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INNLEDNING 

Med uttrykket "kommunikativ atferd" har jeg gitt til kjenne at jeg i denne 

oppgava ikke setter språkