple 
(maqhth,j), and (he who does not) hate his brothers and his sisters and (does not) bear his cross (stauro,j) as I 
have, will not be worthy (a;;;;;;;;;;;;;;;;;xioj) of me.” Jeg kan ikke selv lese koptisk, men Metzger´s oversettelse 
overrasker meg med sin fortidsform angående Jesu korsbæring: “as I have”; Fortidsformen innfører noe 
retrospektivt i utsagnet. Ingen andre oversettelser jeg har konsultert har fortid her, men sier bare “som jeg”. 
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     Vi ser også nyansen mellom det positivt formulerte “han må fornekte seg selv, ta sitt kors 
opp og følge meg” i forhold til det negativt formulerte “den som ikke bærer sitt kors og følger 
etter meg er meg ikke verd”. 
 
Vi finner altså at utsagnet om etterfølgernes kors er uvanlig godt belagt med hele fem 
gjengivelser i de synoptiske evangelier pluss det fra Thomas-evangeliet, og vi merker oss at 
ordet ikke er helt likt formulert på alle steder. Vi skal straks se nærmere på betydningen av 
disse utsagnene og diskusjonene omkring det, men først vil vi drøfte litt nærmere selv feno-
menet korsbæring og korsfestelse i antikken. 

Korsfestelse som henrettelsesform i antikken 
Dødsstraff er vel kjent fra nær sagt alle kulturer. Moseloven taler om steining, Sokrates måtte 
tømme sitt giftbeger, og halshogging er hyppig omtalt ellers i Romerriket, foruten at 
dødsdømte kunne bli brent, druknet eller kastet for villdyrene.3 Skikken med å korsfeste de 
dødsdømte kom fra Persia, men den var blitt nokså vanlig i Romerriket på Jesu tid.4 Josefus 
forteller f.eks. om ikke mindre enn 800 fariseere som på én gang ble korsfestet av Alexander 
Janneus i år 90 f. Kr.f.5 Som henrettelsesform var korsfestelsen særlig grusom på den måten at 
den dødsdømte ble pint så lenge før han døde. Dette har vel også vært noe av hensikten. 
      Den som ble dømt til døden ved korsfestelse var selv nødt til å bære tverr-treet til 
korset ut til retterstedet. Romeren Plutark sier: “Enhver kriminell må selv bære sitt kors”.6 I 
den veldige trengselen som omga slike dramatiske domfellelser kunne dette bli litt av en 
spissrotgang gjennom folkemengden. Evangeliene gir oss et blikk inn i dette i forbindelse 
med Jesu egen korsfestelse. I tillegg til den dødsdømtes visshet om å gå sine siste skritt til 
døden var vandringen i seg selv en fryktelig skjensel og skam. Normalt vil det jo ha vært 
kriminelle som ble dødsdømt, og mer rettsløs i forhold til mobben og bødlene kan vel ingen 
bli. Riktignok kan vel familie og venner og andre gripes av en viss medynk, men den 
dødsdømte er likevel hjelpeløst alene med sin skjebne. Jesus gikk fredsmarsj alene. Alle som 
så en person bære et kors ville vite at dette menneske har bare timer igjen å leve. 
      Det er derfor et ekstremt sterkt og dramatisk bilde Jesus griper til når han beskriver 
etterfølgelsen som korsbæring. Han taler rett ut om å være og anse seg som en dødsdømt som 
er på vei til sitt rettersted gjennom folkemengdens skam. Kanskje fornemmer vi noe av 
uhyggen i ordet om vi bytter ut uttrykket “kors” med “galge” – hvem ville finne på å forklare 
det å følge Jesus med det å gå med galgens rep allerede lagt klart rundt halsen? 
      I tillegg til alt dette skal vi merke oss et sær-jødisk trekk som gjorde korsfestelse til 
noe særlig avskyelig: 5 Mos 21,22-23 omtaler dødsstraff i form av “å bli hengt på treet”, og 
forbyr Israel å la den dødsdømte bli hengende på treet natten over, fordi den som henger på 
treet er forbannet (av Gud). At jødene på Jesu tid hadde merket seg dette ordet vet vi både ut 
fra Gal 3,13, der Paulus anvender det på Jesus, og ut fra Tempelrullen fra Qumran.7 

Er ordene om korsbæring ekte Jesus-ord? 
Når vi nå skal drøfte meningen med ordene om å bære sitt kors er det første påtrengende 
spørsmål innenfor historisk-kritisk evangelie-forskning hvorvidt ordene går tilbake til Jesus 

                                                 
3 Jfr. Luz 1990: 143. 
4 Hengel gir en klar og grundig gjennomgang av korsfestelse som henrettelsesform; Hengel 1986: 93-188. Fitz-
myer 1978 gir i tillegg en sammenligning med tekster fra Qumran. Jfr. Elgvin 1998: 255. 
5 Josefus: Bell. Jud. I,97 f og Antiquities 13.380-83. Jfr. Hengel 1986: 176 
6 Min oversettelse. Sitatet og referansen er hentet fra Fitzmyer 1985: 785. (Moralia: De sera numinis vindicta, 9: 
554A) 
7 Jfr. Elgvin 1998: 254-55. 
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selv, eller om de ble til i urkirken.8 Det gir jo stor forskjell i mening om dette er ord urkirken 
på en eller annen måte er opphav til ut fra egne erfaringer med forfølgelse, eller om det 
virkelig skal tolkes som ord av Jesus selv, talt før han selv måtte dø, nettopp ved korsfestelse. 
      Bibelforskningen har tradisjonelt sett bedømt spørsmål om ekte Jesus-ord ut fra ulike 
kriterier.9 Hvis vi nå anvender disse kriteriene på vårt materiale kan vi spørre slik:  
      Var uttrykk som “bære sitt kors” eller “ta sitt kors opp” vanlige enten i semittiske 
språk, på gresk eller latin? Når det gjelder semittiske språk er svaret overveiende negativt: 
Verken Dalman, Strack-Billerbeck eller senere forskning har funnet noe tilsvarende uttrykk 
fra før-kristen tid på hebraisk eller arameisk.10 Det nærmeste en har kommet er rabbinernes 
uttrykk om å “ta på seg et åk”, gjerne da “lovens åk”. I profangresk tales det å bære sitt kors 
med verbene basta,zw og fe,rw, men aldri med ai;rw, som jo er hovedordet i våre tekster.11 På 
latin møter en av og til uttrykket patibulum ferre,12 Selve ordet “kors” på latin (crux) brukes 
av og til i svært overførte betydninger, f.eks. om vonde skjebner, plager eller mer generelt om 
døden.13 Ut fra språklige kriterier er det ikke sannsynlig at verken den palestinske eller 
hellenistiske menighet, for nå å bruke tradisjonelle og omstridte begreper, produserte dette 
Jesus-ordet. 
      Spør vi religionshistorisk etter lignende oppfordringer blir resulatet svært magert. 
Verken jødiske eller greske visdomslærere inviterte sine tilhengere til et liv i korsbæring. 
Riktignok finnes det eksempler på at filosofer og religionsstiftere lærte sine tilhengere til å bli 
uav-hengige av ytre bifall eller forkastelse, men noe grunnleggende invitasjon til å miste sitt 
liv ved å ta sitt kors opp er ikke belagt. Det nærmeste vi kommer er apostelen Paulus, som 
flere ganger talte om å “korsfeste sitt kjød”. Disse utsagnene skal vi også komme nærmere 
tilbake til. 
     Gjør vi derimot tverrsnitt og lengdesnitt av Jesu forkynnelse finner vi mange holdepunkter 
for å forankre ordene om korsbæring til andre sider ved Jesu forkynnelse. For det første har vi 
funnet fem belegg i de synoptiske evangelier, og dessuten ett i den eldste apokryfiske litte-
ratur. Videre har vi en saklig sett nær parallel i Joh 12,32-33. Vi har også merket oss at de fem 
stedene i de synoptiske evangeliene finnes i to selvstendige kontekster, det ene koblet til Jesu 
lidelsesforutsigelse, det andre til kontrasten mellom kjærlighet til de nærmeste og etterfølgelse 
av Jesus. 
     Saklig sett er det enda flere belegg for at Jesus talte om etterfølgelsens pris og den 
motstand bekjennelsen til ham vakte: Matt 10,23; Luk 21,12; Joh 15,20 o.s.v. At det rent 
faktisk ble få tilbake som fulgte Jesus helt frem er et hovedpoeng i alle evangeliene. Til slutt 
stod han alene igjen foran Pilatus. 
     På denne bakgrunn finner vi en rimelig sterk og sammenhengende argumentasjon for å 
lese ordene om etterfølgernes kors som et ekte Jesusord. En god del forskere konkluderer også 
slik,14 men det berømte og kontroversielle Jesus-Seminar i USA på 1990-tallet konkluderte 

                                                 
8 Dette drøftes inngående av Frings 1971. Jeg har dessverre bare hatt tilgang til hans avhandling i form av et 54 
siders sammendrag, men sidene 13-40 i sammendraget handler om ordenes ekthet. 
9 På norsk har vi en pedagogisk klar presentasjon og vurdering av slike kriterier i Saugstad 1979, særlig sidene 
18-34. 
10 Jfr Frings 1971: 10. 
11 Schröter 1997: 384. 
12 Jfr. Dinkler 1967: 81. 
13 Frings 1971: 41-46 drøfter dette grundig. 
14 Nolland 1993: 476 sier det slik: “... there is a surprising degree of consensus that the basic core of the material 
here should be traced back to Jesus himself.” Mange forskere lar seg overbevise om ektheten ut fra ordets preg-
nante formulering, eks. E. Schweitzer: “... so prägnant, dass es auf Jesus zurückgehen kann”, hentet fra Frings 
1971:17. Lagrange finner at “Sein paradoxales Gepräge spricht für seine Echtheit”, hentet fra Frings 1971: 29. 
Og A. Fridrichsen lot seg overbevise om utsagnets ekthet på grunnlag av dets “plastiske kraft”, Fridrichsen 1922: 
29. Frings konkluderer i sin doktoravhandling om ordenes ekthet med at det virkelig er Jesu “ipsissima vox” vi 
har, Frings 1971: 54. 
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annerledes, de fant språkbruken så farget av Jesu egen korsdød at de anser det for å være 
uekte.15 

Ulike tolkninger 

Avledet fra ordet om å bære sitt åk 
Selv om en rekke forskere anser ordet for å være et ekte Jesusord betyr ikke det at de mener 
den opprinnelige meningen med utsagnet er bevart i evangelienes endelige form. For det 
første kan ordet om å bære sitt kors ha fått en helt annen mening og dybde for disiplene etter 
at Jesus selv ble henrettet på korset. Videre kan ordet ha fått en annen mening i den kon-
teksten evangelistene har gitt det i de ferdige evangelier enn det hadde i sin opprinnelige 
sammenheng, sies det. 
     Én slik tolkning knytter an til Matteus 11,29-30: “Ta mitt åk på dere og lær av meg, 
for jeg er tålsom og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for deres sjeler. For mitt åk er 
godt, og min byrde lett.” Hovedordet her er “åk”, på gresk zugo,j. Det er særlig svensken T. 
Arvedson som har hevdet at ordet om å bære sitt kors er avledet av ordet om å bære åket; han 
mente at Jesu korsdød hadde farget urmenigheten så sterkt at ordet “kors” her fortrengte det 
opprinnelige “åk”.16 G. Schwarz har foreslått at det opprinnelig arameiske Jesusordet lød slik: 
“Enhver som vil komme etter meg må kjenne sitt eget selv og bære mitt åk”.17 En knytter her 
an til en alminnelig rabbinsk uttrykksmåte for å leve et rett liv etter Moseloven, dette omtales 
en del steder som “å ta på seg lovens åk”.  
      Hvis denne tolkningen stemmer, må Matteus eller tradisjonen før ham ha misforstått 
Jesus ganske radikalt. Riktignok har begge ordene samme verb, “bære”, eller ai;rw på gresk. 
Men Matteus bruker to vesentlig forskjellige pronomener til de to substantivene: Han taler om 
å bære “sitt” kors, mens det er tale om “mitt” åk, altså Jesu åk.18 Videre er det tale om helt 
forskjellige kontekster: Ordet om å bære Jesu åk står straks etter innbydelsen fra Jesus til å 
komme til ham med alle sine byrder, for han vil gi hvile. Ordet om etterfølgelsens kors, deri-
mot, kommer i sammenheng med selvfornektelse og uttrykket “å miste sitt liv”. Det er i det 
minste klart at Matteus har forstått de to utsagnene som selvstendige utsagn med hver sin 
mening. 
     Hovedsaken er likevel at et åk er vesensforskjellig fra et kors. Åket brukes for å lette 
en arbeidsoperasjon, korset for å henrette en dødsdømt forbryter.  

“Kors” som kultisk segl eller selvmarkering 
En ganske annen tolkning er foreslått av E. Dinkler.19 Han antar at Jesu tilhengere hadde en 
skikk med å markere tilhørighet til ham som gikk ut på et kultisk merke, enten ved tatovering, 
kullskrift eller olje-salving som markering på panna, hånda eller armen.20 Dette har da fungert 
som en bekjennelse, et beskyttelsestegn, et botsmerke og et eierskapstegn. Bakgrunnen for en 
slik skikk finner Dinkler i Det gamle testamente, særlig i Esekiel 9. Her merker en Guds engel 
alle trofaste istraelitter som “sukker og stønner” over det religiøse frafall i Jerusalem med et 
spesielt merke, en hebraisk bokstav som heter “taw”. Denne ble trolig skrevet som et kryss, 
enten dette var liggende som en “x” eller stående som et kors, Esekiel 9,4. En kan også peke 

                                                 
15 Funk m.fl. 1993: 79. 
16 Arvedson 1937: 220-21; jfr. Frings 1971: 28. Allerede D.F. Strauss henviste til Matteus 11,29; i vår tid går 
bl.a. J. Fitzmyer inn for denne tolkningen, Fitzmyer 1985: 785-86. 
17 Min oversettelse av Schwarz 1987: 260-61: “Jeder, der gewillt ist, hinter mir herzugehen – er muss sein Selbst 
erkennen und mein Joch tragen.” 
18 Dette poenget får vekt hos bl.a. J. Wijngaards 1983: 113. 
19 Dinkler 1967: 77-98. 
20 Dinkler 1967: 89. 
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på merket Kain fikk for at ingen skulle drepe ham, 1 Mos 4,15, eller på Jesaja 44,5: “...En skal 
skrive i sin hånd: For Herren...”. 
      Dinkler viser også til steder ellers i Det nye testamente der dåpen blir omtalt som et 
segl, 2 Kor 1,22 og Ef 1,13, og til Joh Åp 7,1-8 der de 144 000 får et segl i panna til beskyt-
telse fra de eskjatologiske katastrofer. Dåpen som et segl møter vi også i Hermas Hyrden 9,3-
7 og 2 Klemens brev 7,6 og 8,6. Dinkler viser også til rabbinske tekster om prestevigsel ved 
salving med kryss-tegn, og til gravinnskrifter med kryss-merker.21 Også disse tolker Dinkler i 
lys av Esekiel 9. 
       I lys av dette kan den tidlige Jesus-bevegelse ha bekjent sin tilhørighet ved hjelp av en 
eller annen slags selvmarkering, foreslo Dinkler. Ordet har altså ikke hatt noe med Jesu lidel-
sesforutsigelser å gjøre, - disse holder Dinkler forøvrig for å være vaticinia ex eventu -,22 og 
det har heller ikke vært ment som noen virkelig dødsvei for hans tilhengere i følge Dinkler. 
Han har fått støtte for denne tolkningen av bl.a. R. Pesch.23 
      Innvendingene har imidlertid vært flere, og de går både på selve antagelsen av en slik 
kultisk selv-markering24 og ikke minst på selve tekstforståelsen: Er det særlig sannsynlig at 
urkirken så helt kan ha forandret innholdet av Jesu opprinnelige mening? Dessuten vil selve 
merket ha helt motsatt betydning i Esekiel-konteksten, hvor det er det nødvendige rednings-
tegnet, og i Jesu forkynnelse, hvor konteksten åpenbart viser at korset medfører forfølgelse og 
død.25 

Korsbæring som selotisk kampberedskap 
Allerede A. Schlatter foreslo å tolke Jesu ord om korsbæring i lys av selotenes mange 
erfaringer med romersk korsfestelse. Ingen gruppe av Jesu tilhørere hadde større vilje og evne 
til å forstå Jesu ord om “å miste sitt liv” og “å bære sitt kors” enn dem, mente han.26 M. 
Hengel har videreført dette, og mener at Jesus overtok en selotisk formulering fra den almin-
nelige språkbruk.27 Hvorvidt Jesus også overtok noe av den politiske motivasjonen er en 
annen sak. En kan godt tenke seg at Jesus overtok uttrykket uten dermed å oppfordre sine 
tilhengere til politiske selvmordsaksjoner mot romerne.28 Både Jesu egen død og urkirkens 
erfaringer av forfølgelse kan ha gjort uttrykket om korsbæring til noe langt mer enn et 
språklig uttrykk for vilje og beredskap til et eventuelt martyrium. 
     Et vesentlig problem med Hengels forslag er imidlertid at det ikke finnes noen kilde 
der seloter eller andre jøder taler om korsbæring i lys av frihetskamp, noe også Hengel inn-
rømmer.29 Tilbake står vi da med lite annet enn en teori om at selotene kan ha brukt et slikt 
uttrykk, og at Jesus kan ha overtatt det, og at urkirken eventuelt kan ha lagt et noe annet 
innhold i det. 

                                                 
21 Dinkler 1967: 91. 
22 Dinkler 1967: 80. 
23 Pesch 1984: 60. 
24 Wijngaards 1983: 114 peker særlig på forskjellen mellom Esekiel 9, der Guds engel merker sine, og Dinklers 
tese, som går på selvmarkering. 
25 Jfr. Nepper-Christensen 1988: 137. 
26 Sitat og referanse hos Hengel 1989: 271 
27 Hengel 1989: 260 note 151: “... it is reasonable to assume that Jesus took over a Zealot formula from general 
linguistic usage ...” 
28 Enkjelte teologer har, som f.eks. S.G.F. Brandon, foreslått å se på Jesus som en selot som kjempet for væpnet 
motstand mot romerne; jfr. Griffiths 1969-70: 362. 
29 Hengel 1989: 260 note 151. 
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Jesus-etterfølgelse kan innebære martyriet 
Enkelte fortolkere som vil gjøre alvor av at korset var et henrettelsessted, mener Jesu ord om 
etterfølgernes kors skal forstås bokstavelig.30 Erfaringene med martyriet i de første århun-
drene av kirkens liv gjør at det er lett å finne belegg for en slik tolkning hos kirkefedrene, 
f.eks. hos Tertullian.31  
      Eldre tyske forskere som J. Weiss, H.I. Holtzmann og H. Lietzmann forstod ordet slik 
at det egentlig bare var martyren som var den egentlige kristne.32 Andre, som J. Schniewind, 
mener ordet sikter til beredskapen til å dø, også om det ikke nødvendigvis endte med marty-
riet for alle hans etterfølgere.33  
      Disse tolkningene treffer imidlertid dårlig ordlyden på i hvert fall ett ev stedene; Lukas 
9,23 taler nemlig direkte om korsbæringen som noe vedvarende: “... og ta sitt kors opp hver 
dag ...” 

Korset som skjenselsmerke  
Mange forskere ønsker å understreke nyansen mellom korsbæringen og selve kors-festelsen. 
De understreker at Jesus i dette utsagnet fokuserer på den dødsdømtes spissrotgang gjennom 
folkemengden heller enn på selve henrettelsen som venter den korsbærende.  
      A. Fridrichsen fremhever dette poenget sterkt i en artikkel fra 1922. Han sier bl.a. at 
det ikke er bevisstheten om hva som venter den korsbærende ved veiens ende som gir Jesus-
ordet dets mening, men snarere “følelsen av å være utstøtt av samfunnet sammen med 
oplevelsen av å være gjenstand for massens hån og foragt, tyngden av folkedommen: Hujende 
og brølende skarer paa begge sider, smædeord, forbandelser, - og en frygtelig spissrotgang.”34 
Fridrichsen finner i denne forbindelse Paulus´ utsagn i 1 Kor 4,9 som den beste kommentar til 
vårt sted: “For meg ser det ut som om Gud har satt oss apostler aller nederst. Vi er blitt som 
dødsdømte, er blitt et skuespill for verden, både for engler og mennesker.” Korset er etter 
denne tolkning altså ikke primært et henrettelsesredskap, men mer et skjenselsmerke som 
utleverer Kristi etterfølgere til almen forakt og forkastelse, hevder Fridrichsen.35 Det er derfor, 
hevder han, at Johannes korrigerte den synoptiske tradisjon om at Simon fra Kyrene bar Jesu 
kors til å si at Jesus bar det selv, “Jesus skulle ikke forskånes for dette spectaculum”.36 
       Fridrichsen har utvilsomt truffet et vesentlig poeng når han fokuserer så sterkt på 
korsbæringen som går forut for selve korsfestelsen. Men kan de to aspektene skilles så skarpt 
som her? Ligger det ikke en tydelig pekepinn om ordenes betydning i det utsagnet som følger 
straks etter ordet om korsbæringen på fire av de fem stedene utsagnet er gjengitt i de syn-
optiske evangeliene, nemlig: “Den som finner sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt 
liv for min skyld, skal finne det”?37 

                                                 
30 Slik f.eks. B. Weiss og T. Zahn, i følge Fridrichsens referat, se Fridrichsen 1922: 28. M.P. Green 1993: 127-28 
lister også en rekke nyere forskere under disse synspunktene, men nærmere ettersyn viser at de aller fleste av 
dem drøfter seg frem til et syn som ligger nærmere det vi snart kommer til, nemlig i retning selvfornektelse og 
død for hva Paulus kalte “kjødet”. 
31 Luz 1990: 146 siterer Tertullian til dette. Se også Fridrichsens henvisning til Chrysostomos, Fridrichsen 1922: 
28 note 1. 
32 I følge Fridrichsens referat, se Fridrichsen 1922: 27. Schneider 1971: 578 note 53 refererer også til Percy for 
dette syn. 
33 Schniewind 1937: 132. Slik også J. Schmid, i følge referatet hos Frings 1971: 30. 
34 Fridrichsen 1922: 30 (kursiveringene er opprinnelige). 
35 Fridrichsen 1922: 30-31. 
36 Fridrichsen 1922: 34. 
37 Matt 10,39; 16,25; Mark 8,35; Luk 9,24. Ordlyden varierer litt. Noe slikt utsagn kommer ikke etter Luk 14,27. 
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Korsbæring som allusjon til Isaks vedbæring 
1 Mos 22,6 sier at Abraham tok offerveden og la den på Isak, sønnen sin. Isak bar altså selv 
den veden som var ment å ligge på alteret der han selv skulle ofres. Mange bibellesere har 
assosiert dette med Jesu egen død, og også blant forskerne er det dem som trekker parallellen, 
særlig på grunnlag av Genesis Rabbah avsnitt 56 (36c).38 Midr.Gen 22,6 sammen-ligner Isaks 
vedbæring med “en som bærer sitt kors på sine skuldre”, men forskere har spurt seg om dette 
utsagnet er fra etter-kristen tid.39 Kirkefaderen Irenaeus skrev bl.a.: “Med rette gjør også vi 
slik, vi som har den samme tro som Abraham, og vi tar opp korset slik Isak tok veden, idet vi 
følger ham”.40 
     Det er her imidlertid ikke så mye tale om en virkelig tolkning av Jesus-ordet, som av 
en oppbyggelig analogi. 

Korsbæring som lidelsesfellesskap med Jesus 
Selv om alle de fem tekstene vi diskuterer understreker at det dreier seg om disiplenes kors, 
ikke Jesu kors, gjør sammenhengen med Jesu lidelsesforutsigelse det nærliggende å lete etter 
forbindelser med Jesu korsdød. J. Schröter finner noen slike trekk i ordlyden “bære korset”, 
som er identisk med evangelistenes omtale av Simon fra Kyrene sin stedfortredende 
korsbæring for Jesus, og i verbet for å “fornekte”, som en finner igjen i forbindelse med 
Peters fornektelse av Jesus, hvor det nettopp er tale om å følge Jesus inn i døden.41 På denne 
bakgrunn finner Schröter følgende mening i utsagnet: “Jesu etterfølger skal i lidelsesetter-
følgelsen ta opp Jesu kors som sitt eget.”42 Noen har også henvist til det gåtefulle uttrykket i 
Kol 1,24 om å “utfylle på sin egen kropp” det “som ennå mangler i Kristi lidelser”.43 
      Men en slik tolkning bryter grunnleggende med selve stedfortredertanken i Jesu 
lidelse, slik vi finner den i ordet om Jesus som løsepenge, eller i Johannes´ kommentar til 
ypperstepresten Kaifas sitt innlegg mot dødsstraff for Jesus, Joh 11,49-51. Å bære sitt kors 
som om det var Jesu kors kan i beste fall være en oppbyggelig tanke innenforen viss 
fromhetstradisjon, men som en tolkning av et ofte gjentatt og sentralt Jesus-ord blir det mis-
visende. 
 
Etter denne korte gjennomgangen av en del tolkninger skal vi nå gå over til en utlegning som 
synes mer naturlig enn dem vi hittil har referert. 

Korsbæring som død over en selv 
Et utgangspunkt for tolkningen er selve meningsinnholdet av uttrykkene “bære sitt kors” og 
“ta sitt kors opp”. Ordet sikter åpenbart direkte til dødsstraff, henrettelse og avslutning av 
livet. Jesu utsagn inviterer heller til å spørre hvem eller hva som skal dø, enn om det overhode 
er tale om død. Samtidig er ikke fokus satt på selve korsfestelsesakten eller dødstidspunktet, 
men på dødsveien, timene umiddelbart før den dødsdømte skal henrettes. 
      Videre gjør alle de fem synoptiske beleggene det særdeles klart hvem som skal dø: det 
er den enkelte etterfølger sitt kors Jesus taler om.44 Også Thomas-evangeliet 55 forstår det slik 

                                                 
38 Strack-Billerbeck 1986: 587. 
39 Nolland 1993: 477. 
40 Irenaeus: Adv. haer. 4.5.4. Min oversettelse fra engelsk tekst gjengitt i Davies and Allison 1994: 223 note 51. 
41 Schröter 1997: 385. 
42 Min oversettelse av Schröter 1997: 385. 
43 Slik Ellis 1974: 141 i følge Bock 1994: 853. 
44
 I forskningen er det knapt noen som benekter at teksten sikter til den enkeltes kors, ikke til Jesu kors. Et 

unntak er Schwarz, som rekonstruerer hele utsagnet radikalt, og mener at evangelistene har misforstått Jesu 
opprinnelige uttrykk. 
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når det sies “tar sitt kors opp som jeg”. Det er altså ikke tale om Jesu kors, heller ikke om 
andres kors, men om den enkelte etterfølgers eget kors.  
     Vi skal videre merke oss at ordet står gjengitt på to ulike måter, dels det aktivt 
oppsøkende i uttrykket “ta sitt kors opp”, og dels det varig utholdende, “bære sitt kors”, der 
verbene står i presens indikativ. Slik antyder Jesus at han ikke bare taler om passivt å 
akseptere en martyrskjebne, om den skulle komme, men han plasserer korset midt inn i den 
kristnes liv. 
     Innledningene til Jesus-ordet i de ulike evangeliene gjør det også klart at dette er et ord 
til enhver som vil være i følge med Jesus. Jesus sier ikke at ethvert menneske har kors å bære, 
men han gjør det klart at etterfølgelse etter ham involverer et kors. Med dette forstår vi at ikke 
enhver sykdom eller vanskjebne et menneske er utsatt for skal kalles et kors, det må dreie seg 
om en død som er et særmerke for hans etterfølgere.45 
     Sammenhengen bekrefter dette klart. Uttrykket “bære sitt kors” omkranses i alle tre 
evan-geliene av to andre verb som også definerer Jesus-etterfølgelsens vilkår: “fornekte seg 
selv”, og “følge”. “Fornekte” er det motsatte av “bekjenne”, om Peter heter det at han tre 
ganger “fornektet” Jesus, her er det brukt samme verb, avrne,omai, som i vår tekst. Slik 
behandling Peter i de tre situasjonene ga Jesus, slik skal en etterfølger behandle seg selv, han 
skal for-nekte, ikke bekjenne eller bekrefte seg selv.  
      Det andre verbet er å “følge” Jesus. Siden ordet om de troendes korsbæring kommer 
straks etter Jesu egen lidelsesforutsigelse får også dette verbet frem at korsbæringen betyr 
død. Som Jesus måtte dø på et kors skal hans etterfølgere forberede seg til å følge ham. 
      Ser vi videre på neste setning presiserer det uten omsvøp at det dreier seg om “å miste 
sitt liv”. Paradokset stilles skarpt og direkte: Den troende som bærer sitt kors vil finne og 
vinne sitt liv nettopp i den død som hans kors representerer. Den derimot som vil unngå kors, 
og menneskelig sett redder sitt liv, han er i virkeligheten i den situasjon at han vil miste sitt 
liv. 

Hvem skal så dø? 
Slik ser vi at ordet om de troendes korsbæring er klart, skarpt og paradoksalt uttrykt. Men når 
og hvordan skjer den korsfestelse Jesus sikter til? På hvilken måte inntrer den død som hører 
etterfølgelsen til? Resten av evangeliene viser klart at det ikke var Jesu hensikt at hans 
etterfølgere umiddelbart skulle foreta noe kollektivt selvmord, Jesus innstiftet ingen domme-
dagssekt med et rituelt kollektivt selvmord. 
     Det nærmeste vi kommer et svar på hva eller hvem det er som skal dø er antagelig 
pronomenene i verset vårt: “sitt (kors)”, “(fornekte) seg selv” og (miste) “sitt liv”. Det er altså 
på en eller annen måte tale om at etterfølgerens eget jeg skal fornektes, mistes, tapes og altså 
plasseres på korset. Setter vi saken på spissen med moderne termer sier altså Jesus at jeg ikke 
skal “realisere” meg selv, men snarere fornekte, miste og korsfeste meg selv. Med full rett sier 
W.L. Lane at Jesus slik innskjerper og intensiverer kravet om selvfornektelse i dette “horri-
fying image of a death march”.46 Vi merker oss at det ikke står at vi skal fornekte og korsfeste 

                                                                                                                                                         
Forøvrig er det god poesi, men misforståelig teologi, når Brorson i en salme spør retorisk: “Skulle jeg en kristen 
være, uten Kristi kors å bære? Jesus har dog i sitt rike, aldri den disippel kjent.” Sammenlign også den kjente 
amerikanske salmen: “Must Jesus bear the cross alone, and all the world go free? No, there´s a cross for 
everyone, and there´s a cross for me.” 
45 Dette er meget klart og skarpt formulert i Pontoppidans gamle katekisme, spm. 620: “Bærer da ikke også de 
ubotferdige ofte korset? Nei, ingen bærer korset uten den korsfestede Jesu etterfølger. Men den ugudelige har vel 
mange plager, som han oftest gjør seg selv.” 
46 Lane 1974: 307. 
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våre synder eller våre egoistiske tilbøyeligheter, ikke en del eller et aspekt ved oss selv, men 
selve oss selv.47 
     Dette har opplagt implikasjoner for hva slags antropologi vi møter i Jesu forkynnelse. 
Jesus poengterte i en annen sammenheng at det er menneskets innerste vesen som gjør oss til 
syndere, ikke ytre besmittelse, Markus 7,15: “Ikke noe av det som kommer inn i mennesket 
utenfra, kan gjøre det urent. Men det som går ut av mennesket, det gjør mennesket urent.” 
Hva han mener med “urent” forklarte han videre i vers 21-22: “For innenfra, fra menneske-
hjertet, kommer de onde tankene: hor, tyveri, mord, ekteskapsbrudd, pengejag, ondskap, svik, 
utskeielser, misunnelse, spott, hovmod, vettløshet.” Kanskje er det dette innerste, det som 
mest egentlig er jeg, som skal fornektes, mistes og plasseres på korset? 

Sammenhengen med Paulus´s ord om å “være korsfestet” 
En slik forståelse gir seg også av det som antagelig er den eldste kommentar og videreføring 
av dette Jesus-ordet, nemlig Paulus´ utsagn om å “korsfeste” seg selv.48 Til romerne skrev han 
(6,6): “Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet sammen med ham, for at det legeme som 
er under synden, skulle gjøres til intet og vi ikke lenger skulle være slaver under synden.” Her 
er det “det gamle menneske” som skal korsfestes og “gjøres til intet”. Til galaterne skriver 
han rett ut (2,20): “Jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv.” Denne 
korsfestelse “sammen med Kristus” har til konsekvens at han kan si “verden er blitt korsfestet 
for meg, og jeg for verden”, Gal 6,14. Han bruker altså så omfattende ord som at “verden”, 
kosmos, og han selv ikke har noen relasjon, noe felles liv lenger. Vi merker oss at Paulus både 
sier at det er han som er korsfestet, - dette er på linje med Jesu ord om selv-fornektelse, - og at 
det er verden som er korsfestet for ham.   
       Selv om ikke Paulus taler om korsbæring, men direkte om korsfestelse, ligger begreps-
bruken meget nær opp til de synoptiske utsagnene. Forskjellen kan tilsynelatende være større 
mellom Jesu invitasjon til å ta sitt kors opp og Paulus´ konstaterende uttrykksmåte holdt i 
1.person: “Jeg er korsfestet”.49 Sammenhengen mellom det konstaterende og det formanende 
er likevel tett.50 Kol 3,3 konstaterer: “Dere er jo døde”. Likevel kommer formaningen to vers 
etterpå: “Så la da det jordiske i dere dø !” Også Peter bruker en lignende uttrykksform, når 
han i 1 Pet 2,24 sier at “vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten.” Analogt kan 
Paulus konstatere at han er korsfestet sammen med Kristus, samtidig som evangelie-ordet 
lyder om å ta sitt kors opp og følge Kristus. 
       Sammenhengen i Rom 6,6 er om dåpen, og med et ordspill kan vi si at Paulus betrak-
ter seg som dødsdøpt, døpt til døden. Alle henvendelser til den gamle Paulus henvises til 
graven, for nå å bli i billedbruken fra Romerne 6, eller de henvises til korset, for å følge opp 
vårt bilde.  

Korsbæring og familiebånd 
Tilsynelatende kan konteksten til to av de fem synoptiske beleggene på korsbæringen falle 
annerledes ut. Verken Matt 10,38 eller Luk 14,27 taler direkte om selvfornektelse, men ordet 
om korsbæringen kommer straks etter Jesu krasse ord om ikke å elske far og mor, sønn eller 
datter.51 Vi skal ikke her gå inn på innholdet av dette utsagnet, og forholdet mellom dette 

                                                 
47 Jfr Schürmann 1982: 541, som med tilslutning siterer Schlier på dette punkt. 
48 Det er nylig kommet en stor studie til disse tekstene: Agersnap 1999.  
49 Luz 1990: 144 kaller Paulus´ bruk av korsfestelsesuttrykket for “en eksistensiell tolkning”. 
50 Et sitat fra en gammel lekpredikant kan illustrere dette poenget, Dehli 1928: 43. Per Nordsletten siteres på 
dialekt for følgende utsagn: “Den gamle Adam er så rotin heilt igjønom. Å få´n på korset er ikkje lett. Det held 
korkje spikar ell´ nagle ti´ om. Han står upp samen med meg um morgon´ og legg seg med meg um kveld´n.”  
51 Luz 1990: 144 finner en betydelig forskjell mellom det positivt formulerte “han må ta sitt kors opp”, og det 
negativt formulerte (“den som ikke ...”): “Ein neues Verständnis des Logions ist erst bei Markus wahrscheinlich: 
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ordet og Jesu øvrige innskjerpelse av det fjerde bud, f.eks. når det gjelder plikten til å bidra til 
å forsørge gamle foreldre. Men vi skal fokusere på hvordan det å fornekte seg selv kan ligge 
nær i mening til å ikke elske eller prioritere familierelasjonene. Her har nemlig en ny studie 
kombinert innsikter fra sosial-antropologi og bibel-eksegese på en fruktbar måte. B.J. Malina 
har nettopp fokusert på innholdet av uttrykket å “fornekte seg selv” i et kulturhistorisk lys.52 
Han finner at forståelsen av selvfornektelse kan være en ganske annen for en moderne vestlig, 
individualistisk preget hvit person enn det det trolig var i Midt-Østen på Jesu tid. Det handler 
på sett og vis om forholdet mellom individ og kollektiv, om familiebånd og slektstilhørighet. 
     La oss illustrere dette med en kjent fortelling fra det Gamle Testamente: Mens Abra-
hams oppbrudd fra slekten i Haran i Mesopotamia for et moderne øre høres ut som en spen-
nende reise utført av en noe aldrende globetrotter, vil denne fortellingen kanskje for en jøde 
på Jesu tid ha fortonet seg som dumdristig og meget farlig, utført i lydighet mot et bestemt 
guddommelig kall. Slekten og hjemstedet ga både beskyttelse og identitet. Et brudd med 
familien var et steg ut i det farlige intet.  
     På denne bakgrunnen mener Malina at forskjellen faktisk var meget liten mellom 
uttrykkene “fornekte seg selv” og det å forlate familien.53 Han tenker da både på den enkeltes 
løsrivelse og ensomhet, og på den mangel på tilhørighet og rett ut skam som avkappede 
familiebånd representerte.54 

En trang port og en smal vei 
Det er derfor rimelig å se på ordene om ikke å elske familien som en konkretisering og 
aktualisering av utsagnet om å fornekte seg selv. Vi står da tilbake med en grunnforståelse av 
korsbæringen hos Jesus som en død for en selv, en fornektelse av seg selv. Dette anvendes og 
aktualiseres i Jesus-ordet om ikke å elske sine nærmeste, ikke å hente identitet og trygghet fra 
familien. Og også Paulus tar tak i samme uttrykksmåte, når han sier at han selv, hans “gamle 
menneske” er korsfestet sammen med Kristus. Resultatet er for ham at relasjonen til “verden” 
rett og slett er blitt borte, i alle fall ideelt sett. Han er korsfestet for verden, og verden er 
korsfestet for ham. Han “fornekter” verden, fordi han fornekter seg selv, og avviser derfor 
enhver forbindelse med “det gamle menneske” og “verden”. 
     I et slikt lys blir det heller ikke noe stort sprang til forståelsen i Luk 9,23, der det står 
at etterfølgerne “hver dag” skal ta sitt kors opp.55 Dette kan forstås som en presisering av den 
selvfornektelse og dødsprosess som korsbæringen innebærer. Hele livet som Jesu etterfølger 
har selvfornektelsen og korsbæringen over seg, det er ikke begrenset til begynnelsen. Det er 
ikke bare porten som er trang, også veien er smal, Matt 7,13-14. 

Den rike unge manns korsbæring 
Et spennende sted rent tekst-kritisk skal også nevnes til slutt. Fortellingen om den rike unge 
mann har i Markus 10,21 et tillegg i en rekke manuskripter som kobler kravet om å selge alt 
mannen eier til korsbæring. Med tillegget lyder ordet slik: “Gå avsted og selg alt det du eier, 
og gi til de fattige,og du skal få en skatt i himmelen. Og kom, ta opp korset, og følg Meg !”56 
                                                                                                                                                         
Er formuliert nicht mehr konditional, sondern paränetisch und stellt die Selbstverleugnung voran.” Som 
fortsettelsen vil vise finner jeg ikke en slik motsetning. 
52 Malina 1994. En varsom kritikk av Malina´s anvendelse av sosial-psykologien på dette punkt finnes hos Green 
1997: 392-93, særlig note 62. 
53 Malina 1994: 108: “... to deny self in the triple tradition and to leave familiy in the Q/Thomas tradition . As I 
expect to indicate, there is really very little difference between the two.” 
54 Malina 1994: 108. 
55 Samme uttrykk finnes også i Lukas´ versjon av Fader Vår, der det i 11,3 står: “Gi oss hver dag vårt daglige 
brød !” 
56 Oversettelsen er fra Bibelen – Guds Ord, Nesbyen: Bibelforlaget, 1997 (Norske King James) som på 
prinsipielt grunnlag ønsker å følge majoritetsteksten. 
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Denne ordlyden finnes i Codex Alexandrinus, i fire andre majuskler og dessuten i over 1500 
minuskler. Tillegget er altså med i den såkalte majoritetsteksten, men mangler i 24 av de 
eldste håndskriftene, så som Sinaiticus og Vaticanus.57 Det er derfor usannsynlig at det har 
vært med i Markus-evangeliet fra først av.58 Kanskje er det kommet med ut fra Markus 8,34 
som på mange vis er parallelt til vårt sted.59 
     Likevel er tillegget interessant innholdsmessig vurdert. Etter min mening treffer det 
godt meningen med Jesu ord om etterfølgernes korsbæring. For den rike unge mann aktuali-
serer etterfølgelsen seg i kravet om å selge alt han eier, og gi det til de fattige. Slik må han 
fornekte seg selv, og rikdommen hans representerte en hindring som måtte fjernes for at han 
skulle være rede til å følge Jesus på Jesu egne betingelser. Slik skulle verden korsfestes for 
den rike unge mannen, og slik måtte mannen korsfeste seg selv for verden, hvis vi skal 
anvende Paulus´ språkbruk fra Gal 6,14. Uttrykket passer riktig godt i forbindelse med den 
rike unge mann hvis vi trekker inn et forhold romeren Tacitus beretter om, nemlig at den som 
var dømt til korsfestelse mistet retten til all privat eiendom, og også normalt til begravelse.60 

Sammenfatning 
Vi har studert et dramatisk og poengtert Jesus-ord som i litt ulike variasjoner kommer fem 
steder i de synoptiske evangeliene i tillegg til et belegg i Tomas-evangeliet. Alle steder er det 
tale om å “bære sitt kors” eller å “ta opp sitt kors”. Vi har argumentert for å se utsagnet som et 
ekte Jesus-ord. Noen tilsvarende invitasjon til korsbæring finner vi ikke noe sted verken i 
jødisk, gresk eller romersk litteratur. 
      En rekke tolkninger ble referert og evaluert, men en rett tolkning bør etter min mening 
gjøre alvor av at ordene om å bære sitt kors virkelig handler om død. Siden Jesus alle steder 
taler om etterfølgernes kors må tolkningen av ordet holdes adskilt fra den korsfestelse Jesus 
gjennomgikk. Samtidig er det tydelig at Jesus henviser enhver etterfølger til korsbæring. 
     På spørsmålet om hva eller hvem som skal dø finner vi ingen begrensende 
reservasjoner i retning av at det bare er spesielle negative tilbøyeligheter i mennesket som 
skal dø. Konteksten rundt alle fem beleggene taler tvert i mot om å “miste sitt liv” for Jesu 
skyld, og om å “fornekte” seg selv. 
      Ordene om korsbæringen kan da anvendes på flere plan, bl.a. med tanke på familie-
båndene. Den som bærer sitt kors kan ikke sette sin familie foran Jesus. Også materielle goder 
må vike plassen der det kommer i veien for forholdet til Jesus. Slik sett er det en nær 
forbindelse til Bergprekenens ord om den trange port og den smale vei. Men sammen med 
kallet til korsbæring, selvfornektelse og død lyder ordet om at "en som mister sitt liv for min 
skyld, han skal finne det." 
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Interpellasjonen i 1918 

Debatt om kirkesynet i Norsk Luthersk Misjonssamband 

Ved Erik Kjebekk 
 
I Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har kirkesynet og sammen med det spørsmålet om 
bibelsk kirkeordning med vekslende styrke vært debattert gjennom store deler av organisa-
sjonens vel hundreårige historie. Selv om Hopes kirkesyn1 har hatt en dominerende plass 
mellom NLMs venner, har ikke minst tanken om å etablere en frikirke gjort seg gjeldende. I 
tider med sterk turbulens i Den norske kirke på grunn av avvikende synsmåter blant prester og 
biskoper i avgjørende spørsmål, kommer spørsmålet på banen med styrke: Er ikke tiden nå 
inne til å ta et brudd med statskirken?  
 Jeg skal i denne artikkelen ta for meg en debatt om kirkesynet i NLM som utspant seg  
før, under og etter generalforsamlingen i 1918. Før vi gjør det, skal jeg redegjøre kort for 
ulike kirkesyn som gjorde seg gjeldende tidlig på 1900-tallet. 

Ulike kirkesyn 
I 1877 var Den Evangelisk Lutherske Frikirke blitt stiftet. Bakgrunnen for den nye frikirke-
dannelsen på luthersk mark synes dels å ha vært uro over en rekke forhold innen statskirken 
og dels et ønske om å etablere et kirkesamfunn som var mest i overenstemmelse med bibelske 
menighetsidealer. De to avgåtte prestene, Johan Storm Munch og Paul Wettergreen, besøkte i 
1876 Skottland og ble der overbevist om at den presbyterianske kirkeforfatning var mest i 
overensstemmelse med de bibelske menighetsidealer. I årene framover ble det dannet flere 
frikirkemenigheter på forskjellige steder rundt i landet. 
 Også blant det radikale vekkelsesfolket på Sør- og Vestlandet og i Trøndelag hadde 
frikirkebevegelsen atskillig sympati. Ikke minst oversettelsen av den sveitsiske teologen Jean 
Henri Merle d`Aubigne´s bok, To konger eller to kongeriker eller Scotlands trehundreårige 
kamp for kirkelig frihet2 gav frikirketanken vind i seilene. Denne boken var ikke bare et 
historieverk om den skotske kirke. Den gav også en prinsipiell orientering om kirkens vesen 
og hevdet i den forbindelse med styrke at kirken bare har én konge, Jesus Kristus. Staten må 
ikke ha noen åndelig myndighet i kirken. I denne boken fant frikirkebevegelsen mye av sitt 
ideologiske ståsted. 
 Frikirketanken var imidlertid ikke særlig levende på Vestlandet da Det Vestlandske 
Indremisjonsforbund ble stiftet i 1898.3 Men da kampen mot den liberale teologien tilspisset 
seg etter århundreskiftet, kom tanken om frikirke sterkt i fokus. Og under årsmøtet for Det 
Vestlandske Indremisjonsforbund i Ålesund i 1906 ble det vedtatt å arbeide for ”å få kyrkja 
skild frå staten, ikkje med tanke på ei folkekyrkje, men ei frikyrkje”.4  
 Indremisjonsfolket på Østlandet gikk en annen vei enn vestlendingene. På Indre-
misjonsselskapets landsmøte på Hamar i 1902 ble det med stort flertall vedtatt en resolusjon 
som gikk ut på at reformarbeidet burde ledes i ”reformbevegelsens gamle spor”. En komité 
ble nedsatt til å utarbeide forslag til program for reformarbeidet. Utpå nyåret sendte den ut et 
                                                 
1 Jeg skal nedenfor gjøre nærmere rede for Hopes kirkesyn. 
2 Boken utkom første gang i Bergen i 1873 oversatt av sokneprest C. M. Eckhoff. Eckhoff hadde tillit blant 
lekfolket og var blant annet lærer for Ludvig Hope da han gikk på emissærskolen i Bergen. Boken ble i forkortet 
utgave utgitt på ny på Frikirkens forlag i 1950.  
3 Se Johannes Kleppa og Paul Odland: Ordets folk. Det Vestlandske Indremisjonsforbund 1898-1998 s. 102-103.  
4 Bernhard Eide i Fast Grunn nr. 2, 1949. 
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opprop ”med krav om at så vel lokalmenigheter som landskirken nå måtte få sin lovfestede 
representasjon, så den kunne tale sin sak overfor styresmaktene, og likeså få det indre 
selvstyre som tilkom kirken etter dens art og vesen. Staten hadde fått sin 17. mai i 1814. Nå 
var det på tide at kirken også fikk sin.”5  

Blant dem som hadde tatt del i Indremisjonsselskapets komitéarbeid vedrørende 
kirkeforfatningsspørsmålet, var Absalon Taranger, som var professor i rettshistorie ved 
universitetet i Kristiania. Han kom imidlertid til å utvikle seg bort fra tanken om reformer 
innen statskirkens ramme. I en artikkel i 1906 hevdet han at en måtte komme bort fra stats-
religionssystemet, Taranger ville ha en fri kirke som var uavhengig av staten og kunne være 
herre i eget hus. Men kirken måtte fortsatt være en folkekirke som omfattet hele det norske 
folk – bortsett fra dem som ønsket å stå utenfor. Noen frikirke ønsket han slett ikke.6 ”Det er 
altså tre forskjellige tanker om hvordan kirkens saker burde ordnes. Noen mente statskirken 
ikke kunne reformeres på tilfredsstillende vis, de troende måtte – når tiden var inne – forlate 
statskirken og danne en frikirke. Andre ville beholde statskirken inntil videre, men arbeide for 
tidsmessige reformer innen statskirkens ramme. Og en tredje retning lot seg engasjere av 
Tarangers idéer om en fri folkekirke.”7 

Ludvig Hopes kirkesyn 
Blant Kinamisjonsforbundets venner var nok meningene delte om kirkeordningsspørsmålet. 
Vi vet at ikke så få var tiltalt av frikirketanken. Blant vekkelsesfolket på Vestlandet var det 
nok ikke bare kampen mot den liberale teologien som nørte opp under frikirketanken. I det 
åndssamfunnet som vokste fram som følge av vekkelse og åndelig fornyelse, mente noen at 
det mest bibelske måtte være å organisere seg i en frikirke. Noen av Kinamisjonsforbundets 
forkynnere ble forstandere i Frikirken. Johannes Solem hadde prinsipielt et frikirkesyn. Men 
han ville ikke forlate statskirken før tiden var moden til det slik at kristenfolket kunne forlate 
den i samlet flokk. I 1910 uttalte Solem at det ikke kan ”nektes at det er frikirken som alltid 
har stått som det endelige mål for det norske kristenfolks reformbestrebelser”.  

Kinamisjonsforbundet som organisasjon tok ikke stilling til kirkeordningsspørsmålet. 
Det gjorde imidlertid Ludvig Hope. Han var ikke tilhenger av noen av de tre hovedretningene 
i kirkedebatten som jeg har redegjort for ovenfor. Til forskjell fra flere av lederne for lek-
folket på Vestlandet som mente frikirken var et ideal en måtte sikte mot, forsvarte Hope stats-
kirken særlig på grunn av dens folkeoppdragende gjerning. Men da statskirken omfatter så å si 
hele folket, både troende og vantro, kan den ikke organiseres som en Jesu Kristi kirke. Men 
innen statskirkens ramme kan Guds folk selv forme sin egen frie virksomhet etter sin egen 
overbevisning og på Guds Ords grunn.  

Hopes kirkesyn har likhetstrekk med det synet Hans Nielsen Hauge utformet i sitt 
testamente og som ble praktisert i det haugianske vennesamfunnet.8 Dessuten finner vi 
formelle likhetstrekk med Grundtvigs kirkesyn. Dette er påpekt av mange, blant annet av Carl 
Fr. Wisløff som skriver følgende: ”Heller ikke Grundtvig identifiserer statskirken som organi-
satorisk størrelse med Jesu Kristi kirke. I statskirkens ”borgerlige ordning” bor den troende 
menighet som ”en fremmed gjest”. I sin struktur ligner Hopes kirkesyn på Grundtvigs. Men 
det er især en stor forskjell: Grundtvig finner den troende menighet i kirkehuset, samlet om 
dåp og nattverd og Guds ord. Men Hope ser venneflokken av troende som det synlige uttrykk 
for Guds folk. – Til dette kommer betraktelige forskjeller i kultursyn og livsstil.”9 I en artikkel 

                                                 
5 Ola Rudvin: Indremisjonsselskapets Historie, bind 2, s. 61. 
6 Carl Fr. Wisløff: Norsk Kirkehistorie, bind 3, s. 175. 
7 Ibid. s. 176. 
8 Erik Kjebekk: Verden for Kristus, s. 25 ff. 
9 Carl Fr. Wisløff: Norsk Kirkehistorie, bind 3, s. 208. 
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så tidlig som i 1906 finner Hope støtte for sitt kirkesyn i Grundtvigs salme ”Kirken den er et 
gammelt hus”.10  
 I 1908 oppnevnte myndighetene en offentlig kommisjon som skulle behandle kirkelige 
spørsmål. Kirkekommisjonen leverte en rekke innstillinger med forslag til forandringer som 
vi her ikke kan gå nærmere inn på. I spørsmålet om kirkens forfatning delte kommisjonen seg 
i et flertall og et mindretall. Flertallet ville beholde statskirkeordningen, men nødvendige 
reformer burde komme skrittvis. Kommisjonens mindretall hevdet i hovedsak den frie 
folkekirkes ideal. 
 På denne tiden kom også Indremisjonsselskapet inn i sterke brytninger omkring 
kirkeordningsspørsmålet. En viss påvirkning fra de ”radikale” vestlendingene gjorde seg 
gjeldende på Østlandet. Johannes Solem var i 1909 flyttet til Halden og ble straks en av 
lederne for den mer radikale og kirkekritiske fløy innen Indremisjonsselskapet. Flere syntes 
Indremisjonsselskapet var for stivkirkelig og for prestestyrt. De mistet troen på å reformere 
statskirken og gikk over til et prinsipielt frikirkesyn. På grunn av læremessig forvirring innen 
statskirken mente flere grunnreglenes bestemmelse om at Indremisjonsselskapet skulle søke å 
arbeide ”i tilslutning til det kirkelige embete”, måtte bort. Dette skjedde først i 1914. Nå het 
det at Indremisjonsselskapet ønsket å samarbeide i broderlig forståelse med ”våre menigheters 
øvrige kristelige virksomhet som står på Guds ords og vår kirkes bekjennelses grunn”. Disse 
og andre spørsmål hadde skapt nærmest en krise i Indremisjonsselskapet i årene 1911 – 1914. 
Men nå hadde selskapet funnet sin kirkelige linje, og det trakk seg ut av aktiv kirkepolitikk. ”I 
1912 uttalte man at oppgaven var å vinne mennesker for Gud, ikke å arbeide for kirkepolitiske 
mål – og alle kristne skulle være velkomne, enten de holdt på statskirken eller på frikirken. 
Helst burde ikke en gang emner av kirkepolitisk art behandles på indremisjonsmøter.”11   

Interpellasjonen 
Selv om Kinamisjonsforbundet som organisasjon ikke tok stilling i kirkesynsdebatten, ble 
spørsmålet likevel arbeidet med blant mange av organisasjonens ledere og venner. Vi har alt 
nevnt Ludvig Hopes markante standpunkt. Spørsmålet ble også aktualisert før general-
forsamlingen i Bergen i 1918, da fellesstyret av en gruppe i Trondheim med blant andre Olav 
Risan og Johannes Daasvand12 som de mest kjente, ble bedt om å framlegge følgende inter-
pellasjon:13 
  

Hvilken fremgangslinje mener generalforsamlingen at forbundet bør vælge med 
henblik på den nuværende kirkelige situation? 
  
Som grunn for denne interpellasjonen nevnes forskjellige kirkesyn som finnes innen Kina-
misjonsforbundet:         
     

                                                 
10 Sambåndet nr. 50, 1906. 
11 Carl Fr. Wisløff: Norsk Kirkehistorie, bind 3, s. 208. 
12 Olav Risan var i 1918 nytilsatt kretssekretær i Trøndelag krets av Kinamisjonsforbundet. Johannes Daasvand 
var kjent forkynner og på denne tiden bysekretær i Betania, Kinamisjonsforbundets forsamling i Trondheim. 
Risan, Daasvand sammen med redaktør og historiker Oscar Handeland var dyktige debattanter.  Med skarp penn 
foretok de stundom analyser av  kirke- og  kristenlivet som Brandtzæg ikke alltid var glad for. Det var særlig i 
bladet Kristelig Folkeblad, som fra 1918 ble utgitt i Trondheim med Risan, Handeland og emissær og forfatter 
Anders Gil som redaksjonskomité, at de målbar sine synsmåter. I bladets vedtekter het det at ”Aksjeselskapet 
”Kristelig Folkeblad” har til formål å utgi et landsblad hvis virksomhet knyttes til Det norske lutherske 
Kinamisjonsforbund”. Brandtzæg og fellesstyret var ikke særlig glade for at bladet ble knyttet opp til 
Kinamisjonsforbundet.   
13 Jeg kjenner ikke til at en interpellasjon verken før eller senere er framsatt i noen av  Misjonssambandets 
generalforsamlinger. 
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a) En ikke liten flok blandt os er ”kirkelige”, ret og slet statskirkelige. Under de     
Forhaandenværende tilstande, ser de i den nuværende kirkeordning den beste, om ikke den 
ideelle. De gaar nogenlunde regelmessig i kirken og nyter nadverden der. 
b)  Dernæst har vi mellem os en del frikirkevenlige som i frikirken ser vort ”Pella”, der alle 
sande troende snarest mulig bør ty hen til. 
c) Desuten er en stor del blandt os ”ukirkelige”. De ser i statskirken kun ”statsreli-
gionssystem” der pædagogisk sett har sin opgave at løse, men som ingen bibelsk eller 
luthersk rett har til at kalle sig Jesu Kristi kirke. Den egentlige kirke er de troende, og de 
egentlige menigheter er de troendes forsamlinger i større og mindre grupper, saaledes som de 
finnes i vaare missionsforeninger. De gaar aldrig i kirken, uten paa en eller annen ”visit” 
naar tvingende forhold er tilstede, eller ved større stevner, aarsmøter eller lignende. Mange 
av dem døper sine barn selv, og alle disse nyter nadverden privat. De er – efter en av vore 
biskoppers uttalelse – en ”kræftskade for vor kirke”.”14 

 
Før interpellasjonen ble gjort kjent i media, hadde Brandtzæg i alle fall drøftet den med rektor 
Henrik Kaarstad i Volda. Kaarstad mente at den burde avvises og ikke komme fram i 
generalforsamlingen. Brandtzæg svarte Kaarstad at han visste ikke om fellesstyret hadde makt 
eller rett til å stoppe den. Og om de kanskje hadde rett til å gjøre det, ville en slik 
framgangsmåte være klok? Kaarstad mente dessuten at ”trønderne” egentlig var ute etter å 
danne frikirke. Brandtzæg mente at dette var tilfelle for somme av dem som stod bak 
interpellasjonen. ”For andres vedkommende er det den interesse, at forbundet skal opptre som 
et ”kirkepolitisk parti”.”  

Brandtzæg og fellesstyret med ham ville ikke at Kinamisjonsforbundet skulle 
engasjere seg i noen kirkeordningsdebatt. Det ville bare føre til sprengning av organisasjonen. 
Til Kaarstad skriver han: ”Det er klart, at hvis der gjøres noen som helst forsøk paa aa 
fremtvinge en ”nyorientering” i forbundets arbeid, så vil der bli sprengning. Men jamen 
begynner jeg så smått å bli trett av all ”manøvreringen”.”15  

Fellesstyret ville altså ikke sette seg imot at interpellasjonen ble tatt opp til behandling. 
Men da den ble presentert i programmet for generalforsamlingen, skrev fellesstyret blant 
annet at om generalforsamlingen bestemmer seg for å realitetsbehandle den, så vil fellesstyret 
på forhånd ”forme et par satser, som gir uttrykk for fellesstyrets meninger om de spørsmål, 
som ”interpellasjonsforslaget” rører ved”. Fellesstyrets kommentar er så prinsipiell at jeg 
siterer den her i sin helhet:         
   
a) Det norsk lutherske Kinamissionsforbund vedblir at arbeide efter de samme 
fremgangslinjer, som hittil har været fulgt, - saaledes at maalet for forbundets arbeide først 
og fremst egentlig er arbeidet i Kina. 
b) Under dette vil vi – herefter som før – bl. a. ta sigte paa to ting. For det første vil vi 
herefter som før – arbeide med evangeliets forkyndelse her hjemme i vort eget land, - baade 
som et middel til med kraft at kunne drive vort hedningemissionsarbeide, - og som et middel 
til at frelse flest mulig av vort eget folk. 
For det andet vil vi ha øiet aapent for nye arbeidsmetoder, - saa langt som det kan forenes 
med vort grundstandpunkt, - og uten at vi likeoverfor andre arbeidsgrene i vort land kommer i 
                                                 
14 Kristelig Folkeblad nr. 24, 1918. 
15 I Brandtzægs brev til Kaarstad går det klart fram at fellesstyret følte seg utfordret av de radikale røstene i 
Kinamisjonsforbundet. ”Luften har nå vært så ”lummer” en stund innen forbundet – i alle fall føler vi i 
fellesstyret det så – at her trenges visst en utladning. Og fellesstyret har derfor – allerede før forslaget fra 
trønderne kom - , talt om at vi burde foranledige en ”programdebatt”, - ikke minst for vår egen skyld. Vi har jo i 
det siste ikke så sjelden fått den mer eller mindre tilslørede attest, at vi er blitt ”for gamle og for snille”, - at vi 
alltid er i baktroppen, - at vi må drages etter hårene, når noe nytt skal gjøres, at man ikke vet, hvor man har osv.” 
NLM-arkivet hovedkontoret Aab 001.  
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et konkurenceforhold, som ikke likefrem og uundgaaelig flyter av det faktum, at vi eksisterer 
som en selvstendig organisasjon, med vort eget selvstendige arbeidsmaal.  
c) Fællesstyret maa bestemt fraraade ethvert forsøk paa at fremtvinge en omdannelse av 
forbundet og dets arbeidsmaate, - enten nu formaalet med et saadant forsøk er at gjøre 
forbundet til et ”kirkepolitisk parti” indenfor statskirkens omraade, - eller at forbundet skal 
skille sig ut som et selvstændig kirkesamfunn – i eller utenom statskirken. 
d) Fællesstyret er overbevist om, at ethvert saadant forsøk – om det skulle lykkes at faa flertal 
for det paa generalforsamlingen – uungaaelig vil føre til en sprængning av forbundet, - en 
eventualitet, som vi i høi grad vilde beklage, baade av hensyn til vor opgave i Kina, og av 
hensyn til vor mission mellem vort eget folk.16    

 
Fellesstyret la altså vekt på at Kinamisjonsforbundets formål er å arbeide for  evangeliets 
utbredelse, spesielt i Kina. Arbeidet i Norge drives med det mål for øye å nå så mange som 
mulig av vårt eget folk med frelsens budskap og samtidig få flere interessert i arbeidet blant 
de unådde folkeslagene. Fellesstyret ønsker slett ikke at Kinamisjonsforbundet skal omdannes 
verken til et kirkesamfunn eller et kirkepolitisk parti.17 
 Interpellasjonens forslagsstillere var ikke fornøyde med fellesstyrets kommentar i 
Kineseren. De skrev brev til fellesstyret som ble offentliggjort i Kineseren nr. 24. Inter-
pellantene skriver her: 

 
Det var fra vor side ikke ment som noget forslag, men ret og slet en forespørsel. 
Hvad vi har villet med den er at der maatte bli git anledning til samtale om det som rører sig 
hos vore mænd om de deri antydede spørsmaal. Og om anledningen gives, at det særlig 
maatte bli et vækkerrop til Guds folk om at være vaaken ogsaa paa dette punkt, samtidig som 
der arbeides for sjæles frelse herhjemme og ute som tidligere. 
At der nemlig forestaar omveltninger paa det kirkelige omraade er det vel ingen der 
nogenlunde følger med tiden som er i tvil om. Ønskelig vilde det da være om man kunde staa 
rustet til at møte den nye situation. 
Vi som har fremkastet spørsmaalet har imidlertid ikke egentlig tilsigtet nogen bestemt kirkelig 
”linje” – simpelthen av den grund at vi ikke er saa skraasikker paa den rette. 

Interpellasjonsdebatten 
Det gikk mot en spennende generalforsamling. Interpellasjonen ble debattert lørdag 6. juli om  
formiddag. Merkelig nok er det ikke noe fyldig referat fra debatten verken i generalforsam-
lingsprotokollen eller i Kineseren. I Kristelig Folkeblad står en del av innleggene referert. 
Oscar Handelands innlegg må være sterkt utvidet. Handeland bruker et dristig bilde om to 

                                                 
16 Kineseren nr. 20-21, 1918 
17 I fellesstyrets presentasjon av interpellasjonen går det også fram at de har drøftet den med ledende menn i 
Kinamisjonsforbundet. I brev av 25. mai til fellesstyret protesterte interpellantene mot denne framgangsmåten: 
”Hvis forholdene virkelig er saa ømtaalelige at styret ikke vil ta ansvar for at la generalforsamlingen svare paa 
den slags forespørsler, hvorfor kunde det saa ikke ha henvendt sig til en av undertegnede, gjort opmerksom paa 
forholdet og henstillet til os at ta forespørselen tilbake. Det vilde være hensynsfuldt og utvilsomt ha gagnet saken 
bedre.” Brandtzæg svarte at det også tidligere har vært vanlig praksis i Kinamisjonsforbundet å drøfte viktige 
spørsmål med forskjellige ledere.  

I det samme brevet poengterer interpellantene at interpellasjonen var ment som en forespørsel, som 
ordet interpellasjon betyr, og ikke som et forslag. Når fellesstyret taler om ”interpellasjonsforslag”, så er det 
misvisende, mente de. Men Brandtzæg svarte at det lå ikke noen skjult brodd i selve uttrykket. ”Det tør jeg nok 
med sannhet sige. Aarsaken til, at det blev formet saa, er ganske enkelt den, at alt som forelægges for 
generalforsamlingen i en viss betydning kan kaldes ”forslag”, - og naar det saa staar ”interpellasjonsforslag”, saa 
trodde jeg egentlig ikke, at det kunde være gjenstand for nogen misforstaaelse, - end sige, at det skulde gi 
andledning til en tolkning av den art, som eders skrivelse antyder.” NLM-arkivet hovedkontoret Aab 001.   
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store tre. ”Det eine er gamalt, det andre ungt, det eine visnar, det andre veks.”18 ”Desse to tre 
er den offisielle kyrkja og lægmanns–rørsla, statskyrkje-stellet og det frie kristelige arbeid.” 
Og han påviser at statskirken har mistet mye av den makt og innflytelse den hadde tidligere. 
Reformer og ulike tiltak for å gjøre kirken mer bibelsk, har ikke ført fram.19 Selv om kirke-
treet vil få en viss knoppskyting i nær framtid, så mener Handeland at den er forbigående. 
Handeland tror det er den siste oppgangstid kirken går inn i. Den offisielle kirken vil falle som 
et morknet tre.20 Handeland oppfordrer derfor ”alle oss som trur det frie arbeid eig framtidi, at 
me samlar oss om det i tett fylking og ber det fram med all makt og tru me eig.” 
 Men Handeland ville ikke gå ut av den offisielle kirken. Det ville være å rive ned det 
fedrene hadde bygget opp i over 100 år og begynne på bar bakke. Han ville tydeligvis ikke på 
det daværende tidspunkt omdanne venneflokkene til frikirke. Venneflokkene er i realiteten 
som små menigheter å regne.21 Og Handeland formaner lekfolket: ”Legg arbeid paa aa styrkja 
det livet som er, organiser flokkane betre, gjer ordningi meir bibelsk, um det trengst. Det er 
den rette vegen etter mitt syn.”  
  Ludvig Hope var nok langt på vei enig med Handeland. Men Hope ville knapt ha 
brukt metaforen et morknet tre om den offisielle kirken. Hope har på flere steder gitt uttrykk 
for et langt mer positivt syn på kirkens rolle også i framtiden. Også Handeland kom til å 
vurdere kirkens betydning på en mer positiv måte.22 I interpellasjonsdebatten uttalte Hope om 
kirkespørsmålet: 
 ”Mitt syn er dette: 

Me vil og me bør vera i ”kyrkja”, eller rettare: me vil vera innanfor stats-kyrkje-
institusjonen, men ikkje under han. 
 Ingen kan negta at dei frie organisationane innanfor stats-kyrkje-institutionen har naatt 
lengst og gjort mest for Guds rike i Norig.  
 Dei har havt heile folket til arbeidsmark, og dei har med aari vunne lenger og lenger 
fram i fridom og magt. 
 Lat oss halda fram og byggja paa den gamle grunn som fedrane mura med bøn og 
arbeid, under trengsla og taaror. 
 Daa held me oss etter den rette lina, den som fører til maalet.”23 
 Hope mener at venneflokkene vil og bør være i men ikke under statskirken. 
Refleksjoner om kirkens fall eller etablering av frikirke finner vi ikke hos ham. Men han sa 
samtidig at ”me vil organisera og styrkja alt og alle som vil arbeida i hop med oss. De 
emissærar og de som er formenn i missionslagi: legg vinn paa aa organisera arbeidet godt, faa 
det godt i sving ogso i den led.” Selv om Hope mente kirken er en organisme og ikke en 
organisasjon, så mente han like fullt at arbeidet skulle organiseres, men det skulle da skje i 
men ikke under den offisielle kirke.24   

                                                 
18 Kristelig Folkeblad nr. 30-31, 1918. 
19 Ibid. ”Det er so ein kan mest baade graata og læ naar ein tenkjer paa alle kyrkjemøti, alle talane, alle planane, 
alt strævet – og so paa resultatet til i dag. Her høver det gamle ordet mest altfor godt: Dei vreid seg i føderider, 
og fødde vind!” 
20 Ibid. ”Kristelig set vil det bli verre og verre for kvar tid med kyrkja: staten vil syta for at ho blir meir og meir 
verdsleggjord. 
 Naar tidsaandi paanytt slaar um, naar fritenkjarskapen næste gong reiser hovudet, daa er det forbi med 
den ”officielle” kyrkja. Daa vil ho vera som eit morkna tre – ho har spelt ut si rolle som folkeuppseder, og maa 
falla.” 
21 ”So seier dei at me maa ha ”menighet” og ”menighetsliv”. Eg svarar: Me har ”menighet”. Dei kristne 
veneflokkane som samlar seg um ordet (mange ogso um nadveren) er kyrkjelydar. Lat vera at ”menighetslivet” i 
desse flokkane er uheilt og ofte veikt, men det er der. Folk blir frelste og upphaldne i trui likso vel der som i dei 
mest ”patente” samfund ”utanfor”.”  
22 Se hans bok fra 1923: To linor i norsk kyrkjepolitikk. 
23 Kristelig Folkeblad nr. 30-31, 1918. 
24 Det er særlig i skriftet Kyrkja og Guds folk fra 1923 at Hope redegjør for sitt kirkesyn. 
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 Gustav Nielssen uttalte i interpellasjonsdebatten at han ble skuffet over Hopes innlegg. 
Han hadde håpet å få vite hva Kinamisjonsforbundet vil for fremtiden. ”Men jeg kan ikke si 
andet end at det blev en skuffelse. Hvad der blev sagt er ikke stort mer end det som kan siges 
om det friere indremissionsarbeide i vort land, og indeholder litet av det, der skulde 
karakterisere Kinamissionsforbundet i dets eventuelle arbeide. Man faar erindre at Forbundet 
er en organisasjon, som vel ogaa har andre linjer for sit fremtidige løp end disse.”25  
 Nielssen pekte på at Kinamisjonsforbundet er i ferd med å få en ny generasjon som er 
negativ til statskirkesystemet. Det er Kinamisjonsforbundet som åndelig talt har skapt denne 
generasjonen, ”og git den sin religiøse og kirkelige farve”. Slik situasjonen er i kirken, bør 
Kinamisjonsforbundets parole bli: ”La oss bygge Forbundet med det maal for øie, at den dag 
statens store kirkehus ramler, der da kan staa en fast arbeidsinstitusjon færdig til at ta opgaven 
op.”26  
 Adolf Bjerkreim tok også del i debatten. Han brukte sterke ord både mot deler av 
presteskapet og deres rasjonalistiske forkynnelse. Rett nok prøver de å skjule sin rasjonalisme 
ved å bruke bibelske uttrykk, men i realiteten er de ”ulve i faareklær”, og statskirkeordningen 
er ”saa ubibelsk som den næsten kan bli”, skriver han. Han mente også ”at for hvert aar som 
gaar vaagner den unge troende slekt mere og mere op for, at statskirken ingen bibelsk ret har 
til at eksistere og at rationalismen trænger mere og mere ind paa livet. Og med dette syn 
vokser stadig det spørsmaal i styrke: Hvad skal vi gjøre? Er det ikke best at gaa ud -?”27  
 Det var altså delte meninger i generalforsamling i kirkeordningsspørsmålet. Under 
debatten ble det framsatt et forslag til resolusjon, utarbeidet av Hope, Handeland og Daasvand 
som ble vedtatt ”mot faa stemmer”. Det lyder i sin helhet: 
 

1 
Generalforsamlingen uttaler at forbundet bør vedbli at arbeide efter de samme fremgangs-
linjer som hittil har været fulgt – saaledes at maalet for forbundets arbeide først og fremst er 
mission i Kina. 
Under dette vil vi bl. a. ta sigte paa to ting:  
For det første vil vi – herefter som før – arbeide med evangeliets forkyndelse her hjemme i 
vort eget land – baade som et middel til med kraft at kunne drive vort hedningemissions-
arbeide, og som et middel til at frelse flest mulig av vort eget folk. 
For det andet vil vi ha øiet aapent for nye arbeidsmaater og arbeidsmidler, som maatte vise 
seg at være heldige. 
 

2 
Generalforsamlingen uttaler til like at det frivillige kristelige arbeidet vil bli bærer av kristen-
dommen i Norge i fremtiden. 
Derfor er det nødvendig at alle kræfter sættes ind paa at styrke og samle det frivillige arbeid, 
saa det kan være modent til at hævde kristendommens makt i folkelivet, om stats-religions-
systemet i en nærmere eller fjernere fremtid skulde falle.  
 
Resolusjonen bærer tydelig preg av å være et kompromiss. Del 1 er i hovedsak likt med 
fellesstyrets innstilling til interpellasjonen. Men mens fellesstyret i sin innstilling frarådet å 

                                                 
25 Kristelig Folkeblad nr. 30-31, 1918. 
26 Gustav Nielssen (1883-1961) var fra Stavanger. Han var lærer og virket også som forkynner og bibellærer. 
Hans kristendomsforståelse lå nær opp til Adolf Bjerkreims. Han var en flittig skribent og skrev ofte i kristelige 
blad, særlig i Evangelisten. 
27 Adolf Bjerkreim (1887-1963) var forkynner i Kinamisjonsforbundet 1908-1916. Han kom etter den tid til å 
reise som fripredikant. Hans kristendomsforståelse avvek i enkelte spørsmål fra den lutherske lære. Se Fast 
Grunn nr 6, 1996. Bjerkreim skrev dessuten  mange oppbyggelsesbøker og bibelkommentarer.    
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gjøre forsøk på å omdanne Kinamisjonsforbundet til et kirkeparti eller et selvstendig kirke-
samfunn, så heter det i resolusjonen at det frivillige arbeidet må samles og styrkes slik at det 
”kan være modent til at hævde kristendommens makt i folkelivet, om stats-religions-systemet 
i en nærmere eller fjernere fremtid skulle falle”. Denne delen av uttalelsen er åpenbart 
kommet med for til en viss grad å berolige dem som ivret for at Kinamisjonsforbundet burde 
omdannes til en frikirke. Johannes Daasvand, en av dem som komponerte denne resolusjonen, 
var sterkt kritisk til statskirken og arbeidet for at Kinamisjonsforbundets forsamlinger og fore-
ninger burde omdannes til frikirke.    

Interpellasjonens etterspill 
Til en viss grad fortsatte debatten om Kinamisjonsforbundet og kirkeordningsspørsmålet etter 
generalforsamlingen. Thomas Follesø fra Askøy skrev i Kristelig Folkeblad blant annet: ”Eg 
har aldri funne ut det at kinamissionen vil lausriva seg fraa kyrkja og dana eit kyrkjesamfund 
for seg etter frikyrkjeleg mynster. Det som til alle tider har sett sitt sereigne merke paa 
kinamissionen er etter mi meining den klaare evangelieforkynning av synd og naade. Den tala 
har gripi folket, og ein stor part er vorte førd fraa myrke til lys – til liv i Gud – inn i 
kinamissionen. Og so lenge forkynningi av ordet samlar seg um dei nemnde polar, so er det 
leid klaar nok aa sigla etter, same leid som kinamissionen har sigla etter i alle desse aari – og 
enno ikkje rent paa land.” Og så advarte Follesø mot å komme med en polemisk forkynnelse 
som var opptatt med å rakke ned på andre mennesker.28 
 J. Rønning mente resolusjonen var klar når det gjaldt sjelers frelse ”ute i Kina og her  
hjemme”. Men etter Rønnings mening skal det dannes menighet av de frelste sjelene. Han 
mente at organisasjonen var på urett vei i spørsmål om menighet. ”Men saa staar man der 
raadvild fordi man er bange for de mange konsekvenser av riktig handling. Denne 
forsømmelsen har været til ubotelig skade for Guds rike, og en skjerm for lyset som skal føres 
inn i Guds rike.”29  
 Johannes Daasvand kommenterte Rønnings innlegg i Kristelig Folkeblad. Daasvands 
innlegg viser i klartekst hvor frikirkelig han tenkte i kirkeordningsspørsmålet. Det viser også 
at en la vekt på ulike punkt i resolusjonen. Daasvand la stor vekt på resolusjonens siste del. 
Etter Daasvands tolkning åpner den vei til menighetsdannelse. ”Derfor kunne ogsaa de av os 
som ser frikirke som maal stemme for den.”30 Og han hevder at det nok ikke er så mange i 
Kinamisjonsforbundet som i en viss forstand ikke er frikirkefolk.  
 Daasvand mener statskirkens dager ”er snart talte”. Det vil sosialistene, folkevennlige 
prester og lekfolk sørge for. En fri folkekirke vil da bli etablert, ”en sammenblanding av 
menneskelig daarskap og Guds barmhjertighet”, skriver han.31 Men den frie folkekirken vil 
etter Daasvands mening ikke bli noe bedre enn statskirkesystemet. Når stat og kirke skiller 
lag, ”er det historiske øieblik kommet”. Frikirke er da det eneste alternativet for 
Kinamisjonsforbundets venner.  
 Inntil bruddet mellom stat og kirke er et faktum, gjelder det å drive forberedende 
arbeid slik at en kan stå bedre rustet til å møte den nye situasjonen. Dette forberedende 
arbeidet bør gjøres på to områder. For det første må det drives et evangeliserende vekkelses-
arbeid, ”ti uten vækkelse og liv blir der ikke noget materiale til frikirke.” For det andre er det 
viktig å ”organisere det vakte liv i missionsforeninger og lignende, bygge bedehus og oprette 
institutioner hvor de troende unge kan faa utvikle og utdanne sig baade som mennesker og 
kristne. 

                                                 
28 Kristelig Folkeblad nr. 32-33, 1918. 
29 Kristelig Folkeblad nr. 40, 1918. 
30 Kristelig Folkeblad nr. 44, 1918. 
31 Daasvand siterer misjonsprest Johannes Johnson. 
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 Naar saa tiden er der, naar det ”historiske øieblik” er kommet, saa staar vi færdig. Vi 
er da allerede en frikirke med selvstendige menigheter.”  
 Daasvand tror at det blant Kinamisjonsforbundets venner kan være uenighet både om 
tidsspørsmålet for egen frikirke og i spørsmålet om hva slags frikirke vi vil ha. Daasvand er 
klar over at noen vil handle raskt, mens andre er redd for å ”foregripe den historiske utvikling 
og forkvakle det hele, saa det blir et misfoster”. Med spørsmålet om hva slags frikirke som 
bør etableres, presiserer Daasvand at han ikke tenker på om den skal være luthersk eller ikke, 
”men paa forholdet til det frie evangeliske arbeide, som nu er lægfolkets styrke”.  
 Det er tydelig at Johannes Daasvand som på denne tiden var i ferd med å bli en 
landskjent predikant, ivret for å få etablert en luthersk frikirke. Byforsamlingene der 
Daasvand var sekretær og fast predikant, la han nær opp til en frikirkemenighet. Jeg vet at han 
mange ganger døpte barn rundt i hjemmene, men jeg kjenner ikke til at han praktiserte dåp i 
forsamlingene.32  

Johannes Brandtzæg kommer på banen  
Mange ventet nok på at Johannes Brandtzæg skulle komme på banen og si sin mening i kirke-
ordningsdebatten. I Kristelig Folkeblad kom han med en lengre artikkel han kalte Frikirke.33 

Innledningsvis konstaterer han at det har vært ”litt av en ”frikirkedebat” i ”Folke-
bladet”. Og saa fik undertegnede ogsaa lyst til at si et par ord om den sak.” Brandtzæg mener 
at saken er av så stor viktighet ”at det vist ikke er for meget om der ofres litt arbeide og litt 
spalterum paa at utrede den – saa langt som vor stykkevise forstaaelse rækker”. 
 Brandtzæg fortsetter med å nevne at i spørsmålet om hva slags kirkeordning en skal 
velge, er det ulike meninger blant troende kristne. Ingen vil nekte at det er varme levende 
kristne både i statskirken og i frikirken. Og ingen vil nekte for at i begge leirer er Bibelen 
kjent og elsket. Ingen vil vel påstå at de som kjenner og elsker sin Bibel og som fortsatt blir 
stående i statskirken, viser mangel på ærlighet, lydighet eller offersinn? Heller ikke vil vel 
noen for alvor påstå at ærlighet, lydighet og offersinn i denne saken bare finnes hos dem som 
har ”gjort alvor av saken” og er gått ut av statskirken.  
 Brandtzæg går så over til å drøfte Bibelens lære om den rette menighetsordning, ”eller 
vi kanskje heller skulle si: menighetsforfatning”. Ifølge Brandtzæg inneholder Skriften ikke 
noen formulert ”lære” om menighetsordningen. I de nytestamentlige menigheter vokste det 
fram en praksis med at ”eldste” ble innsatt i hver menighet. Det praktiske behovet skapte 
denne praksisen, trolig med bakgrunn i en gammel kjent ordning i synagogen. Alt sammen 
skjedde under Den Hellige Ånds veiledning. ”Ja, for det ville sikkert være en feiltagelse om 
nogen tror at der er en uforlikelig motsætning mellem den Helligaands veiledning paa den ene 
side og paa den anden side det at ta hensyn til de til enhver tid eksisterende praktiske behov.”
 Brandtzæg tror ikke det først og fremst er ”forfatningsspørsmaalet” som er ”det ømme 
punkt” i denne saken. For de fleste er nok ikke problemet om vi har en presbyteriansk- eller 
episkopal forfatning, eller er ”uten ”forfatning” som i vor statskirke”. Det som skaper det 
største problemet for en del, er at mange kan ikke se at statskirken med sine menigheter har 
noen som helst rett til å kalles Jesu Kristi Kirke. De som står i statskirken, synes å måtte velge 
mellom enten å gå med på at statskirken er en virkelig Jesus Kristi Kirke eller ”saa maa vi 
indrømme at vi er uten menighet. Og at vi altsaa vil bli ved at være ”menighetsløse kristne” til 
vor siste dag, hvis vi blir ved at staa i statskirken.” Dersom stillingen er slik, er den svært 
alvorlig, skriver Brandtzæg. Er en kristen uten menighet, vil det ifølge Brandtzæg medføre tre 
ting. En er uten menighetstukt, en er uten et virkelig åndelig hjem og en er uten et de rettig-
                                                 
32 Johannes Daasvand arbeidet for at det skulle lovhjemles at dåpen ble gitt fri på samme måten som nattverden 
ble det i 1913. I 1921 holdt Daasvand foredrag om dette emnet på Broderringens sommermøte på Nærbø. 
Foredraget ble i 1922 utgitt i kommisjon hos a/s Lunde & Co`s Forlag i Bergen med tittelen Daapen Fri. 
33 Brandtzægs artikkel ble offentliggjort i Kristelig Folkeblad nr. 49-50, 1918 og i nr. 3 og nr. 4, 1919. 
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heter som et ordnet og offentlig anerkjent kirkesamfunn har. Det siste punktet har ikke direkte 
noe med Bibelen å gjøre. Men de to første punktene har det. Vi som står i statskirken, har 
derfor et stort problem om vi mangler et åndelig hjem og menighetstukt. 
 Men er vi virkelig så stilt, spør Brandtzæg og går over til å drøfte menighetsbegrepet. 
Han peker da på at to ting hører med til det frikirkelige menighetsbegrep. Den ene tingen er 
åndssamfunnet av troende kristne. Den andre tingen er den ytre ordning med eldste, diakoner 
– så å si en kirkerettslig orden – som en mener er nødvendig for å bevare orden og sammen-
heng i menighetens liv og arbeid. Og Brandtzæg skriver at ”det kan med en gang slaaes fast, 
at saa snart den ene av disse dele – den første nemlig – findes, saa er der ogsaa menighet”. 
Etter Brandtzægs mening trenger en ikke vente på innsettelse av eldste, før en har rett til å tale 
om menighet. Menigheten er der først, så ble de eldste valgt som en praktisk ordning, skriver 
Brandtzæg og viser til Apgj 14,23: ”Og de valgte eldste for dem i hver menighet.” Menig-
heten var der først, før eldste ble valgt.  
    Den ytre menighetsordning hører ikke med til menighetens vesen som en nødvendig 
del, det gjør derimot ”apostlenes lære, samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene” (Apgj. 2, 42). 
”Uten dette kan menigheten ikke eksistere. Men den kan eksistere uten ”menighetsordning”.”  
For Brandtzæg blir nå spørsmålet om de som står i statskirken, har det som nødvendig hører 
med til menigheten. Det mener han at de har. ”Vi har altsaa det væsentligste. Og dermed har 
vi nok til med frimodighet og god samvittighet at kunne tro og paastaa at vi har menighet og 
er menighet.” Og så fortsetter han: 
 ”Har vi menighet, og er vi menighet saa har vi dermed ogsaa et aandelig hjem og det 
som dermed følger, selv om det aandelige hjem ikke er saa skarpt avgrenset i forhold til 
andre, som det f. eks. er i den lutherske frikirke. Vi har vort aandelige hjem i hver vor kreds. 
Og somme er av dem som staar i statskirken og i ”Kinamissionen” er endog saa bakvendt at 
de føler seg aandelig hjemme i den statskirkelige ”menighet” som de hører til.” 
 Brandtzæg innrømmer at den statskirkelige ordning ikke er ideell. ”En bibelsk menig-
hetsordning” ville være en god ting å ha, skriver han. Men med de mangler som faktisk finnes 
i en frikirkeordning, så spørs det om de ikke oppveies av de fordeler som finnes i statskirken. 
Brandtzæg er ikke enig med frikirketilhengerne som mener Bibelen foreskriver oss en 
menighetsordning som vi er pliktige til å følge. ”Naturligvis er det aandelig at ville lyde Gud 
hvad det saa koster! Men spørsmaalet er om der i denne sak – ret forstaat – er paalagt os en 
slik lydighetspligt, som det her er tale om.”  
 Etter Brandtzægs mening gir ikke Bibelen noen ”guddommelig bud om hvordan 
menigheten skal styres. Vi vet bare saa nogenlunde hvordan den alminnelige praksis var i de 
apostoliske menigheter. 
 Saavidt jeg kan se, saa kan man av det nye testamentes tale om denne sak ikke utlede 
mer end dette: 
 De apostoliske menigheters forfatningsmæssige ordning er et eksempel til veiledning 
for senere tider – et ideal for ordningen – hvis forholdene ellers er slik, at ordningen med 
fordel lar seg gjennemføre.  
 Men dette eksempel til veiledning paalægger os ikke som nogen samvittighetspligt, at 
vi skal bruke en saadan ordning, uanset hvordan omstændigheterne er.”  
 Siden Skriften ifølge Brandtzæg ikke gir noe guddommelig bud om hvordan menig-
heten skal styres, inntar han en pragmatisk holdning til spørsmålet om statskirke eller frikirke: 
”Spørsmaalet om frikirke eller ikke frikirke, statskirke eller ikke statskirke, det er for mig ikke 
et spørsmaal om hvad der er ret eller det eneste rette, set ut fra et ufravikelig aandelig prinsip, 
eller ut fra et ufravikelig klart bud i skriften. Jeg spør – og har bibelsk ret til at spørge. Hvad 
er som under vore nutidsforhold bedst tjener til at fremme Guds sak i det norske folk? Paa 
hvad maate kan jeg og andre med mig faa den bedste og mest omfattende anledning til at naa 
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folket i Norge med Kristi evangelium? Og dermed ogsaa skaffe mest midler til at sende 
missionærer til hedningerne.”34   
 G. Fotland35 kommenterte Brandtzægs artikkel i Kristelig Folkeblad. Han mente 
Brandtzæg i sine artikler hadde omtalt ”statskirken som en bibelsk menighet”. Så jamførte 
han sin forståelse av Brandtzæg i denne saken opp mot Hope som han en gang hadde hørt si: 
”Betraktet jeg statskirken som en menighet, vilde jeg melde mig ut i dag.” Fotland mente 
dessuten at Brandtzæg ikke hadde tatt nok hensyn til Skriftens ord om menighetsordningen. 
En stod dermed i fare for å kutte ut deler av Guds ord.36 Brandtzæg svarte at han i sitt innlegg 
ikke noe sted hadde skrevet at statskirken var en bibelsk menighet. Han mente det motsatte, 
og han bad Fotland studere nærmere det han faktisk hadde skrevet. Samtidig presiserte han at 
han ikke hadde hatt til hensikt verken å angripe frikirken eller dem som av samvittighets-
grunner mente de burde slutte seg til den.37 
 I et nytt innlegg viste Fotland til at Brandtzæg i sin artikkel hadde skrevet at for ”vi” 
som står i statskirken, er der to alternativ, enten ”at statskirken er en virkelig Jesu Kristi kirke 
og at statskirkens menigheter virkelig er Jesu Kristi menigheter – eller saa maa vi innrømme 
at vi er uten menighet”. Fotland viste også til Brandtzæg der han skriver: ”Og dermed har vi 
nok til, med frimodighet og god samvittighet at kunne tro og paastaa at vi har menighet og er 
menighet.” Men Fotland har forstått Brandtzæg i hans siste innlegg slik at ”statskirken ingen 
bibelsk menighet er, og indrømmer dermed at alle troende som staar i statskirken er uten 
menighet”.  
 Brandtzæg svarte at Fotland hadde misforstått ham. Han presiserer at han med ”vi” 
ikke mener statskirken, men vi troende som står i statskirken. Og så fortsetter Brandtzæg: 
 ”Jeg taler altsaa ikke om statskirken som saadan. Jeg taler heller ikke om alle som 
staar i statskirken. Jeg taler kun og utelukkende om de troende som staar i statskirken. 
 Og om de troende som står i statskirken er det jeg uttaler, at vi har menighet og er 
menighet.” 
 Ut fra det vi har sett ovenfor, er det tydelig at Brandtzæg har det vi kan kalle, en 
personal kirkeforståelse. Menigheten er åndssamfunnet av dem som har en levende tro på 
Kristus. Dette samfunnet finner du også i statskirken, ja der hvor Guds folk kommer sammen i 
Jesu navn. Dette er ifølge Brandtzæg det  primære i Skriftens menighetsforståelse. Ordninger 
kommer i andre rekke. Og de bør da være av en slik art at de tjener evangeliets utbredelse. 
Ordninger må vi ha, det vil ikke Brandtzæg nekte for. Og vi ser da også at den menighets-
ordningen som Brandtzæg var med og legge opp på Kinamisjonsforbundets felt i Kina, hadde 
faste tjenester. Samtidig var Brandtzæg bevisst på at disse ordningene ikke måtte fungere på 
en slik måte at de hindret nådegavenes frie virksomhet. 
 I svaret til Fotland nevner Brandtzæg også at utviklingen i statskirken kan bli slik at 
han og mange med ham ikke lenger kan stå i statskirken. Men det er tydelig at Brandtzæg 
ikke vil være noen pådriver i denne prosessen.38         

                                                 
34 Alle sitatene fra Brandtzægs artikkel står i Kristelig Folkeblad nr. 49 & 50 1918, nr. 3 og nr 4 1919. 
35 Jeg vet ikke hvem G. Fotland var. 
36 Kristelig Folkeblad nr. 11, 1919. 
37 Ibid. 
38 Brandtzæg skriver i Kristelig Folkeblad nr. 16-17, 1919 : ”Ellers kan jeg nok ha interesse av å føie til, at 
forholdene kanskje vil utvikle sig slik, at jeg – og mange med mig – ikke længer kan staa i statskirken. Og den 
utviklingen kan komme til at gaa hurtigere end nogen av os i dette øieblik kan forutse eller beregne.  
 Meningen med det jeg skrev, er altsaa ikke den, at jeg dermed likesom forplikter mig til at bli staaende i 
statskirken  under alle omstændigheter, hvordan saa utviklingen gaar. Og desuten kan det jo hende, at statskirken 
en vakker dag ramler overende av sig selv. Og da slipper jo baade jeg og andre at spekulere over den ting – om 
vi skal gaa ut eller ei.”   
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Kirken er Guds folk 
Brandtzægs artikkel var nok noe for tung og omstendelig til å få virkelig gjennomslag. Ludvig 
Hopes artikler om Veien som han skrev på bakgrunn av aktuelle stridsspørsmål på Geilomøtet 
i 1919, drøfter aktuelle kirkeordningsspørsmål på en interessant og grundig måte.39 I disse 
artiklene kommer Hope med et sterkt forsvar for statskirkeordningen, særlig på grunn av dens 
oppdragende gjerning. Til forskjell fra flere innen Kinamisjonsforbundet mente han at 
statskirkeordningen ikke ville falle så fort. ”Så lenge et folk vil kalles kristent, så lenge står 
kirken.” Men sammen med en stor del av lekfolket kunne han ”ikke anerkjenne statskirken 
som menighet og som menighetens hjem. Vi vil derfor at de levende kristne innen statskirken 
skal få lov til å leve sitt eget liv fritt og selvstendig innenfor statskirkens ramme uten å dras 
inn under prest og kirke.” På spørsmål om hvilke organer eller arbeidsredskaper Gud mest har 
brukt i vårt land for å vinne folket for sitt rike, svarer han at ”det er min dypeste overbe-
visning at det redskap som Gud særlig har brukt til i dag for å føre folket til Kristus, er lek-
mannsvirksomheten, eller det frie kristne arbeid”. Og så tilføyer han at alt ”fra Hans Nielsen 
Hauges dager og til nå har Gud på en særs måte vedkjent seg denne arbeidsmetode”. 
 Hopes kirkesyn kom til å dominere blant de fleste av Kinamisjonsforbundets venner 
selv om enkelte fortsatt ønsket frikirke. Også innen Det Vestlandske Indremisjonsforbund 
som lenge holdt på frikirkelinjen, kom Hopes tanker til å få gjennomslag. På årsmøtet til Den 
vestlandske broderring i 1922 talte Hope i tre timer om: ”Frå Aust og Vest”. Han hadde 
nettopp vært en tur i Amerika og skulle egentlig tale om amerikanske kirkeforhold. Mange 
tenkte ideelt om forholdene der borte, men for Hope hadde turen til Amerika lært ham å sette 
enda større pris på statskirkeordningen med den frie lekmannsbevegelsen her heime. Bernhard 
Eide skriver at broderringsmøtet ”vart ikkje berre ein ”milepel” i kampen om kyrkjespørs-
målet her vest, men eit vendepunkt.”40 Og i femtiårsskriftet for Indremisjonsforbundet skriver 
Eide at ”med 1922 endar frikyrkjetanken i Indremisjonsforbundet til denne dag”.41  
 Ellers presenterte Hope sitt kirkesyn på en fengslende måte i boken Kyrkja og Guds 
folk fra 1923. Like fram til vår egen tid er store deler av lekmannsbevegelsen formet av Hopes 
kirketenkning i denne boken. Og mange har funnet det naturlig å identifisere seg med det 
kirkesyn som kommer til uttrykk i følgende sats fra Hope i et foredrag fra 1932: ”Kyrkja er eit 
stillas me står på mens me held på å byggja Jesu Kristi kyrkja.” Vi må imidlertid ha klart for 
oss at med ”stillas” mente Hope alle menneskelige organisasjonsformer. For når Jesu Kristi 
Kirke er ferdigbygget, ”då er statskyrkja, folkekyrkja, frikyrkje og misjonsselskap borte for 
alltid.”42  
 

*  
 
Jeg håper at denne artikkelen kan gi noen perspektiver på den kirkesyns- og kirkeordnings-
debatten som pågår i vår samtid, også i Norsk Luthersk Misjonssamband. Historien gjentar 
seg ikke, og verken kirke eller samfunn er i samme situasjon som for 80 år siden. Likevel 
finner vi mange parallelle likhetstrekk. Nettopp derfor kan det være nyttig og til god hjelp for 
oss å lære ”fedrenes” syn i denne saken bedre å kjenne.  
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39 Artiklene er første gangen trykt i Kristelig Folkeblad nr. 37, nr. 39, nr. 44, og nr. 46, 1919. Jeg kan ikke foreta 
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40 Fast Grunn nr. 2, 1949. 
41 Bernhard Eide: Det Vestlandske Indremisjonsforbund gjennom 50 år, s. 278. 
42  Se Veien Fram s. 235, eller Skrifter i Samling, bind 9. 
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”I kyrkja, men ikkje under kyrkja.”  

Boring i kyrkjetenkjinga til Hope1 
 

Ved Lars Gaute Jøssang 

Innleiing 
I 1998 kom Rune Slagstad med sitt monumentale verk, De nasjonale strateger.2 Boka er stort 
tenkt, breitt lagt opp, vel disponert, framifrå skriven og til tider kvass i kantane. Med tanke på 
det siste får ikkje minst Arbeidarpartiet av nyare årgang det glatte laget. I akademiske krinsar 
og i ”den opplyste allmenhet” vekte boka mykje oppsikt. Det skuldast ikkje berre innhald og 
spissformuleringar, men også det teoretisk-metodiske grepet. Slagstad gjorde nemleg det vå-
gestykket å blesa liv i den gamle og utskjelte ”store menn-store tankar”-tradisjonen i historie-
faget. Sidan 1970-talet hadde ei brei sosial- og kulturhistorie vunne hevd og så blei denne til-
nærmingsmåten nærast sett til side.  

Det måtte bli debatt av slikt. Universiteta kalla inn til seminar, fagtidsskrifta kom på 
banen og  dønningane nådde også Dagbladet og andre aviser.3 Det var mange som hadde 
behov for å seia si meining. Slagstad var jo innom eit heil røys av strategar. Dei fleste var 
kjende, men somme hadde få høyrt om. Det galdt mellom anna pedagogen Erling Kristvik. Av 
såkalla kyrkjelege strategar er det ikkje uventa at Ole Hallesby blir nemnt. Det fann også 
Telenor-sjef Tormod Hermannsen rimeleg. Samstundes kunne han ikkje heilt forstå at Ludvig 
Hope berre blei streifa i ei fotnote. Det ytte ikkje mannen rettferd på noko vis.4  

I norsk kristenliv, i den norske lekmannsrørsla og i Kina-misjonsforbundet spesielt 
sette Ludvig Hope djupe spor etter seg. Det hadde med fleire ting å gjera. For det fyrste var 
ein framståande talar.  Kanskje har det aldri vore nokon større lekpreikar i Noreg? Han nådde 
også langt som oppbyggingsforfattar. Det gjorde Gud, Ånd og Kraft, Kristus vårt liv, I desse 
siste dagar, Mot målet og Eit ord i dag høyrer med til klassikarane i den  kristne bokheimen. 
Endeleg var han ein markant og uredd lekmannsførar. Sjølv om desse rollane hang saman og 
så å seia skapte Hope, er det funksjonen som kyrkjestrategisk tenkjar dette føredraget 
fokuserer på.  

Det er bygd opp på denne måten: Fyrst presenterer eg kort to viktige ”kyrkjebøker”. 
Deretter kjem ei utmynting av kyrkjesynet hans. Så fylgjer ein ”teori” om kva som eigentleg 
forma det. Her vil livssoga og dei personlege erfaringane hans stå sentralt. I forlenginga av 
dette ser eg nærare på samtida, eller den historiske konteksten, og drøftar kva den har hatt å 
seia for han. Eg nærmar meg altså Hope og kyrkjesynet hans ut frå ein historiefagleg syns-
vinkel. Poenget er å forstå, ikkje å skifta ver og vind mellom ulike syn og retningar. 

To kyrkjeideologiske grunnbøker 
Med føredraget sitt om fri nattverd på Framnes i 1906 steig Hope for alvor fram som kyrkje-
ideolog og kyrkjepolitisk tenkjar. Seinare blei han ofte utfordra til å gjera greie for det 
radikale kyrkjesynet sitt. Etter eit større broderingsmøte i 1922 var mange på han om å gje ut 

                                                 
1 Dette er eit føredrag eg heldt  på Symposium 2001, Fjellhaug Misjonhøgskole, 13.-15.februar 2001. Det er 
lettare bearbeidd. 
2 R. Slagstad 1998. De nasjonale strateger. 
3 Eit godt oversyn gjev E. Rudeng (red) 1999. Kunnskapsregimer. Debatten om De nasjonale strateger. 
4 Dagbladet, 25.11.1998. 
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føredraga, noko han i utgangspunktet var lite lysten på. Samstundes hadde han ei kjensle av at 
motstandarane ikkje heilt skjøna han. I tillegg tykte store deler av kristenfolket også å vera i 
villereie. Det visste ikkje heilt kva det skulle meina om kyrkja og det frie arbeidet. Det var 
behov for ei viss opprydding i omgrep og tenkjemåte. 

Slik var opptakten til  Kyrkja og Guds folk som kom i 1923. Hope valde romanforma 
og eit heilt  persongalleri stig fram i boka. Representantar for ulike syn kjem til orde. Hope 
talar fyrst og fremst gjennom Hans Aasen, men nyttar også andre stemmer. Det skin klart 
gjennom kva som er det rette. På grunn av den sterke meiningstendensen er boka som roman 
knapt noko blinkskot. I tillegg er boka gjennomsyra av ein spesiell metode. For å vinna 
innsikt, forståing og kunnskap blir tilhøva i Noreg og Amerika systematisk samanlikna. Der-
med kan Kyrkja og Guds folk  med ein viss rett også karakteriserast som ein komparativ 
studie med samfunnsvitskapleg tilsnitt.  
  I 1923 kom endå ei kyrkjeideologisk bok ut på Lunde Forlag, nemleg  To linor i norsk 
kyrkjepolitikk av Oscar Handeland. Linjene det er snakk om er lekmannslinja og den såkalla 
reformlinja. Boka er prega av ei brei og syntetiserande framstilling av den kyrkjepolitiske 
utviklinga i Noreg  på 1800-talet. At Kyrkja og Guds folk og To linor i norsk kyrkjepolitikk 
kom same året, var sikkert tilfeldig. Men kvar for seg og samla representerer desse bøkene i 
alle fall ei kyrkjeideologisk samanfatning som det er vanskeleg å finna parallellar til i Kina-
misjonen/Misjonssambandet si historie. Det einaste måtte vera Veien fram. Grunnsyn og 
arbeidsmåter i Norsk Luthersk Misjonssamband frå 1977. Hope og Handeland hadde begge 
sentrale posisjonar i Kina-misjonen, var personlege vener, samarbeidde om bokutgjevingar og 
var i mangt eitt i syn. Les ein Kyrkja og Guds folk og To Linor i norsk kyrkjepolitikk parallelt 
vil ein kjenna att synsmåtar, omgrep og forståing av grunndraga i nyare norsk kyrkjehistorie. 
Og det er vel rett å seia at linjene til Handeland svarar til ”Kyrkja” og ”Guds folk” hjå Hope.   

”I kyrkja, men ikkje under kyrkja”  
I Hope si kyrkjetenking er livet ein grunnkategori. Mennesket er av naturen åndeleg daudt. 
Det må vekkjast og omvendast til ei levande tru på Kristus. Då blir det rettferdiggjort og 
atterfødt. Overgangen frå død til liv er eit guddommeleg under og står ikkje i menneskemakt å 
få til. Her er det Gud ved sin Ande og sitt Ord som primært er det handlande subjektet. Det 
gjenfødde mennesket søkjer samfunn med truande brør og systrer der dei måtte finnast. Der to 
og tre er samla i Jesu namn, der er Guds folk og der er også kyrkja. Det trengst ikkje bestemte 
embetspersonar, som t.d. ein prest, for at dette skal skje. Det er heller ikkje nødvendig å fylgja  
bestemt rituale, eller vera i vigsla hus. Hope avviste m.a.o. alle ytre former som kyrkjekon-
stituerande. Det altavgjerande var livet. Fanst det, så fall det andre på plass.   

Hope var  sjølvsagt ikkje blind for at organisering og organisasjon trongst. Men då tala 
han om stillas, den andre grunnkategorien hans. Denne metaforen henta han frå byggje-
bransjen, som han som tidlegare snikkar, kjende godt til. For å reisa  hus og andre større bygg 
trong arbeidarane noko å stå på for å gjera jobben sin. Når ”produktet” var ferdig, blei stillaset 
fjerna. Det var såleis ei innretning av sekundær og mellombels karakter. I Guds rike var det 
også behov for slike hjelpemiddel. Det kunne vera statskyrkjer, frikyrkjer og mindre fritt-
ståande organisasjonar. I Guds rike kunne desse konstruksjonane vera meir og mindre tenlege. 
Poenget for Hope var at slike innretningar var stillas og ikkje noko meir.  

Blanda ein liv og stillas,  blei det problem. Jo meir opphengt  ein blei i ytre ting, som 
eit fast og organisert og institusjonalisert gudstenesteliv,  dess meir kom livet og det eigentleg 
i bakgrunnen. Det var ingen ting i vegen for at ein i det ytre kunne ha  mykje ”kyrkje” og lite 
”liv” på det indre planet. Hope ville ideelt sett ha så få strukturar som mogleg. Det viktige og 
altavgjerande var at livet i kraft av sine ibuande lover fekk utfalda seg friast mogeleg.  

I mellomalderen fann stat og kyrkje kvarandre i Noreg. Det som etter kvart blei ei 
luthersk statskyrkje tok eit fast grep om folket og ”kristna” så å seia generasjon etter gene-
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rasjon på løpande band. Her spelte også den kristne allmugeskulen ein viktig rolle. På 1800-
talet blei statskyrkjesystemet mjuka noko opp, men grunndraga stod likevel ved lag. I dette 
hundreåret voks det også fram ei mangslungen lekmannsrørsle som etter kvart fekk organi-
satoriske uttrykk.  

For Hope var statskyrkja fyrst og fremst ein ytre organisatorisk storleik og ikkje ei 
sann kyrkje i bibelsk meining. Livet fann han fyrst og fremst i den ”frie” og ”spontane” 
lekmannsrørsla. Ut frå dette kunne ein ha venta at han ville ha bort statskyrkja. Men var det 
noko han ikkje ville, så var det nettopp det. Statskyrkja med si breie kontaktflate gav folk 
kristen kunnskap. Her kom også skulen inn som ein viktig oppsedar og kristendomsformidlar. 
Gjorde staten jobben sin, så kunne lekmannsorganisasjonane i neste omgang  hausta der andre 
hadde sådd, dvs. gjennom si frie verksemd vekkja og nøra sant kristenliv i by og bygd.  Skaffa 
statskyrkja veden, så heldt lekfolket elden!  Det var opplegget.  

Skulle denne funksjonelle arbeidsdelinga verka, kravde det at kvar instans konsentrerte 
seg om sitt felt og si oppgåve. For Hope innebar det at statskyrkja måtte vera statskyrkje. Slik 
ho var organisert med sitt altomfattande preg, kunne ho aldri bli noko sann Jesu Kristi kyrkje. 
Den såkalla reformlinja, som mellom anna gjekk mellom anna ut på å demokratisera og 
kristeleggjera kyrkja i større grad, hadde han ikkje tru på i det heile. Det ville skipla rolla ho 
hadde. Like uvist ville det vera å leggja lekmannsarbeidet under kyrkja. Det ville kjøva livet 
til uboteleg skade for kyrkje og kristenliv. Å omskapa organisasjonane  til frikyrkjer tok Hope 
like sterk avstand frå. Då ville ein missa kontakten med folket og bli ute av stand til å utføra si 
store gjerning. For Hope blei då parolen: ”I kyrkja, men ikkje under kyrkja”. 

Kyrkjesynet til Hope innebar ein fundamentalkritikk  av den norske statskyrkja. Slik 
ho var organisert og fungerte var ho inga eigentleg kyrkje. Som alternativ til dette sette han 
opp Guds folk, ei uorganisert ”lekmannskyrkje” som fylgde Andens og ikkje statens stemme. 
Sidan stat og kyrkje var så sterkt filtra inn i kvarandre, representerte desse synsmåtane  eit 
åtak ikkje berre på den kristelege, men også den samfunnsmessige ordenen. Det smaka av 
opprør. Når Hope av mange blei støytt  ut i det ytterste mørket, må ein også ha dette for auga. 
Det fekk vera måte på ”ukyrkjelegdom”. At han samstundes forsvara statskyrkja med fynd og 
klem, gjekk derimot dei fleste hus forbi. Det var store spenn i tenkjinga hans, og det er natur-
leg å undersøkja kva kjelder han ausa av.   

Livs- og tidshorisontar  
Då er det kanskje naturleg å ta utgangspunkt i erfaringar frå oppveksten. Heime i Masfjorden i 
Nordhordland styrde kyrkja med det religiøse livet. Folk gjekk til gudsteneste og nattverd. 
Dåp, konfirmasjon, giftarmål og gravferd var kyrkjelege seremoniar som regulerte mykje av 
livsrytmen til folk. Samstundes drakk, dansa og tura masfjordingane. Kristendomen låg i det 
ytre og mindre i hjarta. Trass i eit ugudeleg liv var vel Vårherre rimeleg og tok alle inn  i sin 
himmel til slutt. Så kom lekpreikarar med liv og vekking til bygda. Hope såg at folk  kom i 
naud for syndene sine, søkte hjelp og blei frie og lukkelege menneske. Dette fekk han sjølv 
oppleva.  Medan han låg og grov i potetåkeren blei han klar over at frelsa var ferdig og berre 
til å ta imot. Det gav fred og glede i hjarta. Tidsskiftet kom ikkje med prestane og kyrkja, men 
med lekpreikarane og livet som fylgde i fotefara deira. Ein av dei som gjorde sterkast inntrykk 
på Hope var Thormod Rettedal. Det fylgde ei veldig åndsmakt med han, og mange av dei 
andre som reiste. Dei hadde lite av skule og danning. Til gjengjeld hadde dei ein åndeleg 
autoritet som det ikkje var godt å stå seg mot.  

Gjekk Hope til Bibelen, så likna dette på tilhøva i urkyrkja. Her var lite organisering, 
her samlast folk i heimane, og her steig menn og kvinner fram og vitna om trua si. Herren 
vedkjende seg arbeidet og la nye til kyrkjelyden kvar dag, som det står i Apostelgjerningane. 
Evangeliet blei spreidd utover, ja etter kvart til heile den kjende verda. Men i takt med fram-
gangen og utbreiinga auka også organiseringa. Det blei tale om bestemte embete, meir styring 
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og kontroll frå toppen. I siste instans førde byråkratiseringa til at organismen blei til organi-
sasjon og ei mektig kyrkje som i stigande grad hadde det synlege for auga. Hovudsaka blei 
etter kvart makt og posisjonar og mindre å tena dei andre. ”Smått um senn tagna forsamlingi, 
det var slutt med den frie bruk av nådegåvene, og den kristne kyrkjelyden hamna i Rom”, 
skriv Hope i eit føredrag i 1928.   

Hope, som blei fødd i 1871, voks opp i bevega tider på meir enn ein måte. Den demo-
kratiske revolusjonen som starta i 1814 med lausriving frå Danmark, grunnlov, demokrati og 
maktfordeling, heldt fram med formannsskapslovene i 1837. Lokaldemokratiet kom då på 
plass. Tilhøvet mellom statsmaktene var likevel ikkje avklara, og på slutten av hundreåret 
storma ein brei og mangslungen allianse av bønder, sakførarar og andre liberalarar, norsk-
domsfolk, folkehøgskuleidealistar, pietistar og totalistar mot konge og regjering med krav om 
ny statsskikk. Dei ville ha bort embetsvelde og embetsmannsstaten. Folket måtte få det 
avgjerande ordet i alle viktige samfunnsspørsmål. Etter mykje støy og turbulens måtte det 
gamle regimet gje taum i 1884, og parlamentarismen som ny statsskikk vann fram. Det var 
innleiinga til Venstre-staten, som Slagstad hevdar fyrst gjekk under i 1940. Siste etappe i dette 
folkelege og nasjonale frigjeringsverket bestod i å bli kvitt svenskane, noko som fann stad i  
1905. Historikaren Ernst Sars levde intenst med i desse endringane. Med stor innleving og 
utsøkt skrivekunst tyda han tidarteikna og historias gang for folk. Han steig jamvel fram på 
vegne av ”de forgagne slekter”. Det var folket og i særleg bøndene som stod bak fridoms-
verket. Dei var berar av ei særskild livskraft som braut seg veg gjennom stivna og forelda 
strukturar. 

Desse livskreftene gjorde seg også gjeldande i kyrkja. ”Mørk og kold som vinternatten 
ruget rasjonalisme og død tro over vårt land omkring år 1800. Prestene på den tid yndet å 
kalle sig ”fedrelandets religionslærere”, men oppnådde som sådanne bare å dysse folket inn i 
dyp åndelig søvn. Tro maktet de ikke å få til å spire. Intet under forresten. De hadde jo ingen 
interesse av det. De få rettferdige som eide troens brand i hjertet maktet ikke å heve sin røst 
over ’døgnets larm’. – Da med ett brøt en lysstråle igjennem rasjonalismens og den døde rett-
troenhets skydekke. Bondegutten Hans Nielsen Hauge … trådte frem med sitt budskap. Det 
var Gud selv som hadde gitt ham i opdrag å vekke det norske folk op av dets sløvhet.” 

Slik skriv misjonshistorikaren Svein Wisløff Nielsen, og ein får mest assosiasjonar til 
jueleevangeliet. Typisk for Hauge og haugiansmen var at det personlege gudslivet kom i 
sentrum. Trua, om ho var sann og ekte, var liv og noko som kunne erfarast. I tillegg måtte ho 
ytra seg i gode gjerningar. Ein måtte vandra audmjukt med sin Gud, vera varleg i all i ferd, 
gjera rett og skil for seg og ikkje driva med skjemt. I samband med opplevinga på åkeren blei 
også ei sterk naud for dei ugudelege lagt tungt innover Hauge. Dei måtte kallast til omvending 
og bot. Dermed blei også lekmannsforkynning ein viktig del av haugianismen. Elles søkte dei 
vakte saman i laust organiserte vennesamfunn. Dei danna på ein måte alternative forsamlingar 
ved sida av statskyrkjelydane rundt om.  

Slik oppstod ei rørsle som etter kvart blei til eit landsomfattande nettverk. Styres-
maktene som tenkte og handla innan ramma av den absoluttistiske einevaldsstaten såg med 
ublide augo på den ”uautoriserte” religiøsiteten, og prøvde å stansa han så godt dei kunne, 
mellom anna ved hjelp av konventikkelplakaten. Men ”opprøret” makta dei ikkje å få bukt 
med,  ein prosess hadde teke til. I 1842 blei Det norske Misjonsselskap skipa. Det var ein 
demokratisk organisert ytremisjonsorganisasjon, av og for folket. Same året blei konventik-
kelplakaten oppheva, noko som innebar ei offentleg og prinsipiell godkjenning av lekmanns-
arbeidet. Tre år seinare blei trusfridomen ytterlegare utvida i og med dissentarlova. På slutten 
av 1880-åra blei kyrkjene opna for lekpreikarar og møte for ytre- og indremisjon. Det som 
hadde starta med Hauge ute på åkeren hadde blitt ei livsmakt i folket ingen kunne stansa.  

Hope stod midt i desse åndstraumane. Han såg korleis nasjonalkjensla brusa, korleis 
trongen til å engasjera seg i styre og stell og vera med å påverka utviklinga greip om seg. Frå 
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1850-åra blei det mote å vera med i ei eller anna foreining med idealistisk tilsnitt. Det var tid å 
samla seg om store saker, store tankar og store menn og gjera noko for seg og sine, og for den 
saks skuld for folk i heidningland. Sjølv om det var små og karrrige kår i landet, og eit 
tungvint arbeidsliv, så hadde folk merkeleg nok tid og overskot å ta av. Det dreia seg  om ei 
folkeleg reising som ikkje var styrt eller diktert ovanfrå, men som voks fram nedanfrå etter 
”løynde” lover. Det var krefter som vel hadde vore der, men som på eit visst tidspunkt blei 
frigjorde. Det kunne Hope sjå både i nasjonen og i kyrkja sitt liv.  

Påstanden her er altså at livet sjølv hadde vore læremeisteren til Hope. I Kyrkja og 
Guds folk viser han rett nok til lærde menn, som Sigurd Odland, Rudolf Sohm og Martin 
Luther. Det er ikkje vanskeleg å sjå at synsmåtane deira høver godt for Hope. På den andre 
sida er det usikkert kor mykje dei har hatt å seia. Det er grunn til å tru at dei fyrst og fremst 
fungerte som ”teoretisk” og ”teologisk” alibi for Hope.   

Det store forklaringsprinsippet 
Både for Hope og Handeland står som nemnt kategorien liv heilt sentralt. Når dei dreg opp dei 
historiske linjene, så er livet sjølve forklaringsprinsippet. Det måtte gå slik for livet kravde 
det. I Kyrkja og Guds folk viser Hope kva som skjer om ein tek aurar frå elva og plasserer dei 
i ein stilleståande vassbrunn.5 Formeringsevna forsvinn, dei tek av og får alle teikn på mis-
trivnad. Kvifor går det slik? ”Dei var ikkje skapte for så trongt rom. Dei var skapte for den 
store elva, den stride straumen og den sterke fossen. Der skulle dei strida for livet, og der 
skulle dei leggja sin yngel.” Brunnlivet var noko kunstig og livsøydande (63). I hummaren sitt 
liv og lagnad finn Hope også støtte til tanken. Han skriv ”Omkring dette livet er det lagt eit 
tjukt, sterkt skal. Men rett som det er, må dette skalet brotne og dette av. Hummaren veks, og 
skalet må sprengjast, livet krev det. Om ikkje hummaren kunne makte å sprengje dette skalet, 
så ville han slutte å vekse, og med tida misse livet.” (76) For Handeland var Vårløysing eit 
kjerneomgrep. Den metaforen er også talande. Etter frost og kulde kjem sol og varme, og 
naturen livnar til att med bulder og brak. Slik er livsens lov i naturen.  

Etter å ha analysert kyrkjelivet i Vesterheimen (Amerika) og funne klare skavankar 
der skriv Hope ut resepten. ”Livet må få større fridom og rett. Det må hoggast hol på kyrkje-
dørene for livet. Prestemakta, kyrkjemakta og organisasjonsmakta må stiga til sides for 
livsmakta. Ein må våge meir på livet enn på form og på skalet omkring livet. Evangelisten, 
lekpreikaren, må få plassen sin i Guds rike også der borte, etter Guds ord og livsens krav (…) 
De norsk-amerikanske kyrkjefolk, gje livet større rett mellom dykk! Elsk livet meir enn for-
ma. La kyrkja vera nr. 2 og livet nr. 1. La livet få sin rett!” (72) Om Hauge skriv Handeland i 
To linor…. ”Han skapte liv, fordi han svara til tidi.” (7) Her er det meir enn eit slumpetreff.  

Livsomgrepet til Hope og Handeland er av biologisk/organisk art. Det er tale om 
organismar som har ein bestemt type liv, med eigen utviklingslogikk som er styrt av eigne 
lovar. Ved dette grepet jamstiller dei organisk og sosialt liv. Samfunnet, anten det dreier seg 
om ein nasjon eller eit mindre fellesskap, er som naturen underlagt særskilde lover som 
regulerer og styrer livet. Målet og meininga med det heile ligg så å seia innbakt i organismen 
sjølv, og er ikkje utan vidare tilgjengeleg frå utsida. Grip ein forstyrrande inn, heile organis-
men gå i stå. Går ein til den historia med ein slik modell, må den gode historikaren jakta på 
dei løynde mekanismane slik at ein kan forstå livslovene og dermed utviklinga og endringane 
som kan registrerast. Både Hope og Handeland synest å kjenna lovene i tida og i historia, men 
utan at dei blir utmynta. Dette organiske, åndelege-idealistiske historiesynet med røter i 
Romantikken har elles på ein del punkt klare likskapar med det Ernst Sars forfekta. 

Dersom den norske nasjonen var ein organisme, som nærast styrde seg sjølv etter ein 
løynd men ibuande logikk, kunne det å bryta med folkefellesskapet som statskyrkja var ein 

                                                 
5 Sidetala refererer til pocketutgåva av Kyrkja og Guds folk (1969).   
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viktig del av, føra Hope, Kina-misjonen og en norske lekmannsrørsla ned i brunnen. Dei 
høyrde organisk til i denne store samanhengen. Braut ein ut og danna frikyrkje, ville ein koma 
på sida av livsstraumen. Statskyrkja med alle sine lyte var eit viktig ledd i den norske sam-
funnsorganismen. Den hadde på sett og vis  gått nordmennene i blodet. At her var djupe, vare 
og sterke band, band som det gjerne ikkje var så enkelt å setja ord på, kjem også fram i 
innleiinga i Kyrkja og Guds folk.  

Ei mytisk samkjensle 
Boka opnar kanskje litt overraskande med  med ei hylling til naturen. Lesaren møter Hans 
Aasen ombord i dampbåten på veg ut ein ”stålblank og still” vestlandsfjord.  Han ser at ”Sola 
drog vestover mot fjordgapet. Innover strendene og liene låg kveldslyset som levande gull, 
dryst utover, bjørk, småfura, einer, lyng og steinurer. Geita stod og tøygde seg oppetter 
bjørkeleggene og nappa lauvet så langt ho rakk. Kua gnog i dei grøne bakkane mens bjølla 
song på kuhalsen og tonane gav attersvar frå berghamrane på andre sida av den smale 
fjorden”. Etter ei stund kom dampbåten inn i eit breiare og meir sundrive landskap. ”Rundt 
småholmane for ærfuglen og rodde og småprata, dukka og drog opp frå sjøbotnen sjøll og 
mangt anna rask. Måken slo seg ned midt i dette fiskarlaget, og med sin lette kropp, sin sterke 
veng og sin rappe nebb fekk han alltid overtaket.”  

Hans Aasen, som er Hope sjølv, hadde dei siste åra hadde budd på Austlandet. I tillegg 
hadde han hatt  ”ein og annan avstikkar ut i den vide verda”. Men no er han heime att og går 
mest av skaftet. Han sit på ”dekket som klumsa midt inne i dette livsens eventyrslott: grøn-
kledde bakkar, blømande hagar, fossedur, fuglesong og den spegelblanke fjorden. Før hadde 
han lite sett og lite skjøna av alt dette. Men eit halvt hundre års livsrøynsle hadde smått om 
senn lært han både å skjøne og sjå. Folkelivet, fuglelivet, fosseduren, fjella, alt som finst på 
hav og land – han ser og kjenner det samanvakse med seg sjølv. Det bryt fram som flaum or 
sjela.” Så set Hans Aasen i å synga ”Når fjordene blåner som markens fiol”. Siste verse-
strofa, ”Gud signe deg Noreg, mitt deilige land!” står med utheva skrift.  

Så treff han på Ivar Flatland og drøsen går.  Hans Aasen kjem inn på utanlandsturane 
sine, og har etter dei lært ”å halde meir av sitt eige land”. Ivar lyttar og forstår vel det på eit 
vis. Hans tek ny sats. ”Trur du at du nokon stad på jorda vil sjå eit fagrare syn enn det vi no 
ser?”, spør han. ”Du for eit land vi fekk av Gud … Er det i heile, vide verda fagrare å bu 
nokon stad? Kor såg du slike fjordar, leier, dalar og fjell? Er det andre stader på jorda slike 
hallar å syngje i som her? Kven kan vel teia når fossedur, bekkesikl og havdur leikar og lever 
kring ein, når andedraget av det vaknande vårlivet strøymer ut over hav og land og fargespelet 
i blomar og blad har prydd mor Noreg som ei brur?”  

Ivar ber litt imot og peikar på fattigdomen og den materielle armoda. Men det vil ikkje 
Hans veta av. ”Nei, Ivar, vi er ikkje fattige. Pengar kan det nok vera smått med stundom. Men 
det vert mykje betre folk av dei som fekk harde nevar av stritt arbeid og som åt graut og 
surmjølk, sild og poteter, enn dei som saug på søte kaker og spjåka seg ut halvnakne med 
korsett og høge skohælar og sit på teater, kino og kafear natt og dag. Sjå ikring deg. Ser du 
kor dei bryt jord og stein, kor dei køyrer hevd utover bøane, kor dei spring etter geit og sau, 
murar gjerde kring jordflekken og målar huset. Reis verda rundt og sjå om du finn friskare og 
lukkelegare folk.” 

Dette er ei uhemma kjærleikserklæring til folk og land. Den norske naturen blir 
lovprist i høgstemte og lyriske ordelag. Noreg er det finaste landet i verda. Men her er meir i 
desse innleiande partia. For ein ser ein nøyare etter vil ein også sjå at den enkle og bondske 
livsstilen blir løfta fram. Bylivet med all si tidtrøyte får eit negativt stempel. Om det ikkje blir 
sagt direkte er det ideelle å bu på bygda, vera bonde, arbeida med jorda, leva i harmoni med 
naturen og med  Gud. Desse utsegnene har brodd mot denne moderne sivilisasjonen, prega av 
industri og fabrikkrøyk, byliv, usunne vanar og verdslegdom. Hope ville sikkert ha sagt at 
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dette var ei utvikling som streid mot livet. Å slå inn på desse vegane var  noko uekte og 
framandt for den norske folkesjelja.  
 
Kvifor gjorde Hope dette grepet? Kva ville han oppnå? Sidan denne hyllinga står ukom-
mentert og uformidla i boka, må passassjen likevel ha ein funksjon eller ei meining. Kva ville 
han kommunisera? Berre ein mann som er retteleg glad i naturen og folket sitt kan skriva 
noko som dette. Eg trur at hjartespråket til Hope kjem fram her. Men dette var neppe hovud-
motivet. Eg vil meina at Hope på denne måten vil peika på den grunnleggjande samanhengen 
mellom nasjon, folk og statskyrkje. Han brukar karakteristisk nok uttrykket ”samanvakse”. I 
sin fulle samanheng står det slik. ”Folkelivet, fuglelivet, fosseduren, fjella, alt som finst på 
hav og land – han ser og kjenner det samanvakse med seg sjølv. Det bryt fram som flaum or 
sjela”. Hope ymtar om ei samkjensle som grip djupare enn det tanken heilt kan grunna ut. Det 
har med kjensler, identitet og ”tilhørighet” av det heilt fundamentale slaget. Det er som ein 
kan høyra ekkoet av ”at det Gud har ført saman, skal menneske ikkje skilja”. Han hadde hatt 
ein fing med i historia og ordna alt til beste for folk og land. Rørde ein ved dette hopehavet, så 
var det nærast  brot på ei guddommeleg ordning. Kanskje er dette å å dra  Hope for langt? Eg 
er likevel overtydd om at ein ”mytisk” dimensjon var ein viktig del av livs- og tankehori-
sonten til denne særmerkte lekmannsføraren, og at den låg i botnen av kyrkjetenkjinga hans.  

Avrunding  
Hope levde i ei spesiell omformings- og brytingstid. Han opplevde det nye på kroppen, og 
blei prega av det han såg og opplevde.  Som menneske, kristen tenkjar og bannerførar blei 
Hope fanga opp av den store sosiale, politiske, nasjonale  og religiøse frigjeringsbylgja som 
prega 1800-talet. Desse åndsstraumane tok han opp i seg, tenkte ut frå og i mangt forma dei 
samfunns-, kristen- og kyrkjesynet hans. Med den radikale snerten fekk synsmåtane hans også 
brodd mot den etablerte orden. Politisk sett blei Hope, Kina-misjonen og lekmannsrrøsla ein 
del av den breie og mangslungne Venstre-rørsla. Det vil likevel vera for enkelt å framstilla 
Hope berre som eit ”samfunnsprodukt”. I det han sa, gjorde og skreiv ytte han også viktige 
bidrag til desse prosessane. Sagt med Slagstad var han ein kristen strateg. Det kunne han gjera 
i kraft av ei rik menneskeleg utrusting, store nådegåver og ”hovdingblikk” for dei store linjer.  

”Hope-ideologien” har vore slitesterk. Den har framleis ei høg stjerne i Misjons-
sambandet. og i andre deler av lekmannsrørsla. Hadde Hope levd i dag, og skulle rettleidd oss, 
er det ikkje sikkert at organismetanken hadde fått så framskoten plass. Han hadde vel også 
blitt såra og lei seg over alt merkeleg som hadde kome inn i kyrkja og i skulen. Dessutan 
hadde han nok sett at  ”vedproduksjonen” var mindre enn tidlegare. I høve til lekmannsrørsla 
ville han sikkert også etterlyst meir liv. Tida, samfunnet, statskyrkja og lekmannsrørsla var 
ikkje som i ”gamle dagar”. Trass i desse kjennsgjerningane trur eg ikkje Hope ville blitt ein 
ivrig frikyrkjebyggjar.  
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Kristendommen og religionene  

Proselyttisme kritisk vurdert 

Ved Dagfinn Solheim 
 
”Kristendommen har også en sørgelig historie. I mange land og folkegrupper er den kompro-
mittert.” Vi vil se litt på hva disse påstandene går ut på?  

1. En kirke- og misjonshistorie som kaster skygger 
Det er tale om maktbruk. De meste kjente historieske hendelsene er korstogene og misjon som 
ble drevet i kolonitiden. Vi har hørt om conquistadorene som kom til Sør-Amerika for 500 år 
siden. Korstogene var et spørsmål om å vinne landområder for kristendommen. De hellige 
stedene måtte vinnes tilbake og forsvares. (sml Jan Gouillou sin trilogi om korsfarertiden). 
Her var det lite forsøk på å vinne mennesker. Det var tale om landområder og kirkens makt. I 
kolonitiden ser vi noe av det samme. Staten har med seg kirken som skal innlemme massene i 
”den rette troen”. Kultur og religion i de nye landene ble latterliggjort og sett på som 
mindreverdig og primitiv. Det ble brukt mye makt, særlig i katolsk misjonsvirksomhet.  

I protestantisk misjon fikk forkynnelsen av Ordet en mye større plass. Likevel har det 
også her vært maktbruk. I Europa hadde vi religionskriger. Det var tale om én religion i et 
område (cuius regio, eius religio). Det ble vist liten toleranse innenfor dette geografiske 
området. Enten gikk du over til den tillate religionen, eller så flyket du fra landet. Dersom en 
ikke valgte en av disse to alternativene kunne en bli forfulgt og drept. Minoriteter fikk liten 
eller ingen frihet til religionsutøvelse. Slik var det også i Norge. Amerika var det store frihets-
landet. Noen vil hevde at statskirkeordningen er en etterlevning etter en slik tid og tankegang. 
En vil tvinge alle ”undersåtter” til å ha den samme religionen.  

Forelderretten og opplæring er viktig i denne sammenhengen. I dag kan dette i Norge 
også slå ut andre veien. Det blir en tvang til livssynnøytralitet. Kristne foreldre nektes retten 
til å oppdra sine barn i skoler som har en klar kristen profil og pedagogikk (sml debatten om 
ACE skolene). 

 

2. Hvordan skal vi tenke om proselyttisme1 i forhold til misjonsarbeid i 
dag? En frekk jakt på tilhengere? 
Nå er det nødvendig å spørre: hva med evangelisk misjonsarbeid i dag? ”Å prøve å få folk til 
å godta kristen-dommen, vil lett bli oppfattet som frekk jakt på å vinne tilhengere”, er en 
påstand vi kan møte. Driver vi i dag ”frekk jakt på tilhengere” - sett i historisk lys? Vi kan 
velge å ignorere slike røster og si: Vi har det eneste budskap til frelse! Vi må bare redde folk 
fra fortapelsen! Ja, men kanskje vi en stund skulle stanse og lytte til kritiske stemmer? Hva 
kan vi gjøre og hva må vi holde oss fra? Dette gjelder overalt, men ikke minst i land som har 
restriksjoner når det gjelder misjonsarbeid. Kan vi være frimodige og samtidig ydmyke? Kan 
vi lære å verdsette og respektere andre mennesker og deres innerste tanker? Må vi da gi opp 
målsettingen om å ”gjøre folk til disipler”? 
 Når det er tale om misjon på alle kontinent, kan det også være nødvendig å spørre hva 
de ortodokse og katolikkene sier om vår misjonsvirksomhet? Hva med muslimene og 

                                                 
1 Historisk sett var en proselytt en ikke-jøde som gikk over fra sin religion til jødedommen. I dag brukes ordet 
proselyttisme om å få mennesker til å skifte religion. 
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mennesker i andre religioner? Eller ganske enkelt: Hva er proselyttisme? I rapporten fra 
”Forum 18” Freedom of religion 2001 brukes ordet ”illegal proselyttisme”. I mange land kan 
en misjonsvirksomhet som driver illegal proselyttisme bli straffet. Det går kort ut på to ting: å 
bruke makt eller penger for å vinne mennesker for kristendommen (eller en annen religion).  
 
Et eksempel: Berg-saken i Nepal.2 Han ble beskyldt for å bruke penger for å omvende folk. 
Det er også et spørsmål i mange land om hva en kan ”propagandere” offentlig. Selv om et 
land har religionsfrihet kan de verge folk mot ”utidig” påvirkning. Det vil si at det er forskjell 
på å kunne bevege seg i det offentlige rom uten å ”bli plaget” og det å selv å oppsøke steder, 
personer og grupper for å finne ut om hva en religion står for. 

 
Det fins misjonærer (og misjonsselskap) som praktiserer å få det skriftlig bekreftet at en 
person ber om en Bibel eller ønsker å være med i en bibelstudiegruppe. Da sikrer en seg mot 
at en blir anklaget for å bruke maktmidler eller øve tvang. 

En annen tilnærming? 
”Å prøve å få folk til å godta kristendommen, vil lett bli oppfattet som frekk jakt på å 

vinne tilhengere.” er det blitt sagt.  Kan det være en annen tilnærming som er bedre?  
Her skilles det mellom ”å prøve å få folk til å godta kristendommen” og det som folk 

eller andre kirker eller myndighetene oppfatter. Vi må være beredt til å forklare det vi gjør 
slik at oppfatningen svarer til vår målsetting og metode. Dessuten må vi slå fast at: Ikke i noe 
land kan vi forsvare å jakte på tilhengere (eller å være i nærheten av å opptre frekt og 
provoserende). Det finnes eksempel på store kampanjer med omfattende TV-dekning som 
kjennes provoserende på vertslandet. Noen ganger er slike forsøk blitt avvist. 

Uttrykket ”å prøve å få folk til å godta kristendommen” har maktbruk i seg. På det 
personlige plan (og offentlig) skal vi forsvare den troen som bor i oss. Det betyr ikke alltid å 
vinne diskusjoner. I alle samtaler er det viktig å vitne om Jesus. Ordet og den Hellige Ånd 
skaper troen, ikke vi. Vi må også tenke over de midlene vi bruker. Som misjon bruker vi 
penger. I noen tilfeller kan det svare seg å bli en kristen (”Ris-kristne”). Prosjekter og 
hjelpearbeid må ikke bli tvang til tro. Det kan bety status å være sammen med misjonærer. 
Det kan gi penger å bli en kristen medarbeider. Fins  det  ”en annen tilnærming”? 

Folk har ulike motiver for å komme til kirken eller ta kontakt med misjonæren. Mr. 
Miura fra Shodoshima kom til kirken for å møte utlendingene der (en forholdsvis isolert øy i 
Japan med 55000 mennesker). I de færreste tilfeller vil folk komme til kirken for ”å søke å bli 
frelst”. I alle fall ikke etter vår mening med uttrykket. Skal vi så avvise dem? Nei, selvsagt 
ikke. Men vi skal vitne, Ordet skal lyde. I det kristne samfunnet skal en få erfare sannheten. 
Det er ikke noe en vet fordi en utlending har fortalt det. Den sanne tro bygger på erfaring. 
Herr Miura fra Shodoshima var ærlig, han innrømmet at han ikke forsto kristendommen eller 
trodde på Gud. Han kunne ikke tro at det fantes noen Gud. Det gikk flere år. Har vi 
tålmodighet til å vente – eller presser vi på med dåp, før tiden er moden, før Den Hellige Ånd 
har gjort sitt verk? Kanskje er det bønnen som skal utløse det verket Guds ord og Guds Ånd 
skal utrette.  

Menneskelig propaganda eller… 
Dette med proselyttisme er noe vi må tenke over for vårt eget arbeid som misjonær. ”The 
realisation that mission is not merely some human task of propagating one among many 
possible religions by a process of proselytisation, but the Mission of God himself is basic.” 
(Lambs Dancing: 175). Dersom vi legger sterk vekt på det vi skal gjøre, kan vi lett komme 

                                                 
2 Berg ble anklaget og satt i fengsel for å ha drevet ulovlig evangelisering i Nepal våren 2001.  



 Kristendommen og religionene 103 

 

feil ut. Dersom vi understreker at det er Guds misjon og at han skal overbevise, får vi kanskje 
mer tålmodighet og mer tillit til at Han skal gjøre det. Gud vil at mennesker skal bli frelst, mer 
enn vi gjør. Han har sin veg, men bruker oss. Derfor blir det så viktig å understreke både: 
”Meg er gitt all makt…” og ”se jeg er med dere alltid…”. Misjonsarbeidet er også å hvile i 
dette: ”Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst!”, Luk 10,2. Han er 
ansvarlig, og Han taler om innhøsting. Jesus trenger ingen Stedfortreder (Paven) på jorden. 
Han har ikke forlatt oss. Han er her iblant oss. En misjonær skal ha Kristi sinn. I denne 
sammenhengen betyr det Hans nød for de ufrelste. Det betyr bønn, det betyr å bruke evner, 
gaver og fantasi for å formidle et budskap slik at det blir tatt imot. Dessuten betyr det av vi må 
ha Kristi tål-modighet. Han kaller menneskene til frihet. Han tvinger ingen. Han høster ikke 
umoden frukt, 1 Kor 3,5 ff.(sml Apg 18,9-10). Noen sår, andre høster (kanskje ikke jeg), men 
Gud gir vekst.  

Når arbeidet bærer lite frukter 
Der arbeidet bærer lite synlige frukter, kan dette lett bli en frustrasjon. På Elfenbens-kysten 
tok det lang tid før en så synlige frukter. Vi tar her litt med fra et brev fra en misjonær i 
Østerrike, som også har vært en ”vanskelig” misjonsmark: 

 
Vær så snill å be for følgende i 1999: At mennesker må omvende seg, nye ledere, omvendelse, 
visdom i arbeidet, omvendelser…vi har ikke sett noe frukt. Jeg takker Gud for usynlige 
frukter, men vær så snill, be om at mennesker må omvende seg. Jeg kjemper med frus-
trasjon…Jeg ser vært lite frukt. Vær så snill å be! Jeg ønsker å se liv som blir forandret… 

 
Noen kristne vil føle det slik en dag. Det kan røyne både på kallet og kristentroen. Da gjelder 
det å ha en god forankring for troen og for tjenesten. Kanskje ordet til Paulus blir et ord til 
trøst: Når jeg er svak, da er jeg sterk. Eller: min nåde er nok for deg. 

I land med en sterk ortodoks eller katolsk kirke 
Vi har nå prøvd å si litt og lære litt i forhold til dette med proselyttisme generelt, uansett hvor 
vi arbeider. Hva så når jeg skal arbeide i land hvor den ortodokse kirken er sterk? Mye av det 
samme vil gjelde i ”katolske land”. Ofte vil disse hevde å ha et slags monopol på religionen. 
De vil ikke ønske evangeliske kristne velkommen. I Øst-Europa og den tidligere 
Sovjetunionen vil også evangeliske kristne advare ivrige kristne i Vesten mot å komme der 
for å proselyttere og lokke folk inn i sine sammenhenger. Mye uvist har blitt gjort. Det kan vel 
sies at visse karismatiske grupper ikke alltid har gått fram med visdom. Også i Mongolia kan 
vi se at det er tale om å ”stjele” kristne, lokke dem til seg.  Noen betaler høyere lønninger for 
å lokke arbeidere til seg. 

Noen vil hevde at en overhodet ikke skal drive misjon der majoriteten tilhører et 
kristent kirkesamfunn. I noen land tilhører en høy prosent den ortodokse kirken. I Sør-
Amerika hører ofte 80-90% av befolkningen til den katolske kirken. I NLM legger vi vekt på 
et personalt kirkesyn (sml. Augustana art. VII om kirken). Det betyr at vi ikke vektlegger de 
ytre geografiske rammene for kirken. Vi vil heller ikke legge hovedvekten på at mennesker er 
døpt. Vi spør etter om de er omvendt, født på ny, lever det nye livet.  

Heime vil det si at vi vil virke for vekkelse og omvendelse blant kirkemedlemmer i 
Norge. Vi vil virke for at ”kristne” i Sør-Amerika skal se evangeliet og få del i et nytt liv. Vi 
ønsker at disse skal innlemmes i et samfunn av de troende. Vi har frimodighet til å drive en 
slik misjon. Også her gjelder det vi før har sagt om ikke å bruke tvang. Lyset i evangeliet må 
gå opp for den enkelte. I slike land må vi også forholde oss til myndighetene og de lover som 
gjelder i landet. I Bolivia kan vi virke åpent og fritt. I Mongolia derimot må vi innrette oss 
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etter de lovene landet har på dette området. Vi kan ikke foreskrive dem hvordan de skal gi og 
praktisere lover om religionsfrihet. I de fleste tilfeller må vi bare innordne oss under dette.  

Likevel vil vi finne mange måter å formidle evangeliet på. Det hender at misjonærer 
eller misjonen må refse overgrep mot nasjonale kristne. Her må en vise stor varsamhet og 
søke råd blant misjonærer og nasjonale. Det kan hende at misjonærer også må få hjelp av 
myndighetene (norsk borger) i spesielle situasjoner. Også Paulus henviste i en gitt situasjon til 
at han var Romersk borger, Ap Gj 22,25-26.  

Å lyde Gud mer enn mennesker 
Bibelen taler også om at vi skal lyde Gud mer enn mennesker. Dette blir brukt når det gjelder 
Bibelspredning og annen form for ”illegalt” misjonsarbeid. Her er det vanskelig å gi bestemte 
regler. Vi kjenner Wurmbrandt, broder Andreas og andre. Vi må være forsiktige med å 
fordømme dem som har en annen strategi enn oss selv. På den andre siden kan samtalen om 
proselyttisme hjelpe oss til å være varsomme med maktbruk og maktspråk. Vårt forbilde er 
lammet som ble ført til slakterbenken, han opplot ikke sin munn, Jes 53,7. 

 Vi kan være klare når det gjelder menneskerettigheter og urett som blir begått. Vi må 
være på de svakes side. Men vi må ikke prøve å tvinge sjelene. Troen er en gave.  

I muslimske land 
Hva så med muslimske land og land der en som omvender seg står i fare for å bli utstøtt og 
kanskje drept. Menneskerettighetene sier at ethvert menneske skal ha rett til å ha, praktisere 
og forandre religion. Dette er ikke bindende i muslimske land. De har ofte lover som forbyr 
en muslim å gå over til en annen religion. Et eksempel fra Pakistan: 

 
Apostasy is a life and death issue, and the apostate must expect to face it alone. The hospital 
staff are neither permitted, nor do they have time to follow up the evangelistic work done on 
the wards. When a patient leaves the hospital all contact with the missionaries abruptly ends. 
If that patient was converted while at the hospital, he or she plunges straight back into 
Muslim society, isolated and vulnerable. At best he could be expected to be ostracised by his 
friends and family, at worst he might be killed. (Griffiths 2000: 168-69) 

 
Våre misjonærer har opplevd at mennesker de fikk føre til troen siden ble drept. Det skjedde 
fordi de var blitt kristne. Kan en være frimodig med å føre mennesker til tro i slike 
sammenhenger? I muslimske land vil en også noen ganger bryte landets lover (Sharia) som 
forbyr muslimene å gå over til en annen religion. Dersom vi vil drive misjon i slike land, må 
vi si ja til at folk vil ta imot evangeliet, bli frelst (det er ofte vanskelig å velge når en skal 
døpe) og skifte religion. Vi må være åpne med dette for oss selv. Når det gjelder måten å 
drive misjon på må vi være fleksible og oppfinnsomme. Vi må innrette oss etter lover og 
forordninger. På den andre siden må vi aldri vike fra målsettingen som er å gjøre mennesker 
til Jesus Kristi disipler. 

NLMs målsetting og tilpasning i ulike situasjoner 
NLM har som målsetting å bygge en kirke. Mye av dette arbeidet må i noen land overlates til 
de nasjonale fra starten av. Vi kan bare være rådgivere og støtte opp om de nasjonale lederne. 
Slik er det også i Mongolia. I prosjektene vi driver er vi først og fremst fagarbeidere. I våre liv 
er vi Jesu Kristi vitner og tjenere. Evangeliet er en kraft til frelse for alle folkeslag.  

Noen steder er det riktig å formidle Jesu budskap i ord og handling uten å vektlegge 
kirken. Ja, noen steder er det veien, fordi vi ikke aktivt kan gå inn i kirkebyggende arbeid. Det 
er likevel en klar målsetting at arbeidet skal være menighetsdannende. Noen steder vil vi ikke 
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alltid understreke at vi er Lutherske med stor L. Det vil være naturlig å samarbeide med folk i 
andre båtlag på forskjellig vis, f eks i opplæring og utdannelse av prester og evangelister. 
Likevel er det viktig at det sentrale i luthersk kristendom blir holdt fram og undervist. Det er 
lett for at kristne blir fanget av en gjerningskristendom. Vi tror en luthersk teologi har mye å 
gi i alle sammenhenger og blant alle folk. Den enheten Bibelen taler om blant Guds folk er 
ikke bare en usynlig enhet. Vi må stundom være med å synliggjøre kirken gjennom fellesskap 
og sam-arbeid av ulikt slag.  

De som vil arbeide i Nepal eller Kina må glemme å tenke på å danne en luthersk kirke. 
Kanskje nettopp slike steder vil opplæringen være svært viktig. Vi tror vi har fått som arv noe 
som kan sette mennesker i frihet De får komme inn i Guds rike og tjene han som har all makt 
i himmel og på jord. Det er stort å se at i alle land der vi arbeider, er det mennesker som får se 
inn i frihetens lov. Vi er frimodige fordi vi er sendt av Jesus med hans evangelium. Vi er også 
frimodige når vi går med en arv og forståelse av kristendommen som har satt mennesker i 
frihet, i Norge og i andre land. Samtidig går vi i ydmykhet og respekt for andre menneskers 
tro og integritet. Vi har tålmodighet til å vente på Åndens og Ordets virke. Ingen steder skal vi 
bruke makt for å kunne skrive gode rapporter heim om det som skjer. Paulus rapporterer 
tilbake om store ting – som Gud har gjort og som nåden har virket. 
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”… alt er liksom blitt lovlig…” 

Om postmodernisme og etikk1 
 

Ved Erling Lundeby 
 
15. juli, 1972, kl. 15.32 ble i følge Charles Jencks postmodernismen født.2 Den ettermiddagen 
ble et berømt høyteknologisk leilighetskompleks i St. Louis, Missouri sprengt i lufta fordi det 
ble erklært ubeboelig. Bygget var et arkitektonisk mesterverk, fullt av teknologi for å skape en 
utopisk tilværelse for alle sine leietakere. Men beboerne var ikke imponert, og til tross for 
utallige modifikasjoner ble bygget til slutt kondemnert. Sprengningen fikk symbolsk betyd-
ning. Det var moderniteten og den optimistiske framskrittstroen som ble pulverisert for å gi 
rom for noe som var anvendelig for vanlige folk. 
  Denne noe spesielle begivenhet illustrerer at begrepet postmoderne og postmoder-
nitetet er mye videre og favner bredere enn vi til vanlig tenker. Et forsøk på å forstå post-
modernisme innebærer å holde sammen mange ulike trender i høyst forskjellige fag og 
fagmiljø, samt sette seg inn i sentrale (filosofiske) forfatteres forsøk på å formulere et 
teoretisk ståsted for å forklare hva som er i ferd med å skje. 

Hva er postmodernisme? 
Store Norske Leksikon beskriver postmodernisme som uttrykk for en rekke ”delvis forbundne 
nyorienteringer i åndslivet”3 som kom i allmenn sirkulasjon i litteraturteorien i 1950-årene, 
ble sentral i arkitekturen i 1960-årene, og har deretter vunnet stadig mer utbredelse på andre 
samfunnsområder og vitenskapsgrener. En mer populærvitenskaplig presentasjon vil begynne 
framstillingen i kunsthistorien.4 

Jan-Olav Henriksen har påpekt at ”… postmodernitet er ikke ett blant flere kultur-
fenomener, der noen er moderne, noen premoderne, og noen postmoderne. Postmodernitet er 
en bestemt måte å forstå kulturen på som helhet – en måte som kulturen fremstår på under en 
bestemt synsvinkel. Sagt mer abstrakt: Postmodernitet er kulturens konfigurasjon, dvs. måten 
kulturens ulike elementer fremtrer som et hele på, der form og innhold, uttrykk og forståelser 
til sammen utgjør denne konfigurasjonen særpreg.”5 

Wolfgang Welsch på sin side vil hevde at pluralitet er det mest sentrale: ”Pluralitet er 
det postmoderne nøkkelbegrep. Samtlige topos som er kjent som postmoderne; metafortel-
lingenes slutt, subjektets oppløsning, desentreringen av mening, samtidigheten i det usam-
tidige, den manglende mulighet for å syntetisere de mange mangfoldige livsformene og rasjo-
nalitetsmønstrene – blir forståelige i lys av pluraliteten.”6 

Henriksen støtter Welsch, men vil hevde at postmodernismen best forstås om man får 
grep på to grunnleggende forhold: pluralitetstesen og konstruksjonstesen. 

Pluralitetstesen kommer klart fram av sitatet av Welsch ovenfor. Henriksen fortsetter: 

                                                 
1 Artikkelen er en lett revidert utgave av et seminarinnlegg ved Helsjøkonferansen, 19.6.2001. 
2 Stanley Grenz: A primer on postmodernism. Grand Rapids; Eerdmans, 1996, s. 11. 
3 Aschehoug & Gyldendals Store Norske Leksikon, Oslo, Kunnskapsforlaget 1998, b.12, s. 202f. 
4 Richard Appignanesi og Chris Garratt: Postmodernisme for begynnere. Oslo; Bracan Forlag, 1997. 
5 J.O. Henriksen: På grensen til Den andre. Om teologi og postmodernitet. Oslo; Ad Notam Gyldendal, 1999, s. 
23. 
6 Wolfgang Welsch, sitert etter J.O. Henriksen: Grobunn for moral. Om å være moralsk subjekt i en postmoderne 
kultur. Kristiansand; Høyskoleforlaget, 1997, s. 21. 
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”Welsch er imidlertid meget tydelig i sin understrekning av at det finnes en forskjell mellom 
postmoderne pluralitet i radikal forstand, og den pluralitet som ytrer seg i flytende, behagelig 
mangfold av overfladisk karakter. Den virkelig postmoderne pluralitet går dypere, stiller 
større krav og er hardere enn den sedvanlige ’pluralismen’, som han omtaler i gåseøyne. Den 
har ikke noe sentrum  som alt kan knytte an til og få mening ut fra…. Welsch argumenterer 
for at postmodernitet som kulturfenomen først og fremst er knyttet til at man skal uttrykke og 
fastholde grunnleggende forskjeller, dvs. av forskjeller som ikke kan og skal overvinnes.”7 

Til konstruksjonstesen, som må forstås på bakgrunn av pluralitetstesen og dens 
implisitte relativitet, vil Henriksen hevde: ”Alle menneskelige kulturuttrykk er med på å 
artikulere – og dermed konstruere – de sider av den menneskelige virkelighet som bare 
eksisterer i kraft av vår forståelse av dem. Denne artikulasjon skaper derfor samtidig den 
virkelighet som blir artikulert. Den kulturelle virkelighet fremstår dermed som resultat av en 
konstruksjon. Artikulasjonen er ikke nødvendig, og konstruksjonen er det derfor mulig å 
dekonstruere. Konstruksjonen uttrykker bestemte muligheter for hvordan et sosialt fellesskap 
har mulighet for å forstå, normere og organisere virkeligheten.”8 

Noen vil avvise postmodernitet som en ren estetisering og eksperimentering uten 
etiske anliggender, eller som en overfladisk lek med ulike roller og språkspill. En slik 
overfladisk forståelse får imidlertid ikke fram dybdene i de kulturelle prosessene som 
foregår.9 Postmodernitet kan føre til overflatiskhet, men er ikke noe overflatefenomen. 

Idéhistorikeren Trond Berg Eriksen peker på, som Henriksen, at det er ikke slik at 
vestlig kultur har beveget seg fra det før-moderne via det moderne til det postmoderne. Det er 
heller slik at disse tre må forstås som ”fortolkningsrammer”. Den postmoderne rammen er 
beheftet med en særlig tvilsomhet, fordi den er et selvportrett. Postmodernismen spiller rollen 
som gjenstand og subjekt samtidig. Selvportretter angir vanligvis likhet med den som lager 
det, samtidig som det er et moment av selvbedrag i det.10 

Hva fører postmodernismen til? 
Postmodernisme gir ulike utslag, som for eksempel en omfattende liberalisering på alle 
livsområder. Psykiatriprofessor Nils Johan Lavik har pekt på at globaliseringen etablerer en 
slags internasjonal økonomisk førstedivisjon med store gevinster. Gevinstene må erverves og 
konsumeres for å skape stadig større etterspørsel. En tidligere diskresjon omkring rikdom er 
erstattet av en ”… rikdomsekshibisjonisme som legitimerer seg ved hårdnakket å gjenta at det 
er ikke noe galt å tjene penger.”11  

Samtidig ser en store endringer i folks holdninger i tros- og livssynsspøsmål. ”… en 
ny ’postmoderne’ frihetsidentitet sprer seg som følge av utvidelsen av ’livssynsmarkedet’. 
Erfaringen av kulturelle forskjeller svekker troen på universelle verdier. Denne opplevelse 
understøttes av den postmoderne devaluering av fornuften som fører til skepsis om at det 
finnes noen ’overordnet sannhet’. De ’store fortellinger’, enten det er om nasjoner eller om 
enkeltpersoner, har avslørt seg som verdiløse illusjoner.”12 

Sosiologen Zygmunt Bauman er en annen framtredende tolker av den postmoderne 
tilstand. Han har pekt på at det moderne mennesket var en pilegrim som langsomt og målrettet 
la lag på lag til egen identitet. Målet var kontinuitet, og man hadde en ambisjon om å holde 
fast på hvem man var og hvem man skulle bli. Nå derimot, i den postmoderne tilstand, er det 
kronisk usikkerhet på alle livets områder, det være seg i jobb, politikk, vennskap, kjærlighet, 

                                                 
7 J.O. Henriksen: På grensen til Den andre, s. 24. 
8 Ibid., s. 25. 
9 Ibid., s. 39. 
10 T.B. Eriksen i ”P2-Akademiet” NRK, 26.4.2001 
11 N.J. Lavik, kronikk i Aftenposten, 29.12.2000. 
12 Ibid. 



108 Budskap 2001 FMH 
 

 

eller familie. Jakten på den endelige identitet har blitt erstattet med en frykt for å stå stille, en 
ambisjon om alltid å være på reise, fra en identitet til en annen – som en skuespiller, en 
omstreifer, en turist eller flaneur.13 

Som i identitetsdannelse mener Bauman at kunsten er preget av samme inkonsistens 
og fravær av helhetsambisjoner. ”Postmoderne kunst er en kritisk og frigjørende kraft i den 
grad den tvinger kunstneren ... og seeren/lytteren ... til å inngå i en prosess av fortolkning/ 
forståelse/meningsproduksjon. På denne måten frigjør den livets muligheter, som er uende-
lige, fra konsensusens tyranni som er – må være og bare kan være – ekskluderende og hem-
mende.”14 

Det postmoderne perspektiv gjør at man vurderer seksualiteten annerledes. Gerd von 
der Lippe har gitt uttrykk for at vi lever i en tid ”… der mange iscenesetter seg, og blir 
iscenesatt av andre, som ’homo sexualis’… Grunntanken i liberal feminisme er fiendtlig til 
seksualitet. Denne retningen passet på forhold i fortida, da sex var tabu i borgerskapet. I en 
postmoderne tid med hunger etter nytelse, forførelse og spenstige kropper kan dagens ungdom 
komme på banen hvis de griper tak i sider ved radikal feminisme (seksualitet), sosialistisk og 
marxistisk feminisme (makt) og postmoderne feminisme (det lekende mennesket).”15 

Det postmoderne reflekteres også i endringer i språket. Forskere har begynt å under-
søke bruken av norske liksom og engelske like. Kristine Hasund ser en sammenheng mellom 
språklig distanse og åpenlys omtrentlighet på den ene siden og kulturell subjektivisering på 
den andre siden. ”Distansen er et grunnleggende trekk ved det postmoderne samfunnet… 
Liksom er et uttrykk for meningsoppløsning i både språket og i samfunnet. Tilværelsen består 
av fryktelig mange valg, vi blir ofte usikre, og denne usikkerheten smitter over på språket 
vårt.”16 
 
Henriksen ser tre grunnleggende problem knyttet til det postmoderne perspektivet på kulturen: 

1. Spørsmålet om selvreferanse. At all vår forståelse er konstrukter betyr ikke at den 
virkelige verden ikke eksisterer, men at vi bare kan møte den gjennom kulturelt 
betingede representasjoner. ”Dette selvreferanseproblemet er imidlertid mer håndterlig 
der vi kan operere med at noe finnes som definitivt gitt forut for våre konstruksjoner, 
selv om dette gitte med nødvendighet må fungere som et ’grensebegrep’. Våre 
konstruksjoner er forsøk på å komme til rette med de utfordringer som biologisk, 
sosialt og kognitivt er knyttet til livsformene vi er en del av. ”17 Derfor vil spørsmål 
knyttet til kropp og seksualitet, skyld, moral, helhet, livsorientering, samliv og 
identitet, forhold til naturgrunnlaget etc. alltid melde seg. Og det er typisk at film, 
reklame og medier er stadig opptatt av slike tema, fordi de definerer punkter som 
livstolkningen kan knyttes til. 

2. Spørsmålet om makt. ”Der vi ikke har annet å stille opp enn ulike måter å beskrive 
virkeligheten på, blir alt svært fort et spørsmål om hvilken virkelighetstolkning som 
har mest makt til å få gjennomslag… Muligheten for å utvikle en mer stabil identitet i 
en postmoderne situasjon synes imidlertid i stor grad å være knyttet til at individet 
utvikler forpliktende relasjoner til et bestemt fellesskap, og lar sine handlinger orien-
teres ut fra verdier som det ikke er alene om, men også kan finne representert, artiku-
lert og kritisk prøvd hos andre. Dermed kan man i slike lokale, mindre fellesskap 

                                                 
13 Thomas Hornburg om Z. Bauman i: ”Ubehaget i det postmoderne.” Morgenbladet, 23.05.1997. 
14 Ibid., sitert fra Z. Baumans Postmodernity and its discontents. Polity Press, 1997. 
15 G. von der Lippe: ”Det postmoderne kjønnssleppet.” Artikkel i Dagbladet, 19.04.1999. 
16 Eivind Eidslott: ”På en måte postmoderne.” Dagbladet, 10.12.1999. ”Gjennom forskningsmaterialet har vi 
funnet at ordet liksom ofte brukes av avsenderen for å ta avstand fra eller omtrentliggjøre deler av ytringen.” 
17 J.O. Henriksen: På grensen til Den andre, s. 39. 
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etablere et frihetsrom som – i hvert fall mer enn ellers – kan demme opp mot 
manipulasjon og konsumpress.”18 

3. Spørsmålet om sannhet. ”Så langt jeg kan se, er hele spørsmålet om sannhet, i betyd-
ningen en omfattende og velprøvd, sammenhengende artikulasjon av det som aner-
kjennes som gyldig kunnskap, noe som forutsetter viljen til anerkjennelsen av Den og 
Det andre. Samtidig er sannhet i denne forstand alltid noe foreløpig, og eksisterer ikke 
uavhengig av det historiske stadium og de kulturelle og rasjonelle ressurser vi har til 
rådighet…. I en postmoderne kontekst har sannhet derfor ikke bare en teoretisk, men 
også et personlig og formativt innhold.”19 

 
Avsluttende sier Henriksen: ”Det postmoderne kan sies å være konsekvensen av at vi får en 
stadig mer globalisert diskurs, som stadig avdekker forskjeller, skygger, utelatelser. Det er i 
denne spenningen mellom det lokale og kontekstuelle, og det felles og konvergerende, at teo-
logiske diskurser i dag må finne sin plass.”20 

Noen postmoderne filosofer og talsmenn 
Vi har før nevnt tyske Welsch og polske Bauman. De franske filosofene Jean-François 
Lyotard, Jacques Derrida, Michel Foucault, Emmanuel Lévinas, Jean Baudrillard, og 
amerikanske Richard Rorty og Stanley Fish har også i vesentlig grad gitt en teoretisk bak-
grunn og profil til postmodernismen som filosofi. Vi skal presentere noen av dem nærmere. 

Flere av disse vil hevde at termen postmoderne i seg selv er lite treffende fordi de ikke 
ønsker å representere noen ny filosofi/ideologi, men heller en ny historisk situasjon, en 
postmoderne tilstand. Den nye tilgjengeligheten og overfloden av informasjon gjør det umulig 
å orientere seg mot allmennmenneskelige sannheter. Tidligere tenkte man at mindre sannheter 
inngikk som en del av større sannheter og sammenhenger. Disse samlet førte menneskeheten 
framover til større frihet. Disse store sannhetene hevder man nå har mistet sin troverdighet, og 
framskritt og frigjøring virker ikke lenger legitimerende. Postmoderne tenkere vil legge 
modernitetens illusjoner bak seg, men de vil allikevel beholde dens opplysningsideal. 

Debatten er ikke lenger så intens. Noen hevder at den til og med kan sies å være 
avsluttet, fordi man ikke lenger skiller så skarpt mellom det moderne og det postmoderne, 
men snarere betrakter det postmoderne som en selvkritisk fase i det moderne prosjekt.21 

Jean-François Lyotard preget begrepet ’postmodernisme’ mer enn noen andre da han 
sammenfattende i sin bok La condition postmodern (1979) påpekte endringene i forutset-
ninger for kunnskapsproduksjon i vår tid. Stikkordene var globalisering, ny kommunikasjons-
teknologi, omstrukturering av maktblokkene, globale folkevandringer, flerkulturelle kon-
flikter, avnasjonalisering, og privatisering av forskningsinstitusjoner. Vestlig kultur har beve-
get seg fra en industribasert modernitet til en postindustriell modernisering. 

Ordet postmoderne hentet Lyotard fra den amerikanske litteraturkritikken. Det nye var 
vektleggingen av forholdet mellom vitenskap og fortelling, mellom sannhet og setning. Han 
påviste hvordan autoritet og gyldighet blir etablert ut fra visse grunnfortellinger om frihet og 
fremskritt. Nasjonsenheter kunne knyttes til fortellingen om nasjonen, politiske løsninger til 
fortellinger om større frihet, og prosjektstyrt forskning til fortellinger om sannere innsikt. Men 
koblingen mellom sannhet og fortelling viste ’sannhetenes’ relative og tolkningsutsatte posi-
sjon. 
 

                                                 
18 Ibid., s. 40-41. 
19 Ibid., s. 41. 
20 Ibid., s. 41. Det er påfallende at Henriksen her uttrykker en åpenhet uten at han definerer klarere hva et 
eventuelt ”grensebegrep” skulle bestå i. 
21 Aschehoug & Gyldendals Store Norske Leksikon, s. 203. 
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Lyotards bidrag var i hovedsak disse to: 1) en mistillit til grunnleggende sivilisasjons-
fortellinger, 2) en økt bevissthet om språkets betydning i dannelsen av våre forestillinger om 
sannhet.22 

Jacques Derrida har spesielt fordypet seg i filosofi, litteraturvitenskap, etikkens og 
politikkens forutsetninger. Hans forfatterskap er beskrevet som noe av det viktigste innen 
filosofi og vitenskap etter 1970, på linje med Immanuel Kants. Da pave Johannes Paul ville ha 
en filosof til å oppdatere seg på tidens og tenkningens tilstand i dag, var det Derrida som ble 
innkalt.23 

Spesielt knyttet til Derrida er begrepet dekonstruksjon. ”Dekonstruksjon dreier seg om 
tilnærminger til fortrengte eller blinde aspekter, til momenter i en tekst som verken den selv, 
dens forfatter eller kulturen den er forfattet innenfor er seg bevisst.”24 

”Når Derrida leser sentrale tekster fra den filosofiske og skjønnlitterære kanon, er det 
med utgangspunkt i tesen om at enhver tekst er tvetydig med hensyn til språk og sannhet. At 
den er avhengig av vår fortrolighet med språket, men også at den undergraver det som i første 
omgang ser ut som en sannhetsgyldig omgang med språket. Slik kan teksters meningsinnhold 
true med å undergrave sine egne forutsetninger.”25 

En slik dekonstruktiv strategi handler altså om å avdekke språkets og teksters blinde 
punkter. Hensikten er ikke å oppløse eller ødelegge mening, men å mangfoldiggjøre og kaste 
om på etablerte meninger. Dekonstruksjon er et forsøk på å se det teksten selv ser, eller å åpne 
filosofien for det som filosofien mister ved å være så knyttet til begreper. 

Et hovedpunkt hos Emmanuel Lévinas er at i vestens metafysikk og kultur har det 
fremmede blitt underkjent til fordel for det kjente. Historiene om Odyssevs og Abraham 
illustrerer forholdet. Odyssevs dro bort for så å vende tilbake hjem. Abraham brøt opp fra det 
kjente og slo seg ned i det ukjente. Vesten er desorientert i dobbel forstand, nemlig både 
’forvirret’ og ’orientert bort fra Østen’. På samme vis har det stått strid mellom det Samme og 
det Andre. Ettersom kunnskapsmengden har økt, har det Andre tapt i anseelse. Det Samme 
har trådt i det Andres sted. Lévinas ønsker å si noe om hvordan vi forstår. Det er i overskri-
delsen, i det å ta det Andre/den Andre inn over oss, at vi rettelig begriper noe. 

For å komme til rette med dette ønsker Lévinas å gå lenger enn Heidegger og 
eksistensialfilosofiens fundamentalontologi. ”For å markere at han tenker med Heidegger mot 
ham – han benytter samme inngang – fenomenologien - men forskjellig utgang – har han kalt 
sin egen filosofi fundamentaletikk.”26 Heideggers værensforståelse, på tross av sine frem-
ragende kvaliteter, mangler, ifølge Lévinas, det gode ønske for det enkelte menneske. 

Amerikaneren Richard Rorty blir av og til omtalt som den mest prominente filosofiske 
forsvarer av postmodernismen. Selv foretrekker han å omtales mer som pragmatiker enn 
postmoderne.27 Han vil hevde at sannhet er en overenskomst mellom medlemmene i et felles-
skap. Det etablerer et felles språk og en felles referanseramme. Det gir ikke mening å uttale 
seg utover vår egen gruppe, man er henvist til å ’privilege our own group’. Ny innsikt må falle 
innenfor rammen av og samsvare med det fellesskapet allerede har definert. ”We want to be 
able … to justify ourselves to our earlier selves. This preference is not built into us by human 
nature. It is just the way we live now.”28 Et standpunkt er ikke rett fordi det er logisk eller 
objektivt rett, men fordi det kan styrke fellesskapet. 
 
                                                 
22 Eivind Røssaak: ”Hva skjedde med postmodernismen?” Kronikk i Aftenposten, 10.11.1998. 
23 Ibid. 
24 Mari Lending: ”En engasjerende tenker.” Aftenposten, 18.3.1999. 
25 Ibid. 
26 Asbjørn Aarnes: ”Er Emmanuel Lévinas’ filosofi til å ’forstå’?” Aftenposten, 15.7.2000. 
27 Se Dean Geuras: ”Richard Rorty and the postmodern rejection of absolute truth.” Leadership University 
Reprint, 1998, s. 2ff. 
28 Sitert etter Geuras 1998. 



 Om postmodernisme og etikk 111 

 

Sosiologen Zygmunt Bauman har i sitt omfattende forfatterskap også behandlet postmo-
dernisme og etikk. Der både definerer han eget ståsted samtidig som han tar et oppgjør med 
andres tolkning av hva et postmoderne perspektiv vil føre til.29 Han skriver programmatisk: 
”’The postmodern perspective’ to which this study refers means above all the tearing off of 
the mask of illusions; the recognition of certain pretences as false and certain objectives as 
neither attainable nor, for that matter, desirable. The hope which guides this study is that 
under these conditions the sources of moral power which in modern ethical philosophy and 
political practice were hidden from sight, may be made visible, while the reasons for their past 
invisibility can be better understood: and that as a result the chances of ‘moralization’ of 
social life may – who knows? – be enhanced. It remains to be seen whether the time of 
postmodernity will go down in history as the twilight, or the renaissance, of morality.”30 

“I suggest that the novelty of the postmodern approach to ethics consists first and 
foremost not in the abandoning of characteristically modern moral concerns, but in the 
rejection of the typically modern ways of going about its moral problems (that is, responding 
to moral challenges with coercive normative regulation in political practice, and the 
philosophical search for absolutes, universals and foundations in theory).”31 
 
I syv punkter angir Bauman det som kjennetegner moral i et postmoderne perspektiv:32 

1. Den nyliberalistiske ideen om at mennesket er grunnleggende godt og bare trenger 
mindre grad av assistanse for å realisere denne godheten holder ikke. På samme vis 
avviser han det konservative og biologiske menneskesynet som hevder at mennesket 
er grunnleggende selvisk og ondt og må derfor hindres i å uttrykke sine egoistiske 
impulser. I stedet vil han hevde at mennesket er moralsk ambivalent og at ingen logisk 
konsistent moralsk kode kan passe til denne ambivalensen. Rasjonalitet kan aldri 
dekke over ambivalensen - den kan bare paralysere og dermed svekke den moralske 
kraften. Moralsk handling kan ikke garanteres verken ved ytre sosial kontroll eller ved 
å internalisere en bestemt dyd eller karakter. 

2. Moralske fenomener må betraktes som genuint ikke-rasjonelle fordi moral går foran 
alle strategiske betraktninger om ytelse-gjenytelse. Etiske koder følger lovens mønster, 
og kan bare angi standard eksempler. Siden verden forandrer seg hurtig, vil vi stå 
overfor en rekke nye situasjoner som vi ikke har etiske koder for, men som vi allikevel 
er forpliktet til å handle moralsk i. Dommeren for moralske handlinger skal være den 
Andre33, og ikke noe kollektiv eller noen myndighet. 

3. Moral har alltid form som et dilemma. Moralske valg tas innenfor et felt av konstant 
selvmotsigelse i den forstand at sluttresultatet av en moralsk handling nesten alltid 
også får umoralske konsekvenser. Til tross for det er den moralske handling bare 
mulig når aktøren ærlig strekker seg mot grensene for det umulige. Den moralske 
handling gir sjelden komplett tilfredsstillelse, og et kjennetegn på det moralske selvet 
er at det alltid er usikker på om det har handlet riktig. 

4. Moral er ikke universell, men det betyr allikevel ikke at moralen er kulturrelativ. 
Modernitetens universalisering av moralen demper den moralske kraften og for-
stummer den moralske impulsen. Den forleder moralsk kapasitet inn på sosialt 
ordinerte områder som kan og vil bli brukt til umoralske prosjekter. 

                                                 
29 Z. Bauman: Postmodern ethics. Oxford, Blackwell, 1994. 
30 Ibid., s. 3. 
31 Ibid., s. 3-4. 
32 Se også Vanja Ohna: ”Postmodernitetens moral og demokratisk kompetanse.” 
http://www.uio.no/~vanjakf/10.htm. 
33 Her ser en forbindelsen til Lévinas. 
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5. Moral fra en rasjonell ordens synspunkt vil alltid være irrasjonell. Med utgangspunkt i 
behovet for disiplinert og koordinert handling vil det sta og autonome moralske selvet 
alltid framstå som en skandale. Det moralske selvet er kimen til kaos og anarki i dette 
perspektivet. Men moralske impulser er også en uerstattelig kilde og råmateriale til 
sosialt engasjement og samhandling med andre. I det disiplinerte perspektivet kan de 
moralske impulsene derfor ikke utryddes, men må temmes og utnyttes. Den sosiale 
organiseringen av moral er derfor både kompleks og delikat, men den vil alltid 
produsere mer ambivalens enn den klarer å fjerne. 

6. Vi må anta at ansvaret for den Andre er et start punkt snarere enn et sluttprodukt av 
sosial samhandling. Ansvaret har derfor ingen forankring og ingen begrunnelse. Moral 
kan ikke begrunne eller rettferdiggjøre seg selv og allikevel finnes det ingen unn-
skyldning for ikke å handle moralsk. Moralsk ansvar er grunnlaget for konstitueringen 
av selvet - veien går altså fra det moralske selvet til det sosiale selvet. 

7. Til tross for populære antakelser så avdekker ikke det postmoderne perspektivet 
moralens relativitet. I fraværet av etiske regler kan man aldri unnskylde seg med at 
'det ikke er noe å gjøre'. Det postmoderne perspektivet vil avdekke at det er de etiske 
kodene og den moralske praksisen de foreskriver som er relativ. Det autonome 
moralske selvet betegnes i moderniteten som snevert og de etiske kodene som 
universelle. I det postmoderne perspektivet byttes rollene om.” 

Ulike kristne svar på den postmoderne etiske utfordring 
Stanley J. Grenz, som underviser ved Regent College i Vancouver, hevder at den post-
moderne klimaendring har ført til en ny, voksende interesse for etikk i samfunnet, samtidig 
som den fører til en ny måte å ”gjøre” etikk på.34 

Mer og mer har fokus endret seg fra å ”gjøre” til å ”være” etisk eller moralsk. Det er 
en økende interese for karakter, dygder og verdier.35 

Grenz ser det slik at denne endringen har sammenheng med at en har forlatt 
opplysningstidens syn på kunnskap. Der man i etikken, med Kant, spurte ’Hva man skal 
gjøre?’, er man nå mer tilbøyelig til å spørre ’Hva kan vi forvente?’36 

Den nye interessen for åndelige spørsmål gjør at etikken dreies vekk fra individet og 
etisk teori. Nye referansepunkter er heller fellesskapet og dets idealer som den enkelte er en 
del av.37 

                                                 
34 ”We appear to have entered the age of ethics. People throughout our society have grown acutely aware of the 
ethical dimensions of contemporary life and consequently have become increasingly willing to speak the 
language of ethics…. The blossoming of ethical concern is likewise evident in the renewed interest in ethics as a 
field of inquiry. We are witnessing a renaissance of the classical study of ethics. More importantly, ethics have 
invaded a variety of divisions of the academic curriculum. Entire new specialities have grown up almost 
overnight…. These burgeoning fields have made ethics a ‘growth industry’.” Stanley J. Grenz: The moral quest. 
Foundations of Christian ethics. Downers Grove; InterVarsity Press, 1997, s. 206-207. 
35 ”A crucial dimension of this shift involves the move from the focus on ‘doing’ that dominated Western ethical 
discourse during the modern era to a concern for ’being’... many contemporary ethicists today … no longer view 
the rightness or wrongness of specific actions as the central feature of the ethical task. Instead an increasing 
number of ethicists are concerned about character ideals (or virtues) such as friendship and cooperation, or the 
elevate the quest for ‘values’ as the central ethical concern.” Ibid., s. 207-208. 
36 “The transition from doing to being has paralleled the philosophical shift away from the Enlightenment focus 
on knowledge understood as dispassionate, objective certainty. In the eighteenth century Immanuel Kant 
suggested that humans ask three central questions: What can I know? What should I do? And what can I hope 
for? Enlightenment ethics sought to answer the second question – the question of the ethical life – on the basis of 
a prior answer to the first. Thinkers today are no longer sure that this method is feasible. For an alternative many 
are looking to the third question, seeing in it a possible foundation for searching out the answers to the question 
of ethics. And contrary to what we might expect, this proposal is not the exclusive domain of religious ethicists 
but is gaining adherent among secular thinkers as well.” Ibid., s. 208. 
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En flerkulturell kontekst med fokus på en etikk basert på fellesskapet vil med 
nødvendighet føre til det typiske postmoderne mangfold. Den etiske debatten blir en debatt 
om praxis i forskjellige kulturer. Det underliggende premiss er at hva som synes galt fra et 
ståsted, er rett sett fra innsiden av det fellesskapet som praktiserer det. Men kan vi unngå en 
situasjon der det blir en slags moralsk konkurranse mellom ulike samfunnsgrupper? Grenz 
peker på trangen til å bygge fellesskap. “[The key is] the postmodern buzzword community. 
As terms like neighborliness and friendship suggest, all communities seek to foster a common 
goal – community. They desire that humans live together in a spirit of neighborliness and 
friendship. This goal is universal even though the specific mores that determine what exactly 
community, neighborliness and friendship are may be culturally determined.”38 

Men en slik felleskapsetikk er ikke uten farer for kristne. En kan lett bli isolert i et sett 
av regler som fellesskapet setter opp, regler som går tilbake på fellesskapets unike 
verdensbilde.39 

Samtidig er det slik at den nye situasjon innebærer en prinsipiell avvisning av alle 
forsøk på omfattende forklaringer/tolkninger av livet. Det postmoderne kommer til syne 
nettopp ved at alle forsøk på å skape universelle fortellinger som gjelder alle mennesker blir 
tilbakevist. Dette rammer kristen tro spesielt hardt, fordi det er en sentralt punkt at det 
bibelske drama gjelder alle mennesker. For den postmoderne er imidlertid denne sentrale 
kristne sannhet en av de imperialistiske grunnfortellingene. Vi må gjerne bibeholde den 
definisjonsfortellingen for vårt eget fellesskap, men ikke gjøre noe forsøk på å hevde at den 
skulle også gjelde for de som ikke hører fellesskapet til. Den kristne visjon og budskap om 
skapelse, syndefall og forløsning er bare en blant mange i det postmoderne mangfold. 
Implisitt i dette ligger da også at kristen etikk ikke kan ha andre og høyere ambisjoner enn å 
være ett blant flere ”stammebaserte” etiske system i den globale landsbyen.  

Grenz avslutter slik: ”The move to a communitarian ethic, therefore, raises perplexing 
questions for Christians. If every conception of the ethical life is embedded in the belief 
structure of a community of reference, then which community? And whose theology should 
we ‘privilege’? In short, how do we deal with the seemingly unavoidable pluralistic 
conventionism of the postmodern ethos? Finding an adequate answer to this question forms 
one of the most difficult challenges of Christian ethics in the contemporary context.”40 

Stanley Hauerwas, etikkprofessor ved Duke Divinity School, har tatt opp en rekke 
tema og problemstillinger som kan karakteriseres som postmoderne. Hans posisjon er ikke 
uventet  sammensatt av elementer fra ulike hold. Det er et uttalt fokus på fortellingen som den 
fremste måte å presentere evangeliet på, han vil holde fram Aristoteles og Aquinas som 
nøkkelfigurer til å utvikle en karakter- og dydsetikk, Jesus blir framstilt som mønster for 
kristen etikk, og kirken blir definert som et annerledes disippelfellesskap kjennetegnet av 
konsekvent ikkevoldslinje. De siste årene skal han ha blitt mer ”aggressivt” postmoderne ved 
at han avviser at tekster, også bibeltekster, kan ha noen mening annen enn den et 
tolkningsfellesskap gir den.41 
 

                                                                                                                                                         
37 “With the new interest in spirituality the centre of ethics is shifting away from the individual actor and the 
quest for the one true ethical theory. These are being replaced by a new focus on the community in the midst of 
which, and according to the ideals of which, personal character finds its reference point. In the end, the newer 
voices assert, ethical judgements arise from and must be articulated in accordance with the belief structures of 
the community in which a person lives.” Ibid., s. 209. 
38 Ibid., s. 211. 
39 Ibid., s. 234. 
40 Ibid., 234-235. 
41 Hauerwas er utførlig presentert i Stanley J. Grenz: The moral quest, s.194 ff, og i Richard B. Hays: The moral 
vision of  the New Testament. A contemporary introduction to New Testament ethics. San Francisco; Harper 
Collins, 1996, s. 254ff. 
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MF-professor Jan-Olav Henriksen har også levert ansatser til hvordan drive etikk i en 
postmoderne kontekst. Som vi har sett tidligere ser han grunnleggende problemer knyttet til 
det postmoderne perspektiv, samtidig som han ikke ser noen vei utenom hvis en skal få 
samtiden i tale. Han vil hevde at ”… Kristen etikk er derfor i en viss forstand grunnleggende 
kommunitaristisk, ettersom den er basert på en bestemt selvfortolkning og selvforståelse, 
samtidig som den er hermeneutisk anlagt, kontekstuelt basert og historisk betinget. Dette skal 
likevel ikke utelukke at den også bør etterstrebe å vinne allmenn tilslutning, Forutsetningen 
for en slik streben er imidlertid at man anerkjenner dens ikke-fundamentalistiske karakter. I 
postmoderne kulturkontekst er kristen etikk bare et meningsfullt svar på moralske og etiske 
utfordringer dersom den er ikke-fundamentalistisk (i begge betydninger av ordet). Dens po-
tensielt universalistiske karakter viser seg i og med at den søker å gi sine normer og verdier en 
bakgrunn i allmenne oppfatninger av det rette og det gode.”42 

Samtidig vil Henriksen hevde at kristen etikks antipluralistiske karakter gjør at den 
kan gi moralen en sterkere forankring, kan drive til et sterkere engasjement, og ha en 
tydeligere basis for kritikk enn deler av den ironiske, indifferente og desengasjerte post-
modernismen. … ”Men skal kristen etikk i dag beholde sin antipluralistiske og antirela-
tivistiske karakter, bør den ikke gjøre dette ved å insistere på sin ufeilbarlighet eller aprioriske 
gyldighet, men ved å fremvise at det er sammenheng mellom moralsk rasjonalitet og det som 
er Guds vilje.”43 

Henriksens nytolkning av den kristne etikks ’universalistiske karakter’, uten noen 
referanse til åpenbaring, har ikke gått upåaktet hen, og må vel sies å være et av ankepunktene 
mot ham i den pågående konflikt i norsk kirkeliv. 

Vurdering og konklusjon 
For undertegnede står det slik at det er ingen grunn til å så tvil om riktigheten i beskrivelsen 
av den postmoderne kontekst. Det spennende er i hvilken grad analytikerne er i stand til å 
legge sin egen analyse under lupen. De postmoderne filosofer står jo i fare for å bli like 
hegemonistiske og undertrykkende som de beskyldte moderniteten for å være. På visse 
samfunnsområder har vel aldri trykket og ensrettingen vært så massiv som nå, jfr. økonomisk 
teori og massemedia. 

I teologisk etikk vil det neppe være mulig å unngå en direkte konfrontasjon med 
sentrale postmoderne ’sannheter’. Den bibelske åpenbaring gjør krav på å være ikke noe 
mindre enn universell. Beretningen om Jesu død og oppstandelse er ingen lokal 
definisjonsfortelling, men en fortelling som er bærer av evig liv og gudssamfunn for alle 
mennesker, under alle himmelstrøk, i alle kulturer.  

For undertegnede står det slik at Grenz med rette peker på farene for en etikk på 
postmoderne premisser. Henriksens prosjekt synes for uferdig og uavklart.44 Hans siste inn-
spill i homofilidebatten i Norge har ikke styrket tilliten til hans teologi og analytiske evne.45 
Hauerwas’ etikk framstår som for fragmentarisk til at han kan gi mer enn (fruktbare?) innspill. 
 

                                                 
42 J.O. Henriksen: Grobunn for moral, s. 307. 
43 Ibid., s. 308f. I et senere arbeid understreker Henriksen at etikken må forstås ‘kommunitaristisk’, se J.O. 
Henriksen (red.): Makt, eiendom, rettferdighet. Bibelske moraltradisjoner i møte med vår tid. Oslo; Gyldendal 
Akademisk, 2000, s. 239ff. 
44 Rune Slagstad i en omtale av Henriksen ser gjerne større presisjon fra hans side, et ønske som vel deles av 
flere. Se R. Slagstad: ”For en bindestreksfri teologi.” Norsk Teologisk Tidsskrift, hefte 1, 2001, s. 22. 
45 J.O. Henriksen: ”Homofilt samliv – en revurdering.” Kirke og Kultur 3, 2001, s. 249-258. Se også G.H. 
Heienes artikkel i samme nummer, og et seminarinnlegg av John-Steinar Jacobsen: ”Hva er nytt i 
homofilidebatten? En oppdatering av etiske argumenter etter Jan-Olav Henriksens innspill i 2001.” 
http://www.tilhelhet.no/ 
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Utenom Henriksen er det ikke mange etikkforfattere som har tatt på alvor den 
postmoderne utfordring i Norge. A. Valen-Sendstads Kristen etikk46 med sin dogmatiske 
metode kommer på mange måter til kort overfor mange av problemstillingene som er skissert 
overfor. Ivar Asheims Mer enn normer,47 har et langt mer omfattende perspektiv enn Valen-
Sendstads bok. Asheim definerer etikk som ”virkelighetstolkning” ut fra et bibelsk normert 
ståsted. Asheims bok har mye å tilføre samtalen, men han framstår tidvis som noe uklar og for 
omfangsrik. Jens Olav Mæland48 plasserer seg mellom de to nevnte, med en større vilje og 
evne til åpenhet og dialog med samtiden enn Valen-Sendstad. Mælands etikk er også preget 
av et apologetisk anliggende, i beste F. Schaeffer- og C.S. Lewis-tradisjon, noe som gir 
framstillingen spenst og nerve, men den går ikke så grundig inn på grunnlagsspørsmål som 
Asheim. 

I en postmoderne kontekst synes Richard B. Hays49 (tidligere Yale, nå Duke Divinity 
School) The moral vision of the New Testament å kunne gi vesentlige ansatser til veien videre 
for konservativ-evangelikal teologi, særlig metodisk.50 Hans omfattende framstilling er 
gnistrende godt skrevet, er godt forankret i solid eksegese (om den av og til går i en annen 
retning i detaljer enn vi er vant til), og er i en kontinuerlig dialog med figurantene i den 
postmoderne eksegetiske og etiske debatt. Hans hovedtese er at bak variasjonen i NT er det 
tre hovedtema som binder framstillingen sammen: community, cross og new creation (merk 
fraværet av kjærlighet, som liberal teologi ynder å trekke fram). Ved å beskrive etikkens 
oppgave som å ha en beskrivende, syntetiserende, hermenevtisk og en pragmatisk komponent 
får han et metodisk grep som åpner opp materialet på en fruktbar måte.  

Hays framholder at den fremste hensikt med boka hans er “… to engage the 
theological problem of how the New Testament ought to shape the ethical norms and 
practices of the church in our time.”51 Nøkkelordet er nettopp shape. Ved at Hays legger seg 
så tett opp til skriftmaterialet, får hans framstilling en intensitet og overbevisningskraft som 
av og til savnes i andre framstillinger når de dogmatiske og filosofiske overbygningene blir 
for omfattende og tyngende. Etisk diskurs hos Hays blir en samtale på dypet ut fra forståelsen 
av bibelfortellinger, og det Jesus-bilde disse fortellingene tegner. Da kan det bli lettere å 
bringe denne samtalen både inn i kristne forsamlinger og ut på det postmoderne torg – til 
engasjement og etterfølgelse. 

                                                 
46 Oslo; Luther Forlag, 1984. 
47 Oslo; Universitetsforlaget, 1995. 
48 Jens Olav Mæland: På livets side. Oslo; Luther, 1993. 
49 Se en interessant presentasjon av ham: Tim Stafford: ”The new theologians.” Christianity Today, Feb. 8, 1999, 
s. 30ff. 
50 Hays får tilslutning av både Karl Olav Sandnes og Jostein Ådna i nye arbeider til NT etikk, se K.O. Sandnes: 
”Det nye testamentes etiske materiale – en oversikt”, og J. Ådna: “Å vandre livets vei.” Begge i J.O. Henriksen 
(red.): Makt, eiendom, rettferdighet. Bibelske moraltradisjoner I møte med vår tid. Oslo; Gyldendal Akademisk, 
2000.  
51 Richard B.Hays: The moral vision of the New Testament, s. 9. 
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Postmodernismen i missiologisk lys1 

Ved Dagfinn Solheim 

Innledning 
Premodernisme: En er sikker når det gjelder trosspørsmål. Det hele blir utledet fra Bibelen 
(Thomas av Aquinas). Mennesket er hjelpeløst i en ukjent verden/univers. Det fins mange 
overnaturlige forklaringer på det som skjer. Hele tilværelsen er teosentrisk. De gotiske kate-
dralene peker oppover mot Gud. Mennesket er ikke autonomt, men avhengig av Gud. Men-
nesket lever en kort tid, Gud er evig. Menneske kan gjøre total fallitt og havne i en evig 
fortapelse. 

Utdannelsen skjedde i denne tiden i en åndelig/kristen sammenheng. Teologiske 
studenter ble stort sett atskilt fra verden i sin utdannelse. 

 
Modernisme: Modernismen har sitt utspring i renessansen og  humanismen. Det som er typisk 
for denne tiden er at fornuften er kommet i høysetet, den menneskelige fornuft er blitt 
selvstendig. Den er ikke lenger avhengig av Gud, Bibelen eller andre autoriteter. Mennesket 
er blitt interessert i seg selv, hvordan en kan lære, bli utdannet. Dette gjelder også ens karakter 
som kan utvikles. Humanismen var i starten og langt framover hovedsakelig optimistisk. Vi 
snakker om opplysningstidens moral – særlig utviklet av Kant. Det enkelte menneske kan selv 
bestemme moralske normer. Det individet selv bestemmer blir normativt på alle områder. 
”Mennesket er blitt voksent”. Fornuften har det siste ordet, også når det gjelder religion og de 
grunnleggende (ultimate) spørsmålene i livet.  

Teologene prøvde på denne tiden å forme/uttrykke troen (form og innhold) på en slik 
måte at den skulle bli minst mulig problematisk i den moderne tiden. Motivet var å gjøre det 
lettere for folk å komme til tro. De prøvde å ta bort det som kunne virke anstøtelig. 

De evangelikale hadde fortsatt standardsvar når det gjaldt troen. Argumentene var 
fortsatt: Bibelen sier… 

En missiologisk vinkling  
For Fjellhaug vil det være naturlig å ha en missiologisk vinkling i forhold til 
postmodernismen (ikke bare dogmatisk). Vi må se på postmodernismen slik vi ser på kulturer 
og religioner i andre verdensdeler. Det betyr at vi ikke har et ensidig negativ syn på 
postmodernismen. En må heller ikke godta den ukritisk. Isteden må en være kritisk 
vurderende. Ofte har de evangelikale tatt seg for lite tid til dette. Alle kulturer har i seg 
positive element. Alle kulturer er også merket av fallet og det vonde. Men alle kulturer 
representerer en utfordring og en mulighet. Vi tar her med et sitat fra Dr. Os Guinness, 
Lausanne II i Manila 1989: ”Modernity, or the world civilization produced by the forces of 
modernization, represents perhaps the greatest single opportunity and the greatest single threat 
the Christian church has ever faced…For evangelicals at large, modernity is still an 
unconfronted problem.”2 Den gangen handlet det om modernismen. Det same kan sies om 
postmodernismen. Den største utfordring og den største trussel. 

                                                 
1 "Postmodernisme i missiologisk lys" – foredrag på konferanse i Helsjö, Sverige, juni 2001 
2 ”Mission in the Face of Modernity”, 1989:1 
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Vi kunne nok tale om postmodernismen generelt. Likevel tror jeg det vil være 
fruktbart å ta med noe konkret om Norge. Den nye boken av Engedal og Sveinall har mye 
materiale til å belyse dette.3 

Vi kan tenke oss følgende modell: (Vi finner den i kirkevekstlitteratur, særlig utformet 
av Paul Hiebert. Også Engelsviken har en kort gjennomgang av modellen i boken som er 
nevnt i fotnote 3). 

1. Fenomenologisk analyse 
En slik analyse betyr at her skal kulturen eller religionen studeres nøytralt. Hvordan ser 
menneskenes verdensbilde og livssyn ut? Hvordan tenker og tror mennesker i dag: i 
Groruddalen, hva med konfirmantene, hva slags folketro finner en i Nord-Norge? Det fins 
mange bøker og artikler på dette:4 

 
Den postmoderne kultur - Noen karakteristikker: 
The Post-Modern Manifesto: The madness of the insane person who has gotten rid of God 
and raised up himself as God in an anti-Christian attitude and thereby lifted all cosmic 
bounds and moral restrictions, has appeared several times in the 20th century (I “The Gay 
Science”) 
- En avviser at det fins en objektiv sannhet. 
- En legger vekt på forbindelser, sammenhenger og relasjoner. Tendensen går fra konkurranse 

til samarbeid. Det blir lagt vekt på å akseptere forskjeller i samfunnet, frihet i relasjoner. 
Tankegangen er ikke-lineær.  

- En søken etter åndelighet (spirituality). Mange blir utfordret og dratt mot åndelige ting og 
fenomener. En søker tilbake til middelalderen, religioner som legger vekt på mystikk mv. 
Mennesket har en åpen holdning i sin søken. Det blir viktig å gjøre erfaringer i livet. En 
søker det gode liv ut fra de erfaringer en gjør. Referanserammen blir ikke sant eller rett, 
men hva som gir meg gode erfaringer og gode følelser. ”Widespread interest in spirituality 
is pervasive, it is rampant in these times” 5 

- En godtar et pessimistisk syn på livet. Menneskene preges ikke lenger av idealisme og troen 
på at det gode skal seire. Det fins en rekke problemer som ikke lar seg løse. Også medi-
sinen har gitt opp å skulle løse alle problemer som har med sykdom å gjøre. Nye, 
motstandsdyktige sykdommer kommer på banen til tross for en enorm medisinsk utvikling. 
Mennesket har ikke kontroll. En er desillusjonert over foreldregenerasjonen, kirken og 
andre systemer, ideologier mv. 

- Uten fast holdepunkt. Det fins ikke noe stabilt referansepunkt i livet. Det fører til en 
pragmatisk holdning. Det fins ingen sannhet i systemer eller institusjoner (som ekteskap). 
Det er altfor mange ting som har skuffet og brutt tilliten til systemene og de vante formene. 
Mange har en dyp skamfølelse i forhold til det de er (ikke bare i forhold til hva de gjør). 
Også sannheten er relativ(agnostisisme). Spørsmålet om sannhet lar en ganske enkelt ligge. 

                                                 
3 Engedal/Sveinall (redaktører):Troen er løs. Tapir, Egede, 2000. 
4 Brunstad, Paul Otto: Ungdom og livstolkning, Tapir, Trondheim, 1998. 
Hauglin, Otto: Rapport fra Nærby. En religionssosiologisk undersøkelse. Oslo: Lutherstiftelsen, 1970. 
Botvar, Pål Ketil: Ola Nordmanns tro – belyst ved en landsomfattende intervjuundersøkelse”, Tapir, Trondheim 
1996. 
En rekke artikler i Troen er løs: Botvar, Pål Ketin: ”Hvor individualisert er folkereligiøsiteten egentlig?”; 
Lunestad, Jorun: ”Alternativreligiøsitetens forhold til kirken”; ”Folketro i Nord-Norge”; Akerø, Hans Arne: 
”Nyreligiøsitet – og ny og gammel religiøsitet i Groruddalen”; Øystese, Rune: ”Unges religiøse univers – en 
empirisk undersøkelse av konfirmanters tro”; osv. 
5 Don Posterski: ”Spiritual Openness Pervades the World” in MARC Newsletter May 2001. Han hevder videre: 
“Openness to spirituality is more subjective than objective.” Og: “There is a hunger for higher things – 
experiences of the transcendent.” 
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Det fins ingen normativ verdensanskuelse eller moral. ”Metafortellinger” kan en ikke 
lenger feste tillit til. ”Postmodernisme er et supermarked”. Plukk med deg og velg menta-
litet. 

- Sensuell og visuell. Det legges vekt på det synlige, også musikk må ”sees”. Vi kaller gjerne 
vår tid for en forbrukerkultur. En legger vekt på kroppen, hvordan en ser ut, klær blir 
viktige, det samme gjelder kosthold (vegetarianerkost). Det er blitt svært vanlig å bruke 
piller for å bygge opp kroppen. En materialistisk tid, men også med vekt på å ta vare på 
omgivelsene, naturen. 

- Følelser. Følelsene spiller en vesentlig rolle. Sannheten bestemmes gjerne ut fra om en 
brenner for noe (passion). Karismatiske ledere vil passe inn i dette mønsteret. Ellers blir 
leken en viktig del av livet, det å ha det fint, nyte livet og nuet. En har ingen drømmer for 
framtiden. Verden er et ”mess”, den går i oppløsning. ”The interest in spirituality is more 
related to experiencing feelings than to engaging spiritual ideas.” (Posterski) 

- Fellesskap. Mange føler seg ensomme og søker fellesskap med andre, med venner. Det er 
ikke så mye tale om organisering og organisert ledelse. En gjør ting sammen i grupper og 
team. Mange tenker globalt og internasjonalt. En utfordring blir hvordan en skal takle 
forskjeller i kirken. Selv om mange tenker at i følge Bibelen er homoseksuell utfoldelse 
galt, så vil de være like mye opptatt av intoleranse som de føler blir øvd mot slike 
mennesker. Men det er også mennesker som i sin egoisme havner  i ensomhet uten 
mulighet og kapasitet for ansvarlig og kjærlig fellesskap. Kristne som er preget av tiden vil 
ikke føle ansvar overfor en bestemt menighet eller kirkesamfunn. 

Individualisme. Vår postmoderne tid er ekstremt individualistisk. Vi har alt nevnt dette i 
forbindelse med kristne menigheter. Dette gjelder også politisk. I prosessen har en fått 
kamp for religionsfrihet og menneskerettigheter. Men individualismen rommer mye 
egoisme og der er sider som en må kritisere teologisk.6 I misjonssammenheng har vi et 
arbeid å gjøre og vi må kjenne vår bagasje og sørge for å la noe ligge igjen når vi drar ut. 

 

Et religiøst tidsskille? 
Vi har forskjellige definisjoner av postmodernismen. Samtidig blir det viktig å se på innholdet 
og livssynet i vår egen befolkning i dag. Hva rører seg i folkedypet og hva tror ungdommen 
på? 

Det er naturlig ved et tusenårsskifte å spørre seg om det også er et religiøst tidsskille. I 
Norge har dette vært tolket nokså forskjellig. En sammenfatning av en rekke undersøkelser gir 
oss følgende nokså forskjellige konklusjoner: 

De siste tiårene av 1900-taller har det skjedd en dyptgripende forandring i det norske 
folks religiøsitet. Det dreier seg om så radikale endringer at det antakelig er grunnlag for å 
snakke om ”en religiøs revolusjon”. Det er snakk om en forandring fra en ganske enhetlig 
folkelig religiøsitet særlig bestemt av kirkelige tradisjoner og kristent trosinnhold til en 
fragmentert og sterkt individualistisk ”koldtbordsreligiøsitet.” Denne er ikke lenger preget av 
tradisjonelle institusjoner som skole og kirke. Innholdsmessig består den av en blanding av 
tradisjonelle kristne elementer, nyåndelighet, okkulte tradisjoner og østlig religiøsitet. 

Den andre tolkningen går i en annen retning: Det er sant at de siste tiårene av 1900-
tallet har medført mange og gjennomgripende endringer i norsk kultur og samfunnsliv. En 
rekke av disse endringene har åpenbart også berørt det religiøse liv. F. eks har den sterke 

                                                 
6 Se samtidsanalyse av Mari Midtstigen (Vårt Land 13.6.2001): *Vi er barn av jappetiden, de griske og 
overmodige 80-åra. Kan noen egentlig klandre oss for ikke å være engasjert i noe annet enn det som betyr noe 
for oss selv? * Er individualisme et litt mer fancy og selvrettferdig ord for egoisme? Har vi det så bra at vi har 
mistet evnene til ekte empati? Denne generasjonen kalles også for D-generasjonen. Skal den neste bli e-
generasjonen: elektronisk og engasjert? 
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fokuseringen av individets behov og dets selvbestemte valg medført en klar svekkelse av 
kirkeinstitusjonenes autoritet, og en like klar forsterkning av den religiøse individualisme og 
pluralisme. Men til tross for dette, mener jeg vi tolker situasjonen feil dersom vi ikke ser de 
sterke elementene av ”kontinuitet” og ”tradisjon” som ennå preger det religiøse livet. Det 
aller meste av nyreligiøse forestillinger og ulike former for New Age inspirert religiøs 
praksis, må etter mitt syn betraktes som nokså avgrensede og motepregede krusninger på 
overflaten. Stort sett ligger grunnfjellet i det religiøse Norge ganske fast. Det er nemlig en 
folkelig religiøsitet som er preget av mange generasjoners kristne livssyn. 7 

Hva slags religiøsitet har/møter de unge i dag?8 
De unge møter religiøsiteten på tre ulike arenaer: 1. skole, kirke og livssyns-organisasjoner; 2. 
heim og venner; 3. media og den offentlige arena. 

Bare 13% karakteriserer heimene sine som kristne. Det betyr at de fleste får kjennskap 
til kristendommen på de offentlige arenaene. De andre karakteriserer heimen som: 37% litt 
kristelig, 30% nøytralt; og 18% ikke-kristent.  

Vi taler gjerne for enkelthetsskyld om fire aktører: pluralistisk kristenliv, åpen 
nyreligiøsitet, konsolidert humanetikk og bevisst troende. Når det gjelder påvirkningen blir 
det sagt at ”kristendom er plikt og lekser, alternativ religiøsitet er underholdning og moro.” 
Mens 50% hadde gått på søndagsskole, var det bare 10% som deltar i kristent arbeid som 
konfirmanter.  

Profanhumanismen har hegemoniet i skolen og på mange offentlige arenaer. 
Nyreligiøsiteten påvirker ikke så mye gjennom spesifikke nyreligiøse bevegelser som 
gjennom media. X-files har vært en svært påtagelig påvirkningsfaktor. Troen på Ufoer er også 
svært utbredt. Mange av de alternative religiøse forestillingene er til stede. Det betyr likevel 
ikke at unge lar seg forplikte eller binde av disse oppfatningene. Det ser ut for at den kristne 
tro fortsatt er viktigere enn annen religiøsitet. Men vi skal også merke oss at selv om det er 
flere som tror på kristne dogmer enn på nyreligiøse, velger de også vekk mange kristne 
normer. Gud som dommer, muligheten til fortapelse og troen på Satans eksistens er av ting de 
velger bort. Den overordnede normen er den enkeltes frihet og en altomfattende toleranse.  

Hele 48% av jentene har vært med i okkult praksis og 56% har fulgt råd fra horoskop. 
Vi skal også merke oss at omtrent like mange som kaller seg kristne har forsøkt okkulte 
selskapsleiker. De søker etter opplevelser og at det skjer noe. De vil se at det virker. 

Når det gjelder påvirkning, har heimene den helt klart sterkeste påvirkningskraften. 
Halvparten oppgir at foreldrene har hatt avgjørende betydning for hva de tror. Deretter 
kommer venner 22% og skolen 11%. Hvis foreldrene ber vil 92% av konfirmantene be. 

Det er ikke kirkens lære de unge tror på. De opplever seg selv som sin egen åndelige 
autoritet. Opplevelser og erfaring står mer i fokus enn overleverte læresetninger. 

Gammel og ny religiøsitet i Groruddalen i Oslo 
”Når kirkehistorien for overgangen til det 20. århundre skal skrives, vil det stå at det i denne 
tiden pågikk et religionsskifte i Vesten, hvor den kristne tro ble skiftet ut med en ny-
hinduistisk-buddhistisk religion.” Dette sa Johannes Aagaard på en konferanse i Oslo.9  

Statistikken for Groruddalen viser oss følgende (utdrag) (i alt 112060 mennesker bor 
her): 

                                                 
7 Prosjektet vi her siterer fra gikk over 2 ½ år og bygger også på den store religionsundersøkelsen fra 1998: 
”Religion 98”. Prosjektet består av empiriske undersøkelser, kultur-analytiske bidrag og teologisk refleksjon. 
8 Paul Otto Brunstad: Ungdom og livstolkning, avhandling 1998. Rune Øystese: Ungdom og tro i en ny tid, 
hovedfagsoppgave Universitetet i Bergen 2000, og samme: ”Unges religiøse univers – en empirisk undersøkelse 
av konfirmanters tro”. 
9 Troen er løs, s. 191. 
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 Den norske kirke  79500 
 Andre protestanter, frikirker   3750 
 Katolikker     4900 
 Ortodokse     1050 
 Muslimer   11000 
 Buddhister     1250 
 Hinduer     2600 
 Nyreligiøse       300 
 Humanetikere     2000 

Det er påfallende få nyreligiøse. De fleste av dem som er tatt med som nyreligiøse abonnerer 
på Alternativt Nettverk. Dette er en svært snever definisjon, og mange flere er blitt påvirket av 
nyreligiøsitet i forskjellig form. Når Groruddalen har så vidt mange innvandrere og også 
mange som tilhører Østens religion, er det likevel påfallende lite gjennomslag for slike 
religioner blant nordmenn. Blant de norske informantene var det ingen som identifiserte seg 
med østlig inspirerte fenomener som yoga, meditasjon og healing. De kjente heller ikke til 
slike fenomener blant andre norske.  

Den religiøse livsdimensjonen og religiøs utfoldelse er likevel kommet mer i fokus. 
Dette kan også ha å gjøre med at mange av innvandrerne er religiøst aktive. Denne 
religiøsiteten gir seg primært utslag i en oppslutning om kirkens ”livsriter”. ”Det hellige” 
kommer i fokus. Av nye fenomener kan en nevne askespredning, lystenning mv. Skikken med 
lystenning finner en i mange religioner. Den er likevel først og fremst et gammelt kristent 
symbol. Nå kommer den til oss i katolsk/ortodoks form. Den er gjerne knyttet til stille bønn. 
Kirken har tatt opp i seg en rekke nye skikker. Mange kommer fra katolsk/ortodoks hold, men 
en del kommer fra mer karismatiske kretser: Korsvandringer, prosesjoner, Thomas-messer, 
åpne kirker, hyppigere bruk av nattverd, forbønn for syke, Taize-sanger, forsangere og 
lovsang, vitnesbyrd i gudstjenesten mv.  

Folkereligiøsiteten er også preget av dette. Kirken har en plass i folks bevissthet. 
Borettslag var med å samle inn penger til den nye Romsås kirke. Kirken hører med i bildet. 
Men ”man kan gå til høymesse på søndag, på sufidans på tirsdag og delta i sjamanistisk work-
shop på torsdag.” 

2. Ontologisk refleksjon eller kritikk 
En kan ikke bare beskrive, men også vurdere og spørre etter sannhet. For oss må dette først og 
fremst skje i lys av Bibelen. Dernest må vi også se på kirkens historie og tradisjon. 
Apologetikken taler også om virkelighetsprøving.  Samtidig må vi passe oss for et 
etnosentrisk perspektiv. 

Noen av farene i vår postmoderne tid er åpenbare. Vi har nevnt sannheten. Bibelen blir 
ikke lenger regnet som en absolutt autoritet. Den blir mer et bidrag inn i menneskets egen 
livstolkning. Autoriteten er mennesket selv, med sine opplevelser og erfaringer. Dette kan 
utfylles med erfaringer fra tidligere liv, engler og andre utenomverdslige vesener. Selve 
grunnlaget blir subjektivt. I realiteten fører det svært ofte til religionsblanding.  

Dette leder oss til et annet hovedtema, selvforløsning. Mennesket er på leting og på 
reise. En lengsel kan en merke hos mange mennesker, bl a i sjelesorg. Ofte søker menneskene 
etter å forløse de guddommelige krefter i sitt eget liv. Samtidig er det en lengsel etter ”nåde” 
og ”hjelpere”. Det legges vekt på mystiske opplevelser, healing, nær døden opplevelser, 
stemmer og syner. Sjelden har det vært gitt så mange svar. Kirken har vanskelig for å komme 
på banen. Den har ”tidsånden” mot seg. Faren her er også at mange søker falske autoriteter. 
For mange blir ”frihetens byrde” for stor. De ønsker å underkaste seg ledere, profeter og 
”hjelpere” med autoritet. Gruppemiljøer blir også ofte autoritære. Det enkelte medlem har 
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ikke lenger noen reell frihet. Sammen med selvforløsning finner en også trangen til 
selvutvikling. Mange inviterer til kurser, yoga og meditasjon. Etikken er uten noen fast basis.  

I postmodernismen er det mange som mangler en gudstro. Men også der troen finnes 
blir det ofte tale om en tro med annet innhold.. 

Et annet punkt som er vanskelig er troen på at mennesket er godt og bare trenger å 
frigjøre krefter som finnes i en selv. Både når det gjelder etikk, verdier og holdninger må en 
kunne gi klare svar. En rendyrket egoisme kan ikke forsvares 

Samtidig som folk søker autoriteter har mange forlatt de tradisjonelle autoritetene. 
Lojaliteten til kirke og kristne organisasjoner er mindre. De som er mest markante på 
absolutte sannheter vil gjerne merke at mange vil søke sannheten selv. De vil ut på vandring 
og søke egne erfaringer. Sannheten kommer gjerne av det opplevde. 

Troen på Kristus blir også forandret. Løst fra Bibelen blir Kristus ikke først og fremst 
en person, men en bevissthetstilstand. Det er lite tale om forsoneren og forsoningen. 

Gudstroen konsentrerer seg om Gud som Far. En som er kjærlig og som er nær. Med 
en viss tilknytning til Bibelen blir han likevel formet i menneskets bilde. Den hellige Gud blir 
borte. Dom og fortapelse blir valgt bort fra Gudsbildet. 

Den Hellige Ånd blir knyttet til menneskelige autoriteter, profeter og til opplevelser. 
Opplevelser og erfaringer får en egen verdi og settes ofte over det bibelske budskapet. 

3. Kritisk evaluering 
Her kommer det inn som vi nevnte innledningsvis. Hvilke positive elementer finner vi 

i postmodernismen? Hva har den gjort med modernismen og arven fra opplysningstiden? 
Kanskje vi vil istemme mye av denne kritikken av modernismen og opplysningstiden. Vår tid 
vektlegger opplevelse. Er dette farlig? Taler ikke Bibelen om opplevelse og erfaring? Også  
vekkelseshistorien taler om dette? Samtidig vil vi her understreke at opplevelsen ikke er 
sannhetskriterium. Sammenlignet med tiden for tretti år siden er lengselen framtredende (ofte 
så sterk at en godtar alt). Lengselen er en utfordring for oss kristne. Gud kan møte denne 
lengselen. Augustin talte om hjertet som bare fant fred hos Gud. Vi har alt nevnt troen på 
krefter og vesener utenom oss selv. Dette er noe vi finner i Bibelen. En slik verden der det 
usynlige er reelt har Vesten omtrent totalt mistet. Vi kan glede oss over at det igjen er fokusert 
på slike ting. 

Evalueringen må også spørre hvilke elementer som ikke stemmer med Bibelen og dens 
verdensbilde. Vi kan starte med spørsmålet om sannhet. Vi kan fortsette med normer og 
verdier. Deretter kan vi sette fokus på individet og egoismen. Selv om dette kanskje var like 
sterkt i modernismen. Særlig er samlivsformer et viktig spørsmål.  

Til slutt må vi spørre hvilke elementer i postmodernismen som kan føres inn i en 
Bibelsk sammenheng eller forståelse. (dette kommer vi også til i neste punkt). Er det 
elementer her som vil fungere godt inn i kristne miljøer? 

4. Forvandlende tjenester 
Kan våre forsamlinger, skoler og kristne i vår tid være med å føre postmoderne mennesker til 
et møte med Jesus Kristus? Er evangeliets kraft også i dag sterk nok til å føre mennesker inn i 
en dyptgripende forvandling?  Betyr dette at vi må gå nye veier for å formidle evangeliet i ord 
og gjerning? Rune Øystese sin undersøkelse viser at  påvirkningen hjemmefra har den svært 
klart sterkeste innflytelsen i forhold til hvem som blir en kristen (50% av konfirmantene). Det 
er foreldrenes praksis som avspeiles hos de unge. 87% av guttene som oppgir at de kommer 
fra kristne hjem, sier at de selv er kristne. Hvis foreldrene ber ofte vil 92% av konfirmantene 
be. 22 % oppgir venner som sterkeste faktor, 11% skolen. Av andre livssynpåvirkere får 
organisert kristen virksomhet 5%. Dette er tankevekkende. Det betyr selvsagt ikke at denne 
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virksomheten ikke er viktig for å bevare de unge. Media har vært en hovedfaktor i 
omvendelsen hos  3% av de unge som var  kristne. 

Søkende mennesker i møte med kirke og forsamling. Hvordan kan vi nå dem og 
innlemme dem? Engelsviken har noen tanker om hvordan vi kan lære og få impulser fra 
andre.10 Ikke minst fra kirkene i sør. De har erfaringer med mennesker som har levd i 
folkereligiøsitet og med tradisjonelle religioner. Vi kan føye til at Østen har mye å gi  i 
forhold til åndsstrømninger i vår tid. Mange av disse åndsstrømningene har nettopp sitt 
utspring i Østen. 

Hvordan kan vi leve og tjene i en postmoderne tid? 
Det er forskjellige forsøk på å nå mennesker i vår tid. På den ene siden finner vi dem som 
sukker over tiden, fordømmer dem som er preget av den og prøver å påvirke dem og få dem 
inn i en kristen sammenheng som er preget av premodernismen. 

Den andre ytterligheten blir å tilpasse kristendommen slik mange prøvde i den 
moderne tid. Tilpasningen skjedde både i form og innhold. Vi fikk den liberale teologi. Nå 
skjer forandringene så fort at en slik tilpasning vil være svært vanskelig. 

Den tredje måten må bli å stå fast på det bibelske budskapet, samtidig som en søker å 
finne kontaktpunkt og å nå inn også i denne kulturen. Det er lett å feste seg ved de negative 
sidene i kulturen (slik det også stundom har vært gjort der misjonen møter andre kulturer). 
Veien å gå i forhold til postmodernismen må også bli å analysere og se hva som er positivt og 
som en kan bygge på. Postmodernismen er nok spesiell, kontrastene tilbake til 
premodernismen er utrolig stor. Men den er ikke så grunnleggende forskjellig fra andre 
monistiske kulturer. Guds ord er i stand til å møte alle slags kulturer.  

Vi vil legge vekt på noen områder der vi kanskje nettopp kan finne gehør i vår 
postmoderne tid: 
- Fra fornuft til opplevelse og erfaring? Det er selvsagt ikke spørsmål om enten eller. Vi skal 

likevel ønske velkommen en reaksjon på opplysningstidens ensidige vektlegging av 
fornuften. Opplevelsene må imidlertid knyttes til den bibelske læren. I vår tid er det stor 
vekt på erfaring. Dette kan kirken også legge vekt på. Vi har tidligere hatt det vi kaller 
erfaringsteologi. Kristendommen er ikke bare ord, det er liv. Mye av 
oppbyggelseslitteraturen legger vekt på dette og taler om kristen erfaring på dette området. 
Dette er noe som kan fornyes i vår tid. Bønn, personlig andaktsliv, gode kristne fellesskap 
mv. Ordet ble kjøtt og tok bolig iblant oss! 

- Et åndelig samfunn. Trangen etter fellesskap er absolutt noe vi i kirken må legge vekt på. 
Det kristne samfunnet må være slik at ikke mennesker blir utstøtt. Noe av det verste vil 
være at menneskene møter en fin, ytre, kristen fasade som er mest utenpå. Dersom våre 
samfunn er preget av en slik fasade, vil menneskene føle seg utenfor – de vil få bekreftet 
den vanlige teorien om at de kristne er/tror de er prektigere enn andre. Vi blir nødt til å 
åpne opp og vise svakheter og feil. Vi blir nødt til å vise at vi også er underveis – samtidig 
som vi lever i Guds nåde. Fellesskap, vennskap og åpenhet er nøkkelord! Det å be sammen 
vil være et godt vitnesbyrd, ofte vil en her også vise sin svakhet og be om hjelp. Vi trenger 
å lære mer om å leve i relasjoner! Et kristent samfunn må også kunne romme forskjeller. 
Det enheltlige fellesskapet med fasttømrede regler og retningslinjer har ikke noen plass i 
dag. Den enkelte må gis rom – og her taler vi om ytre forskjeller og former, ikke det som 
Bibelen fordømmer. Vi må stole på at den Hellige Ånd virker hos den enkelte kristne. Ikke 
alle skal være like. 11 

                                                 
10 I Troen er løs 
11 ”One can count on Augustine’s assertion that everyone has an inherent spiritual capacity created by God for 
God.” Og at “Opportunities to engage people in matters of the soul abound.” (Don Posterski, se fotnote 5) 
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- Veiledning. Det er også et stort behov for sjelesorg og veiledning. Mennesker i dag følger 
ikke naturlig autoriteter. De må selv finne sin vei, og det er ikke lett når en ofte står uten 
holdepunkter. Veiledningen går mer på tillit enn autoritet. Også apologetikken får sin plass 
i sjelesorgen – tiden fører ikke til en naturlig tillit til autoriteter eller til Guds ord. Tilliten 
må finnes og vinnes. Tidligere kunne en ha ferdige svar og systematisk teologi kom med 
dem. I dag må en lærer ha åpenhet og vilje til å gå inn i de aktuelle problemene. Student og 
lærer må sammen søke sannheten. Den Hellige Ånd er ikke bare å finne på den ene siden. 
Denne kritiske holdningen kan synes farlig, men det kan også være en ærlig og god søken 
inn mot en absolutt sannhet som også kan erfares.  

- Bønn, stillhet, hengivelse, lovsang. Det fins rom for fornyelse på dette feltet. Ungdommen i 
dag har en mer allsidig bønneform enn den vi har vært vant til.  

- Ekte kjærlighet. Mange søker noe som er dypere og bredere enn en overfladisk romanse. 
Mennesker i vår tid kan føle seg sterkt knyttet til andre mennesker og søker en slik 
tilknytning. Mange søker enhet. (Joh 17) 

- Personlig integritet. Mange lengter etter noen de fullt ut kan stole på. De vil gjerne se noen 
som gjør det de sier. De er frustrert over alle fine talemåter som ikke gir seg utslag i livet. 
Det er viktig å ha en ”fortelling” (livsfortelling) å leve ut. Det nytter ikke å fortelle den 
med stolthet (en blir gjennomskuet), det er bedre å fortelle at vi er tiggere, at vi er i en 
prosess – det er viktig å være åpen (transparent). Vi kan få lov til å vise svakhet. Og, vis 
din kjærlighet i handling! 

- Bibelsk hellighet. Tiden er åpen for motkulturer. Tiden er preget av skuffelser og pessi-
misme. Altfor mange håp er blitt brutt. Finnes det ennå noe hellig, noe godt. Er det ennå 
håp? Kristne modeller vil være viktig. Vi trenger både enkeltkristne og forsamlinger som 
gode modeller. 

- Sannheten. Det er neppe tiden for en arrogant: vi har sannheten, i betydningen å ha svaret på 
alle spørsmål i tiden. Det blir viktig å være et Kristi brev, mennesker som lever ut 
sannheten i relasjoner med andre. På dette området er det mye arbeid å gjøre. Vår tid vil 
ikke godta en svart/hvit tenkning. Det er mer tale om synteser og både/og. Dessuten er 
sannheten gjort individuell. Det som er sannhet for meg behøver ikke være det for deg. 
Slik også med etikken. Det fins en sannhet, og den kan frigjøre mennesker også i dag Joh 
8,32 Evangeliet er en kraft til frelse også i dag. Den kristne tro og håp kan overvinne 
pessimismen i vår tid. Sannheten i Guds ord kan erfares: Rom 8,16. Evig liv og evig 
fortapelse må også forkynnes i dag. Fortapelsen er mange langt på veg til å ane. Ordet og 
forkynnelsen er sterke virkemidler, selv om ikke alle vil godta Bibelen som autoritet i 
utgangspunktet. Vi har også nevnt at apologetikk er viktig.: 2 Kor 10,5 (sml også Kol 2). 
Det vil alltid være en avstand mellom menneskelig tankebygninger og sannheten i Guds 
ord. 

- Kristus må komme i sentrum Vår tid er vel svak på gode kristne modeller. Altfor mange har  
også blitt skuffet over kristne og kristne miljøer. Noen søkte kanskje noe annet, noe å 
holde fast i, noe å håpe på. Men de ble skuffet av kristne som ikke var hele, som levde et 
dobbelliv, som ikke var å stole på…Utfordringen er om våre ord og våre liv stemmer 
overens. Postmoderne mennesker lar seg (heldigvis) ikke så lett lure! Det er snakk om 
åndsmakt og åndskraft. Vår oppstandne Herre og Frelser er virksom også i dag. 

- Gud må igjen komme i sentrum av tilværelsen og i vår tilværelse. Gud som skaper vil være 
et viktig tema. Her er det skanser som må gjenvinnes – det er rom for apologetikk. 
”Projecting the implications of God as Creator of the universe has enormous consequences 
for witness.” (Posterski)12 

                                                 
12 Se fotnote 5. 
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- Nye former for evangelisering? Det er mennesker i/av vår tid som må finne nye veier. Det 
vil være nødvendig med åpenhet for nye måter å drive evangelisering. Musikk og drama 
blir forstått i vår tid. Dette kan brukes sammen med forkynnelse, samtale mv. Kanskje er 
metoden noen steder å spise sammen, gjøre noe sammen. Ofte må det medmenneskelige gå 
foran (i tid) presentasjonen av evangeliet!? Dette vil igjen føre til fokus på det alminnelige 
prestedømmet. Det blir kanskje mindre vekt på Evangelisten enn evangelistene. Noen 
kirker og bedehus har gjort undersøkelse i nabolaget. Mange ble forundret over besøket og 
ganske mange ønsket en form for kontakt med forsamlingen. Lever vi fortsatt i en fortid 
der folk ikke ønsket kontakt? Dette har forandret seg! 

- Spørsmål til kirken og utdanningen ved våre skoler må bli følgende: lever vi i det 
premoderne verdensbildet mens verden for øvrig lever i det postmoderne? Hvordan skal vi 
skape en bro? Fins det allerede broer? Kan vi klare oppbrudd og forandring? Bibelen har 
mange eksempel på både nødvendige oppbrudd og forandringer. Tiden er ikke innstilt på 
solo ledere, men teamarbeid, samarbeid – klarer vi å skape modeller for det? 

Avslutning 
”Vær alltid forberedt på å forsvare dere for enhver som vil stille dere til regnskap for det håpet 
som bor i dere.” (1 Pet 3,15). Forsvar og apologetikk er en del av vårt ansvar. Det er likevel 
viktig å understreke at det kan være enda viktigere å dele personlige erfaringer med 
hverandre. 

Vi har lagt vekt på at vi må møte postmodernismen som enhver annen kultur, historisk 
og i dagens samfunn. Enhver kultur innebærer en trussel. Denne trusselen kan oppleves stor 
når en har levd i en kultur som har tatt opp i seg sterke impulser fra kristendommen. Likevel 
er vi ikke i en ny situasjon. Kampen med pluralisme, synkretisme og andre religioner har 
alltid vært der. Vi har her besinnet oss på å legge vekt på utfordringene og mulighetene som 
åpner seg i denne kulturen. Det betyr ikke at vi skal være uklare på det kristne budskapet og 
kristen etikk. Å være en kristen er også i dag å være i verden, men ikke av verden. Vi er en 
motkultur som har et aktuelt og relevant budskap.  
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Jesu dåp og vår dåp1 

Ved Carl Fr. Wisløff 

Forord 
 

Hva har jeg i min dåp? – Hva skal jeg tenke om dåpen? -  Det er spørsmål som ofte melder 
seg for troende. Og det lar seg ikke nekte at uklarheten omkring dette spørsmål har vært og er 
meget stor. 

Det er særlig to spørsmål som kommer igjen. Det første gjelder selve dåpens vesen: 
Hva er det vi får og mottar i dåpen? Videre leser vi jo i Bibelen at Jesus selv ble døpt, - og så 
melder det problem seg: Hvilken betydning har Jesu personlige dåp for meg i dåpsspørsmålet? 
Er Jesus mitt forbilde også her, så at jeg skal gjøre som ham - eller hva skal vi overhodet 
tenke om Jesu dåp? 

     Sammen med disse to kommer undertiden et tredje spørsmål; det gjelder det vi i 
Bibelen leser om Johannesdåpen. Nå er jo dette en sak av mer teoretisk enn praktisk interesse 
– Johannesdåpen praktiseres ikke mer. Likevel kan det ha sin betydning å være klar over hva 
den innebar. Av den største praktiske betydning er derimot de to første spørsmål. For her er 
det jo at meningene brytes, her skiller veiene seg. Her står oppfatningene så skarpt imot 
hverandre at det kun kan være tale om et valg mellom dem: Enten er vår gamle barnelærdom 
rett – og da tar gjendøperne feil, - eller også tar vi feil og da må vi bent fram gjøre helom-
vending både i teori og praksis. 

     Så er det da ikke underlig om disse spørsmål vekker uro i samvittighetene. 
     Det gjelder for enhver kristen å være klar i denne sak, så en vet både hva en skal tenke 

og hva en skal si. Særlig gjelder det for dem som skal veilede andre – ikke minst for dem som 
skal veilede barn og ungdom! Ja, for det det spørres etter hos dem som skal veilede andre er 
nettopp klarhet. Å bringe klarhet i dåpsspørsmål er langt viktigere enn å ivre for at man skal 
tale mer og oftere om dåpen. Jeg tror i det hele ikke at man til alle tider skal tale om dåpen; 
når enkelte farer vill i dåpsspørsmålet kommer det neppe av at de har hørt for lite om dåpen, 
grunnen er heller at de som talte til dem om kristendom selv ikke hadde et klart syn, selv ikke 
visste å skjelne mellom lov og evangelium. 

     Vi vil i dette lille skrift ta disse spørsmål fram i lyset fra Bibelen som er den eneste 
sanne veileder. Dette er ikke tenkt som noe fullstendig skrift om dåpen, det er nok mangt å si 
som ikke er tatt med her. Det er særlig forholdet mellom Jesu dåp (og Johannesdåpen) og vår 
dåp vi her skal stanse ved. 

1. Hva er dåpen? 
Her skal vi vende oss like til Guds ord og la det tale. 

     I Matt 28,18 f. sier Jesus, den dag han ga sine disipler den store marsjordre: Gå ut i all 
verden og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens, Sønnens og den 
Hellige Ånds navn. Det var altså Jesu uttrykkelige vilje at dåpen skulle praktiseres i hans 
menighet over hele jorden. 

     Derfor ser vi også, både i Ap.Gj. og i brevene, at disiplene over alt praktiserte dåpen. 
     Og når vi spør hva dåpen er etter sitt vesen, hva dåpens innhold og gave er, så gir de 

nytestamentlige skrifter oss klar og grei beskjed. 

                                                 
1 Prof. Carl Fredrik Wisløff skrev denne artikkelen i 1941. Den ble utgitt av Norsk Søndagsskoleforbund. Vi 
takker professor Wisløff for tillatelsen til å trykke artikkelen på nytt. 
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     På pinsedag ble den første menighet stiftet, derved at tre tusen ble døpt. Peter lot ikke 
sine tilhørere være i tvil om hva de fikk i dåpen – den ga dem syndenes forlatelse. I Ap.Gj. 
2,38 leser vi jo: Omvend dere, og enhver av dere la dere døpe på Jesu Kristi navn til syndenes 
forlatelse;--. 

     Syndenes forlatelse - det er den første, største og egentlige gave som Gud har å gi til 
fattige syndere. Med utilgitte synder er et menneske uhjelpelig utenfor Guds samfunn; ingen 
forbedring, intet strev og ingen gode forsetter kan hjelpe den som ikke har fått tilgivelse hos 
Gud. 

     Men på den annen side: Den som har fått syndenes forlatelse og tilgivelse hos Gud, 
han er i sannhet gått over fra døden til livet. Derfor priser også David det menneske salig som 
eier forlatelse for sin synd: Salig er det menneske hvis overtredelser er forlatt og hvis synd er 
skjult. Salme 32. 

     Og nå sier altså Peter at denne store gave vil Gud gi i og ved dåpen. Han har ordnet 
det slik i sin kjærlighet og visdom, at han bruker bestemte midler når han handler med oss 
mennesker. Et sådant middel er dåpen. 

     Hvordan kan Gud tilgi et menneske i dåpen? – Det sier også Peter i det samme ord, i 
det han kaller syndere til å la seg døpe, ”på Jesu Kristi navn”. – Navnet betyr alltid noe i 
Bibelen når det står brukt således, navnet er uttrykket for det som vedkommende person er; en 
person er det som navnet hans betyr. Hvem Jesus er, vet den som kjenner sin bibel: Han er 
Guds sønn – og Marias, han er evig Gud- og din bror, han er den som ved sitt hellige liv og 
sin uskyldige død har kjøpt oss evig frelse og salighet. På hans navn døpes vi. Det vil si: Vi 
døpes på grunnlag av det som Jesus er og har! Hans navn, hans person, hans verk er det 
grunnlag som dåpen skjer på. I det henter dåpen sin kraft og virkning. 

     Når dåpen således gir syndenes forlatelse forstår vi godt at Peter må  fortsette og si at 
den også gir den Hellige Ånd. For slik står det jo: - så skal I få den Hellige Ånds gave! 

     For det var Guds vilje at hans Hellige Ånd skulle bo i oss. Men Guds Ånd kan ikke bo 
i mennesker som ikke eier syndenes forlatelse. Først når den sak er i orden, tar Guds Ånd 
bolig der inne. Så heter det også i Gal. 4,6: Fordi dere er sønner, har Gud sendt sin sønns ånd i 
våre hjerter, som roper: Abba, Fader! 

     Paulus sier da også egentlig det samme, når han i Tit. 3,5 sier at dåpen er et bad til 
gjenfødelse. Dåpen virker gjenfødelse, dvs. mennesket får en levende tro, hjertet et nytt lys og 
en ny lyst, i det den Hellige Ånd tar bolig der. Gjenfødelse er frukten av syndenes forlatelse. – 
Alt dette gis i dåpen, sier ordet. 

     Når så veldige gaver blir oss til del i dåpen, er det ikke underlig at det flere steder 
likefrem står at frelsen blir vår i dåpen, Tit. 3,5; 1.Pet. 3,21. For frelsen er jo i grunnen intet 
annet enn dette, at Gud benåder et menneske og tilgir ham alle hans synder, idet han ikke har 
ham under sin vrede og dom, men under tilgivelse og nåde, for Jesu skyld. 

     Så kan vi da sammenfatte det i en kort sum og si at  

Dåp er nåde 
Dåp er ikke krav fra Gud, krav om lydighet eller krav om noe annet vi skal yte ham. Dåp er 
bare nåde. 

     Dåp er noe som Gud gjør med oss. Det er ikke vi som gjør noe i dåpen, det er Gud 
som handler. 

     Det er kommet opp et uttrykk som går i svang, og som bedre enn mange forklaringer 
viser hvor ubibelsk mange tenker om dåpen. Jeg sikter til uttrykket ”å døpe seg”. 

     Ja der har vi det! Fordi en ikke forstår at dåp er nåde, er noe som Gud gjør, - så 
kommer en straks til å tenke at det er egentlig jeg som handler – jeg døper meg. Det var på 
tide å rope et kraftig: Nei! Vi døper oss ikke – vi blir døpt! 

En kunne si det samme på en annen måte. La oss også slå det fast at  
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Dåp er evangelium, ikke lov 
     Lovens vei til Gud er denne: Gjør det – så skal du leve! Hold budene, men hold dem 

helt! – Så skal du bli frelst. Men den sjel som synder skal dø. 
     Evangeliets vei til Gud er derimot denne: Tro på Jesus, så skal du bli frelst! Og når det 

da sies ”tro” – så er ikke troen å oppfatte som om nåden også var en art gjerning, en – kanskje 
liten – prestasjon som vi ”i hvert fall” må prestere. Nei, tro er det motsatte av gjerning, tro er 
intet annet enn tillit til Guds nåde i Kristus. 

     Så hører da ikke dåpen inn under loven. Den er nemlig intet vilkår for salighet på den 
måten at du må yte dåp, gjøre den lydighet å døpes eller lignende 

     Dåp er evangelium. Dåpen taler om det Gud gjør, dåp er et mektig vitnesbyrd som 
roper høyt: Slik handler Gud! Så kjærlig er han. 

     At dåpen har en så stor herlighet er riktignok ikke til å begripe for vår forstand. Men 
hva i Guds frelses husholdning er det egentlig vi kan begripe? Intet, i virkeligheten – hans 
navn er under! 

     Vi kan da også trøstig slå fast at de som ikke tror på gjenfødelsen i dåpen – de lar seg 
lede av forstand på bekostning av lydighet mot ordets enkle tale. Det er just det vi vanligvis 
kaller rasjonalisme, og i motstand mot gjenfødelsen i dåpen viser det seg en ganske stor grad 
av rasjonalisme. 

     Dog er det jo særlig ett punkt hvor vår forstand synes å være helt utenfor, og det er 
barnedåpen. Det er da heller intet sted hvor rasjonalismen herjer så voldsomt mot den 
enfoldige troskap mot ordet som her. 

     Når vi nå skal vende oss til det spørsmål, la oss da først se i Bibelen etter svar på det 
grunnleggende problem. 

2. Trenger også barna dåp? 
”Jeg trenger til å bli døpt av deg!” utbrøt Johannes da Jesus kom til ham og forlangte dåp. Han 
kjente sitt eget syndige hjerte, og var klar over at han trengte renselse fra all synd. Han visste 
dessuten at ingen annen kunne bringe denne renselse enn Jesus, det Guds lam. 

     Vi kan alle si døperen det ord etter. For finnes det menneske, høy eller lav, syndig 
eller from, som ikke trenger til renselse av ham, og bli et Guds barn? 

     Jo, det er noen som mener at de små barna trenger ikke dåp. Gjendøperne hevder det. 
At gjendøperne samtidig nekter gjenfødelsen i dåpen er en sak for seg – det som her kommer i 
betraktning er at de overhodet nekter at små barn trenger gjenfødelse. De sier nemlig at de 
små barna hører Gud til ganske enkelt i kraft av forsoningens verk som Jesus gjorde. Først når 
de har gjort synd med vitende og vilje, trenger de å frelses og fødes på ny. Og først når de er 
blitt så voksne at de kan ”bestemme seg”, kan de få dåpen. 

     De små barna hører altså Gud til, og trenger verken dåp eller fornyelse av noe slag. 
     Men der kan du se hvor ubibelsk de tenker i den leir. Ikke et eneste ord fra Bibelen 

kan anføres til bevis for den meningen, tvert imot – den strir på det kraftigste mot hele Skrif-
ten. 

     Gjendøperne kommer jo riktignok gjerne med ordet i Matt. 19,14: Guds rike hører 
sådanne til. Men det ville være gavnlig om en kunne vende seg til å lese ordentlig det som 
står. Det står jo at Guds rike hører slike til – ikke at de hører Guds rike til! 

     Og det er ikke så liten forskjell! 
     Meningen med ordet er at de er skikket (”sådanne”) til å gå inn i Guds rike, fordi de 

nettopp er så hjelpeløse at Gud kan få komme til. 
     Og når en så vender seg til Bibelen og ser hva den lærer om vår falne slekt og vår 

medfødte syndige natur, - da blir det ikke stort igjen av den tanke at barn ikke trenger frelse 
og dåp. 



128 Budskap 2001 FMH 
 

 

     ”Det som er født av kjødet, er kjød,” sier Jesus. Joh. 3,6. Og hva kjødet er kan vi lese 
for eksempel i Rom. 8,7: Kjødets attrå er fiendskap mot Gud. – Eller hva skal vi si om Efes. 
2,3: Vi var av naturen vredens barn. – Merk: Av naturen! Altså ikke først i kraft av sine egne 
gjerningssynder, nei allerede ved sin medfødte natur er menneskebarnet et vredens barn. Det 
er jo også en grunntanke i Bibelen, at vår hele slekt er borte fra Gud, og fødes med syndig lyst 
– som også Jesus sier flere steder. Mark. 7,21: Fra menneskenes hjerte kommer de onde 
tanker. Og i GT sies det klart at det kan ikke komme en ren av en uren, Job 14,4. Mange andre 
steder kunne nevnes. Visselig, det lille barnet kommer ikke til verden som et Guds barn, det 
må fødes på ny for å bli det. 

     Nå tar somme anstøt av denne tale om at de små barna er vredens barn -  og så for-
vrenger de vårt syn og påstår vi gjør barna til Djevelens barn. Men det er urett. Barna er 
bortvendt fra Gud, er vredens barn fra sin fødsel, men det vil ikke si at de er Djevelens barn. 
Det er ikke Djevelen som har skapt dem, og han har heller ingen rett til dem, for Gud vil de 
skal bli frelst og har åpnet dem en frelsende kilde i dåpen. Så er de vredens barn, for det sier 
Bibelen, men Djevelens barn er de ikke. 

     Så kan vi trøstig slå fast: Barna trenger å døpes og fødes på ny. Det burde aldri vært 
diskusjon om det, og det ville det heller ikke blitt hvis det ikke hadde vært for den kjødelige 
fornuft, som ikke vil tro Guds ord like fram. 

     Men nå melder det seg da et nytt spørsmål, som det også står strid om. 

3. Kan barna tro? 
Her hever det seg straks et kor av påståelige stemmer, som sier: Nei – det er da klart – de små 
barna kan ikke tro! 

     Og om dette tales det så lenge inntil somme finner det ganske naturlig – ”selvfølgelig” 
kan de små barna ikke tro. Og så må de ikke døpes. 

     Men her trenges det å sies et kraftig ord. For denne argumentasjon betyr intet annet 
enn at man har forlatt det bibelske syn på hva troen er for noe. 

     Etter den moderne lære – som særlig gjendøperne har fremelsket – er troen en viljes-
beslutning, som et menneske fatter etter fullt overlegg når har er blitt klar over at han vil bli 
kristen. Et menneske har sin frie vilje – han kan tro hvis han vil og han kan la være hvis han 
vil – og han kan vel gjerne omvende seg når og hvor han vil også. 

     Men slik lærer ikke Bibelen om troen. 
     Bibelen slår ettertrykkelig fast, at det er noe som kommer  før troen. Og det er  - ordet! 

Rom. 10,17: Troen kommer av forkynnelsen – og forkynnelsen av Gud ord. 
     Det er ikke jeg som med min vilje bestemmer at nå vil jeg tro. Gud har den sak i sin 

hånd. Han lar ordet lyde, han lar synderen møte ordet, og så kan det skje. Og det skjer da 
nærmere bestemt sådan, at Gud først ved lovens ord slår synderen i kne, og dernest ved evan-
geliets nåde-ord tenner troen – ved Ånden – i hjertet.   

     Det er Guds verk at et menneske kommer til troen. Derfor sier Paulus også at vi tror 
”etter virksomheten av hans veldige kraft”, Efes. 1,19. 

     Vår lutherske kirkes bekjennelse sier derfor med rette, at ”Gud gir troen når og hvor 
det behager ham.” 

     Eller har du ganske glemt din barnelærdom? ”Jeg tror, at jeg ikke av egen fornuft eller 
kraft kan tro på Kristus eller komme til ham, men den Hellige Ånd har kalt meg ved evan-
geliet--.” 

     Det er derfor helt fremmed for Bibelens tankegang å si at de små barna ikke kan tro, 
derfor skal de ikke døpes. Man setter da saken helt på hodet. Det er ikke min tro som er det 
første – og så kommer nåden. Nei, nådeordet er det første, og så kommer min tro. 

     Vi grunner ikke evangeliet på troen – men troen på evangeliet. Vi sier ikke: Tro, så er 
Gud nådig! Men: Gud er nådig – tro derfor! 
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     Gud tar initiativet, ikke vi. Troen kommer ikke før Guds nådemidler, men ved Guds 
nådemidler. Troen er ikke et naturanlegg i oss, en naturlig evne som kommer bare vi blir store 
nok. Troen er skapt av Guds ord og ånd. 

     Derfor er det bibelsk rett å si det således: Gud skaper troen hos barnet i dåpen, i og 
ved det ord som lyder, ved sin Hellige Ånd. 

     La bare de små barn komme til Jesus! 
     Og at barnet kan fødes på ny sier også Bibelen. I Kol. 2,11 f. kalles nemlig dåpen for 

”Kristi omskjærelse”. Det motsvarer Mose omskjærelse, som ble gjort på åtte dager gamle 
barn, 3. Mos. 12,3. Og kunne Gud i en ufullkommen pakts tid ta et spebarn til seg og gi det 
paktstegnet mens det ennå levde det ubevisste barneliv, 1 Mos. 17,10 ff., så kan han det ikke 
mindre i en fullkommen pakts tid. 

     Derfor sier også Peter på pinsedag at løftet, nemlig løftet om å få den Hellige Ånd i 
dåpen, hører dere til og deres barn, Ap. gj. 2,38. 

     En gjør undertiden vesen av at Jesus aldri uttrykkelig sa at man skulle døpe barna. 
Men den innvending røper også liten innføling i bibelsk tankegang. Det var nemlig en selv-
sagt sak for Israel at også barna hørte med til Guds pakts folk. Omskjærelsen er det klareste 
uttrykk for det. Og det var jo til israelitter Jesus talte. Når han intet sa til dem om at skulle 
døpes, så var det bent fram fordi det for dem var en selvfølgelighet – de var vant til å tenke at 
barna også hørte med. Hvis derimot Jesus hadde villet at barna ikke skulle døpes, da hadde 
han måttet si fra om det. – Gud hadde en gang, ved å gi omskjærelsens tegn, fastslått at barna 
hørte med. Skulle det nå blitt en forandring i det, da hadde det vært nødvendig å tale spesielt 
om barna! 

     Det er ganske ubibelsk å trekke slutninger ut fra det Bibelen ikke sier. Det står intet 
steds at kvinner skal gå til alters, men ingen slutter derav at nattverdbordet er kun for menn! 

     Også barna blir frelst ved dåpen, forenet med Kristus, Rom. 6,4 og iført Kristus, Gal. 
3,27. 

     Så er det rett, ja det er en plikt å døpe barna, og gi dem en kristelig barneoppdragelse 
og undervisning.  

     Når vi taler om barnedåpen er det et spørsmål til vi må berøre. Det er jo en sørgelig 
kjensgjerning at mange faller ut av dåpens pakt og mister det liv de fikk i dåpen. En skal være 
forsiktig med å si at det går slik med alle, for det er ikke sant; det er aldeles ikke nødvendig å 
komme bort fra dåpens pakt. Men at det ofte skjer er like fullt sikkert nok. Så fremstår det da 
et alvorlig spørsmål, nemlig det om   

4. De frafalne og dåpen 
Det er fra gammelt blitt sagt godt og riktig slik, at i dåpen slutter Gud en pakt med den 
enkelte. Den pakten står alltid fast på Guds side, om enn synderen har brutt den fra sin side. 
Ja, ”Gud står den hele dag med kjærlighetens utstrakte armer for å ta imot oss, og på ny favne 
de bortkomne sønner, som kommer tilbake igjen til faderhuset,” (Pontoppidan) 1 Pet. 3,21. 
Luk. 15,20. 

     Derfor kan den som falt ut av dåpens pakt vende om igjen til den frelser som møtte 
ham i dåpen. 

     Den som faller ut av dåpens pakt er ikke lenger et gjenfødt menneske, han er død i 
sine synder. Der er ikke hos ham tilbake noen ”dåpsspire” eller noe skjult ”dåpsliv”, som noen 
har ment. 

     Men når så synderen omvender seg, etter at han har tapt den nåde han fikk i dåpen, - 
skal vi da bruke det uttrykk at han blir gjenfødt – altså for annen gang? 

Nei, sier noen, gjenfødt blir et menneske kun i dåpen, dåpen er det eneste gjenfødelses-
middel. En viser da til Tit. 3,5. Når et menneske annen gang kommer til liv i Gud, burde vi – 
sier en – heller si at han blir ”vakt opp av døde” eller av syndens søvn. – Ved å tale slik mener 
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en at en har fått klart fram dåpens blivende verd også for den som falt fra: Dåpens frelses-
krefter har vært virksomme på ham hele tiden, i omvendelsen kan han derfor bare vende seg 
om til dåpen. 

     Men dette er neppe riktig. For visstnok er det sant at Gud aldri glemmer den som han 
tok inn til seg i dåpen. Men om han faller ut av dåpens pakt, er han like fullt et fortapt 
menneske borte fra Gud. Og når han så omvender seg, blir han født på ny ved Guds ord. Det 
er jo ordet han får høre, og ved dette ord og evangelium blir han så gjenfødt. Det står fast at 
Bibelen taler om å bli gjenfødt ved ordet. 1 Pet. 1,23: Dere som er gjenfødt, ikke av forgjenge-
lig, men uforgjengelig sed, ved Guds ord, som lever og blir. Jak. 1,18: Etter sin vilje har han 
født oss ved sannhetens ord. – Og Pontoppidan, som i dette spørsmål visselig er både bibelsk 
og luthersk, sier: ”Enhver oppvekkelse til et nytt liv er en ny fødsel.” (Sannhet til gudfryktig-
het, sp. 192 og 693.) 

     Vi må huske og være klar over at det i hvert tilfelle er ordet som er gjenfødelsens 
middel, for så vidt nemlig som ”vann gjør det visselig ikke, med Guds ord som er med og hos 
vannet ---. Ti uten Guds ord er vannet bare vann og ingen dåp. Men med Guds ord er det en 
dåp, det er: et nåderikt livsens vann og et bad til gjenfødelse ved den Hellige Ånd -.” 

     Dåpen er ordet og vannet. Det har sin anvendelse på barn og på udøpte voksne. Men 
ved siden herav står ordet uten vannet. På frafalne bruker Gud det.   

     I dåpens vann ble du gjenfødt – ved ordet og vannet. Sa falt du kanskje fra – men 
Herren fant deg igjen. Da ble du født på ny – ved ordet, det samme ordet som fødte deg på ny 
i dåpen. At det er lenge siden du ble døpt er kanskje en vanskelighet for din tanke, da det jo 
ligger megen synd, frafall og vantro mellom den dag og i dag. Men ikke så for Herren, han for 
hvem tusen år er som en dag, han som ikke vet av avstand verken i tid eller rom; han har ikke 
glemt din dåp, at du ble født på ny ved vannet og ordet, - han møter deg og føder deg nå på ny 
ved ordet uten vannet. 

     Når da en døpt, men frafallen synder omvender seg, hvordan skal vi da veilede han? 
     Vi skal ikke si: Du må døpe deg om igjen, for den dåp du fikk som barn var ingen 

ting. – Jo! Visselig var det en rett dåp. Og her kan det være på sin plass at vi for en gang skyld 
ikke bare forsvarer barndåpen og inntar en defensiv holdning, men at vi i kjærlighet til sjelene 
går angrepsvis til verks og sier: Vokt deg for å ta gjendåp, for da forakter du Guds gjerning 
med deg i dåpen og som nå bys deg i ordet, hvis du vil legge en ”lydighetsgjerning”, som 
gjendøperen kaller dåpen, til grunn for din frelse, - sannelig, da vil jeg bruke apostelens ord på 
deg, idet jeg omskriver og aktualiserer ordet: Om du lar deg (gjen)døpe, vil Kristus intet 
gagne deg! Gal. 5,2. Mer enn en har forspilt sin evige salighet her. For da Guds kallende nåde 
var virksom på dem, lot de seg ikke føre til fred og visshet i troen på Guds gjerning, men ville 
legge en ny grunnvoll ved egne lydighetshandlinger. Vokt deg for det! Dette er en meget mer 
alvorlig sak enn mange vil tro. Det tales ofte nå om det å la seg døpe om igjen eller la det 
være, - det er en sak som den enkelte får avgjøre etter sitt beste skjønn – det som er riktig for 
denne ene behøver ikke være riktig for den andre. Og så dannes det endog menigheter, hvor 
de døper sine barn som vil det, og hvor de lar det være som ser det slik,- og hvor noen lar seg 
døpe om igjen når de kommer til troen, mens andre lar det være. Men er da ikke sannheten 
en? Kan en ting samtidig være hvit og sort? 

     Vi skal heller ikke si: Vend deg om igjen til den dåp du mottok! Men vi skal si: Vend 
deg om igjen til den frelser som en gang møtte deg i dåpen, han som nå møter deg i ordet, 
hvori han vil gi deg en fast grunn å bygge på. Det er sann veiledning til fred i Gud. For i ordet 
er frelsens evangelium, fred og nytt liv. 

     Så meget her om dåp og barnedåp. Vi vender oss nå til det neste punkt i vårt emne, og 
vil da betrakte 
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5. Johannesdåpen 
Alle de fire evangelier forteller oss om Johannes døperen, som var Jesu forløper. Hos Matteus 
leser vi: I de dager sto døperen Johannes fram og forkynte i Judeas ørken og sa: Omvend 
dere! for Himmelens rike er kommet nær.- Guds kongevelde står for døren, det er meningen 
med disse ord. En stor tid opprinner da Gud skal herske, råde og styre. Hvem skal få være 
med der? Den som omvender seg og fatter et nytt sinn. 

     Vi leser videre hos Matteus at det var mange som ville være med. Jerusalem og hele 
landet om Jordan dro ut til ham. Og Johannes ”døpte dem i elven Jordan, idet de bekjente sine 
synder.” Matt. 3,5. 

       Hva betydning hadde nå denne dåpen? Hva skal vi i det hele tenke om Johannes-
dåpen? 

       Det spørsmålet er ikke så lett. Og hvis en kaster et blikk tilbake og spør hvorledes 
lærde og fromme fortolkere har oppfattet Johannesdåpen ned gjennom tidene, da viser det seg 
at de har hevdet de forskjelligste oppfatninger. 

     Man kan dog samle alle disse oppfatninger i to hovedgrupper. 
     Det er for det første noen som har hevdet at Johannesdåpen bare er et symbol – dvs. et 

tegn på noe som tenkes å foregå, og som sinnbilledlig fremstilles ved handlingens ytre form, - 
men intet mer. Det er den oppfatning som en mest hører nå for tiden. Johannesdåpen var bare 
et ytre tegn, den ga ikke syndenes forlatelse og den Hellige Ånd slik som den nye pakts dåp.  

     Og det er klart at man med denne oppfatning har pekt på noe vesentlig ved 
Johannesdåpen. Den var et symbol – og det var en viktig side ved den. At Johannes dukket de 
botferdige ned under vannet, var et bilde på at de var villige til å ta dødsdommen over seg for 
sin synd – det gamle livet var ferdig og skulle dø. Og at de ble løftet opp av vannet igjen, var 
et tegn på at nå skulle begynne et nytt liv. Denne symbolske tale måtte gjøre et sterkt inntrykk 
på alle som så det, når de samtidig hørte døperens veldige rop: Omvend dere! Og bær frukter 
som er omvendelsen verdig! 

     Dette syn på Johannesdåpen later også til å bli støttet av flere skriftsteder. For det 
første alle de steder hvor døperen uttrykkelig sier at han bare var en forløper for Jesus, Johs. 
1,26; 3,28 ff. osv. Og ikke minst viser en til Matt. 3,11: Jeg døper dere med vann til omven-
delse; men han som kommer etter meg er sterkere enn jeg, - - han skal døpe med den Hellige 
Ånd og ild. 

     Her kan det synes klart at døperen setter et absolutt skille mellom sin dåp og Jesu 
(kommende) dåp. De fleste nå for tiden helder til den oppfatning. Den katolske kirke går 
endog så langt at de i sin bekjennelse (Tridentinum) uttaler en forbannelse over dem som 
lærer at Johannesdåpen hadde noen kraft og virkning som lignet den nye pakts dåp. 

     Det kan da ved første øykast synes litt underlig at det kan være noen som mener at 
Johannesdåpen var noe mer enn et symbol. Og dog er der lærere både i gammel og nyere tid, 
og det av dem som vi ellers pleier å høre på, som mener det.  

     Luther selv har uttalt seg litt vaklende om denne sak, men han har dog bl. a. sagt dette. 
”Johannes’ dåp er ikke langt borte fra Kristi dåp. Det er ingen annen forskjell enn at de som 
mottok Johannes’ dåp trodde på den Kristus som skulle komme, mens vi tror på ham som er 
kommet.” 

     Og dette syn ble så hevdet av alle de gamle lutherske lærefedre. Likeså av somme 
senere teologer. En sa: Johannes’ dåp er en dåp til tro på ham som skulle komme – eller var 
ved å komme – mens den nye pakt er en dåp til tro på hans navn som er kommet. 

     Hvordan kom de til dette syn? 
     Det var først og fremst hensynet til ordet som de følte seg tvunget av, nemlig ordet: 

omvendelses dåp til syndenes forlatelse. Mark. 1,4. De fastslo: Her knytter døperen selv forla-
telse til sin dåp. Og det må en gi dem rett i om en vil være tro mot tektsten; hos oss hevder 
også Odland det samme til Mark. 1,4: Johannesdåpen medførte syndenes forlatelse. 
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     Videre pekte de på Ap. Gj. 2,38, hvor Peter jo taler om den nye pakts dåp; der bruker 
Peter i grunnen samme uttrykk! Der står: ”Omvend dere – og la dere døpe på Jesu Kristi navn 
til syndenes forlatelse.” 

     Ennå må nevnes Ap. Gj. 19,4. Nå er dette et sted som har vært oppfattet meget for-
skjellig – i dette lille skrift er det ikke plass til å gå nærmere inn på det. Men etter den 
sannsynligste oppfatning var de tolv disipler i Efesus, som Paulus møtte, disipler av en av de 
omvandrende Johannesdisipler, som ikke hadde tatt døperens ord i Johs. 3,30 til hjerte. Det 
var nemlig en del slike Johannesdisipler som ennå mente at Johannes likevel var Messias – og 
ikke Jesus! Døperens mektige skikkelse hadde gjort et inntrykk på folket så umåtelig at vi 
ikke alltid gjør oss det helt klart. At han skulle stå opp igjen fra de døde var det mange som 
ventet på. Mark. 6,16. Og nå reiste det en del slike misforståtte Johannesdisipler omkring, 
som ivret for Johannes og praktiserte dåp. Paulus irettesetter dem, idet han forteller dem hva 
døperen selv i virkeligheten forkynte: ”Ikke han – men Jesus er Messias.” Johannes, han 
døpte med omvendelses dåp, idet han sa til folket at de skulle tro på den som kom etter ham, 
det er på Jesus. 

     Det som har betydning for oss her, hvor vi taler om hva Johannesdåpen døpte idet han 
sa at de skulle tro på Jesus! Vi forstår hvordan Luther kom til det syn vi har nevnt ovenfor. 
Denne dåp var ikke bare et symbol.  

     Men det var også en annen tanke som førte dem til å hevde at Johannesdåpen også 
medførte syndenes forlatelse. De var nemlig bange for at det skulle oppstå en uklar forestil-
ling om hvordan de botferdige Johannesdisipler fikk syndenes forlatelse – og derigjennom 
kunne overhodet uklare forestillinger om syndenes forlatelse oppstå. 

     Og den frykt kan en godt forstå. 
     For når en leser litt av fortolkningens historie, hvordan en til forskjellige tider har 

skrevet om Johannesdåpen, da kan en ikke annet enn å si: Her er et punkt hvor mange hjerters 
tanker blir åpenbar.   

     For så er det noen som sier: Johannesdåpen ga syndenes forlatelse, men ikke den 
Hellige Ånd! – En kan altså ha syndenes forlatelse uten å ha den Hellige Ånd!? 

     Andre sier: Johannesdåpen ga syndenes forlatelse, men ikke gjenfødelse. – En kan 
altså ha syndenes forlatelse uten å være gjenfødt! Det var en merkelig oppfatning! 

     Videre sier andre: Johannesdåpen ga ikke en riktig syndsforlatelse – bare en synds-
forlatelse ”av forberedende karakter”. – Men der ser du uklarheten. Det fins ikke noen slikt 
hverken i den gamle eller den nye pakt som en syndsforlatelse av forberedende karakter. Et 
menneske har enten syndenes forlatelse eller han har det ikke.  

     Og her må vi altså slå fast to ting: 
     For det første: De troende i den gamle pakt eide også syndenes forlatelse. Salme 32. 

Og hvordan fikk de den? – En merker undertiden hos somme en uklar tanke om at de troende 
i den gamle pakt fikk syndenes forlatelse ved loven, mens vi får den ved tro på evangeliet. 
Men det er ganske feilaktig! Les Ap.Gj. 10,43: Ham – Jesus – gir alle profetene det vitnes-
byrd, at hver den som tror på ham får syndenes forlatelse ved hans navn. De troende i Den 
gamle pakt fikk syndenes forlatelse ved Jesus, likevel som vi – de levde i troen på ham som 
skulle komme. Romerbr. kap. 4 er her et hovedsted. Der viser Paulus at læren om frelse av 
nåde ved tro ikke er noe nytt og uhørt – den fins alt i GT. David kjente de – og Abraham! – Så 
må vi da heller ikke tenke det slik at de botferdige som søkte døperen og hans dåp bare var 
folk som ventet på en gang å få syndenes forlatelse – de fikk den der og da! Døperen var 
heller ikke så utelukkende en lovens predikant som en delvis har sagt, han kjente også 
evangeliets toner. Han var den første som holdt den preken: Se der Guds lam, som bærer 
verdens synd! 

     For det annet: De troende i Den gamle pakt var aldeles ikke uten Guds Hellige Ånd. 
Les salmene! En må ikke tenke at det var først ved pinsen at folk kunne få den Hellige Ånd. 
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Det gamle testamente taler imot! Nei, på pinsedag fikk disiplene – og med dem vi - det som 
Jesus hadde lovt dem (Ap. Gj. 1,5) da han ba dem vente på den dagen: ”Kraft” – til å være 
vitner inntil jordens ende.- Dvs. Ånden kom på en måte, med de gaver som Jesu menighet 
trengte. – Det er det det er siktet til i Johs. 7,39 også. 

     Men Matt. 3,11? – Den sikter også på pinseånden. ”Å døpe med den Hellige Ånd og 
ild” er ingen beskrivelse av den nye pakts dåp, det er et billedlig uttrykk for det som døperen 
der vil ha fram: Messias skal når han kommer utføre dommen, og det skal han gjøre ved å 
skille de botferdige fra de ubotferdige, idet han gir de første Åndens gave (pinseånden), og de 
andre overgir han til vredens ild (Odland). 

     Så bør vi da fastslå at Johannesdåpen ikke bare var et symbol. Den medførte syndenes 
forlatelse. 

     Likevel er det neppe tilrådelig å gå så langt som de gamle lærefedre, så vi gjør 
Johannesdåpen til et sakrament fullt på like fot med den nye pakts dåp. Da blir forskjellen 
mellom Den gamle og Den nye pakts tid omtrent borte for oss, og den forskjellen er dog så 
stor at den bør få stå klart fram.   

  Som en rød tråd går gjennom N.T. den forvissing at i den nye pakts tid eier vi noe nytt 
og stort, som de gammeltestamentlige fromme ikke eide, men som de visste – ifølge løftene – 
skulle komme. Og dette nye kom ved Åndens utgytelse på pinsedag. Da ble det stiftet et nytt 
samfunn på jorden, de helliges samfunn, menigheten. Menigheten er et under av Gud, den 
kunne bare han stifte, den ble til på en helt annen måte enn når et jordisk samfunn ”stiftes”. I 
menigheten lever de sanne troende et nytt og eiendommelig gudsliv, som de ikke kjente i Den 
gamle pakts tid. Visselig eide også de syndens forlatelse og den Hellige Ånd, visselig var da 
heller ikke Johannesdåpen uten disse frelsesgoder. Men pinsens Ånd kom dog med noe 
kvalitativt nytt: Jesu Kristi Ånd, sønnekårets Ånd. 

     Og det er inn i denne menighet at vår kristne dåp føder oss; den planter oss inn i 
menigheten og gir del i menighetens nådegaver. Her mener jeg vi klarest ser forskjellen 
mellom Johannesdåpen og Den nye pakts dåp. En må ikke skjematisere, slik som en ofte er 
tilbøyelig til når en taler om Johannesdåpen; en må ikke gjøre den verken større eller mindre 
enn den var. Den var visselig ikke uten syndenes forlatelse og den Hellige Ånd. Men det vi 
forstår med et sakrament var den ikke, for den fødtes ikke inn i den nytestamentlige menighet 
– denne var jo ikke kommet, hvorfor det i Johs. 7,39 likefram sies at Ånden var ennå ikke 
kommet. Dermed menes at sønnekårets Ånd, som Jesus Kristi Ånd, ennå ikke var kommet, 
for dette var bare mulig på det fullbrakte verks grunn. 

     ”Derfor,” sier Luther, ”gjelder Johannes’ dåp nå ikke mer. Om en vil si: Jeg døper deg 
med Johannes den døpers dåp til syndenes forlatelse, så var det ingen rett dåp. Men vi skal si: 
Alle dine synder er deg forlatt for Jesu Kristi skyld; jeg døper deg i Faderens, Sønnens og den 
Hellige Ånds navn. Det er: Jeg tar alle dine synder bort fra deg og vasker deg ren fra dem her 
på stedet; jeg skikker deg ikke videre, slik som Johannes gjorde.” 

     Enda en ting må vi si om Johannesdåpen. Døperen var visstnok – som vi har sett – 
ikke bare en lovens predikant (Johs. 1,29). Men hans embete var dog først og fremst og for-
kynne bot og omvendelse. Hans gjerning var i første rekke å preke lovens krav og bøye 
folkets hjerter, så det kunne forstå at det måtte gjøre bot for alle sine synder. Det preger også 
hans dåp. De som tok den dåp måtte føle sin forpliktelse til å gjøre godt igjen det de hadde 
forbrudt. Den stemning som hersket der hvor Johannes døpte var derfor denne: Jeg trenger å 
renses fra mine synder – jeg har plikt på meg til å fullbyrde lovens rettferdighet i et nytt liv. 

     Denne side ved Johannesdåpen er viktig. Og særlig trenger vi til å ha den klart for oss 
når vi nå skal betrakte: 
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6. Jesu dåp i Jordan – og vår dåp 
Kingo synger om den: 

 
 Johannes vel med rette 
 må høylig undres på 
 at seg så lavt vil sette  
 den største øyet så. 
     Han trenger rensing selv! 
 Og dog du komme ville,   
 og deg nedbøye stille 
 for ham i Jordans elv! 
     
 Hva skal da støv og aske, 
 hva skal da Jordans vann? 
 Vil renhet selv seg vaske 
 som hav i ringe vann? 
 

Det som døperen undret seg over da Jesus kom til ham for å døpes var dette, at Jesus, som var 
uten synd, skulle komme og ta synderes dåp. Dåpen var for folk som trengte virkelig forla-
telse for virkelige synder. Jesus hørte ikke til dem! 

     Og videre: Dåpen var for folk som ville få del i Guds rikes nye lyse tid. Men Jesus var 
jo den som skulle bringe denne tid, han var selv Messias, han var selv det Guds lam, ved hvis 
blod der skulle skje renselse for Gud! 

     Men da døperen hadde hørt Jesu forklaring, da bøyde han seg og lot det skje. For dette 
hørte med til Jesu livsgjerning: Å fullkomme all rettferdighet.  

     Hvis vi skal få klart for oss hva som skjedde i Jesu dåp, må vi erindre hvem Jesus 
egentlig var. Han var Gud – og menneske. Guds enbårne sønn – og din og min bror. Født av 
Faderen fra evighet. Født av jomfru Maria. Han var gudmennesket. Og som sådan var han vår, 
hele den syndige menneskehets, stedfortreder. 

     Det er flere steder i NT som kaster lys over dette mysterium. Ikke minst Rom. 5,12 ff., 
hvor han sidestilles med Adam: Liksom synden kom inn i verden ved ett menneske (Adam) - 
således ble også ens (Jesu) rettferdige gjerninger til livsens rettferdiggjørelse for alle mennes-
ker. 

     Om Adam heter det: - Således trengte døden igjennom til alle mennesker, fordi de 
syndet alle. Rom. 5,12. Den siste setningen er et særlig dypt språk. Meningen er den, at vi alle 
var således innbefattet i Adam, at det i Guds øyne var vi som syndet den gang han syndet. Det 
han gjorde, det gjorde vi – slik så Gud det. Da han ble fristet, var det vi som ble fristet, og da 
han ikke maktet prøven, men falt, - da var det vi som sviktet og falt. Slik så Gud det. 

     Men om Jesus heter det: En er død for alle, derfor er de alle død. 2 Kor. 5,15. Atter var 
det en stedfortreder for alle mennesker, en som Gud i sitt øye gjorde til ett med alle. Da Jesus 
levde et hellig liv og oppfylte loven, da var det vi som gjorde dette – slik så Gud det. Og da 
Jesus bar våre synder og sonte for dem, da var det vi, hele slekten av synderer, som sonte sine 
synder og gjorde dem opp med Gud. 

     Så er det da stedfortrederen som kommer til dåp i Jordan. Hadde han noen synder å 
bekjenne? Ingen for sin egen del. Og dog, sier Luther, er det sant at ”her får Johannes en 
synder som ingen synd hadde for sin egen person, men som dog er den største synder hele 
verden har hatt, - ikke for sin del, men for oss, hvis synder han bærer må han la seg døpe til 
syndenes forlatelse.” 
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     Stedfortredende steg da Jesus ned i dåpens vann. Stedfortredende bekjente han all 
verdens synd, som om det var hans egen synd. Dermed var det vi som bekjente vår synd. Slik 
så Gud det, for her handlet stedfortrederen.  

     Da så Jesus steg opp av vannet, da åpnet himmelen seg for ham, og Johannes så Guds 
Ånd fare ned som en due og komme over ham. Og det kom en røst fra himmelen som sa: 
Dette er min sønn den elskede, i hvem jeg har velbehag. 

     Hvorfor kom denne røst? En minnes uvilkårlig hva Jesus sa en annen gang, da det 
kom en slik røst fra himmelen: Ikke for min skyld kom denne røst, men for deres skyld, Johs. 
12,30. Det var vi som skulle lære noe. Vi skulle forstå hva det var som her gikk for seg. Duen 
var det tegn som Johannes hadde fått løfte på skulle komme over den som var Guds lam. Nå 
kom den over Jesus, og Johannes kunne dagen etter peke på ham og si: Se der Guds lam som 
bærer verdens synd. 

     Og når røsten kalte Jesus Guds sønn, den elskede, så var det også for vår skyld. Jesus 
var Guds sønn på forhånd, og levde under en åpen himmel på forhånd! – Men det var for at vi 
skulle får vårt blikk vendt mot stedfortrederen, så vi forstår: Her står han i ditt og mitt sted, 
her bekjenner han vår synd som sin synd og tar den på seg. Og under dette har han Guds 
velbehag, til tegn på at verket skal lykkes. 

     Dette er en salig tanke for alle som kan fatte den! 
     For frelsesverket ble visstnok ikke fullbrakt før på Golgata. Det var først da han var 

fullendt at han ble opphav til evig frelse for alle dem som lyder ham, Hebr. 5,9. Men dåpen 
var en av stasjonene på veien. Og det er stedfortrederen du må se på når du betrakter Jesu dåp 
i Jordan, ellers fatter du slett ikke hva det er som skjer der. Men har du fått øye på din 
stedfortreder i Jordans dåp, da blir beretningen et herlig evangelium for deg. Så helt gikk han 
inn i våre kår, at han stillet seg i rekken av botferdige syndere for å ta omvendelses dåp til 
syndenes forlatelse. 

 
Slik som her beskrevet må vi se på Jesu dåp. 

     Men dessverrre, ikke sjelden hører en denne beretning utnyttet helt annerledes. Det gis 
en forklaring om Jesu dåp som er helt fremmed for beretningens ånd og mening, og som rett 
besett røper et uklart og derfor farlig syn på selve Jesu gjerning for oss. 

     Jeg sikter til det slagord som svirrer omkring, og som har gjort stor skade: ”Du må 
følge Jesus hele veien.” Meningen er: Du må følge Jesus i det å ta voksen dåp. Som han ble 
døpt som voksen – og ved neddykning – så må du følge ham hele veien og gjøre like ens. 

     Om gjendøperne regner dette blant sine store argumenter, vet jeg ikke. Helst ville jeg 
tro at de ikke gjorde det. Men sikkert er det, at i agitasjonen, særlig blant vakte og ennu 
ubefestede sjeler, der brukes i vid utstrekning nettopp dette slagord: Du må følge Jesus hele 
veien! 

     Vi vil her stanse litt ved det. Dette slagord er nemlig vel egnet til å vise hvor sjele-
farlig gjendøperens agitasjon kan være. 

     Saken er jo nemlig at denne uttrykksmåte passer meget dårlig til selve den bibelske 
lære om frelse av nåde ved tro. 

     La oss tenke oss i situasjonen slik som den ofte foreligger. Her er en vakt, urolig sjel, 
som visstnok har ”bestemt seg”, som det heter, men som selv føler at her er noe som mangler. 
Hva er det som mangler? En gjendøper hugger raskt knuten over og sier: Vil du bli frelst og 
fri og fylt av Ånden, så må du være han lydig og følge Jesus hele veien. Du må gjøre som han 
gjorde! Ta voksen dåp! 

     Men dette er en sjelefordervende veiledning. I stedet for å føre den vakte sjel til fred i 
troen på det som Jesus har gjort, så skal han vises hen til noe som han selv gjør: Han skal 
følge Jesus hele veien. Ikke Jesu gjerning blir da den grunn hjertet hviler på, men min egen 
lydighetshandling idet jeg lydig følger Jesus hele veien. 
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     Vi har før sett at det var som stedfortrederen Jesus tok dåpen. Men etter dette syn blir 
stedfortrederen ganske borte, Jesus blir bare et forbilde, og Ånden loves den som følger 
forbildet. 

     At dette er stikk imot Skriften skulle enhver kunne se. Var det ved lovgjerninger 
(lydighetshandlinger) dere fikk Ånden, eller ved troens forkynnelse? sier Paulus, Gal. 3,2. 
Nei, ikke lydighetshandlinger er veien til å få Ånden, ikke lydighetshandlinger er veien til 
fred, Efes. 2,8 f. Rom. 3,24 ff. Gal. 2,16. Visstnok vil Jesus være et forbilde, Johs. 13,15, men 
det vil han være for dem som er blitt frelst, for at de skal bli ham mer lik. Men ingen blir frelst 
eller får Ånden ved forbildet, bare ved forsoneren og stedfortrederen. Matt. 20,28. 

     Det er derfor ikke Jesu forbilde i dåpen som har betydning for oss, så at vi skulle 
kopiere ham, vente til en ble så gammel som ham, bruke samme framgangsmåte som ham 
osv. Hvordan kan noen mene det? Jesus trengte da ikke å døpes for sin egen del? Vet ikke 
gjendøperne at Jesus var Guds sønn før sin dåp, tror de som hin kjetterske sekt i oldkirkens tid 
at Jesus først ble et Guds barn i og ved dåpen? Hvis de visste hvem den Jesus var som kom til 
dåp, at han var Guds sønn og vår stedfortreder som der handlet på våre vegne, så skulle de 
ikke tale slik som de gjør om å følge ham hele veien, for da blander de sammen stedfor-
trederen og forbildet. 

     Det fortelles en beretning om eldste Lund i Frikirken som kaster et godt lys over 
denne sak. (Jeg siterer Budbæreren nr. 13, 1941.) 

     En mann som gikk under navn av ”mannen med lappen på det ene øye” kom til Lund 
og sa omtrent som så: ”Dere preker feil om dåpen. Jesus var 30 år før han ble døpt, og vi skal 
gjøre som han gjorde.” 

    ”Ja, skal du gjøre som Jesus gjorde,” sa Lund, ”så må du la deg hudstryke. Og så må 
du la deg spikre opp på et kors og dø”. 

     ”Men,” sa Lund – og så kvasst på mannen som bare Lund kunne det, ”du slipper ikke 
med det, gutten min! Du må også stå opp igjen på den tredje dag!” 

     Da tidde mannen. 
     Det betydningsfulle ved Jesu dåp i Jordan var at den var ulik alle andres. 
     Vi døpes for å bli Guds barn – han ble døpt enda han var Guds enbårne sønn fra 

evighet. Hans dåp var en lydighetshandling – han var kommet for å gjøre Guds vilje. Vår dåp 
er et nådens under – hvor ikke vi handler, men Gud. For vi døpes ikke på vår lydighet eller 
endog på vår tro, vi døpes på Jesu navn. Ap. Gj. 2.38. 

     Jesu dåp i Jordan skal ikke misbrukes til å gjøre dåpen til en ny lov!  
     Døpt på Jesu Kristi navn, og med ham selv mottatt i troen er jeg et salig Guds barn – 

fri og frelst i all evighet. 

Bønn 
Herre Gud, himmelske Far! Du som åpenbarte deg ved din Hellige Ånd med all nåde ved din 
kjære sønns dåp og viser oss med din røst til ham som har tatt på seg alle våre synder, for at vi 
ved ham skal ha nåde og syndenes forlatelse, vi ber deg, opphold oss i troen på deg. Og da 
også vi er døpt etter din vilje og din kjære sønns befaling, så styrk vår tro ved din Hellige 
Ånd, og hjelp oss til evig liv og salighet. Ved denne din elskede sønn, Jesus Kristus vår Herre, 
som med deg lever og regjerer, i den Hellige Ånds enhet, en sann Gud, fra evighet og til 
evighet. Amen. 
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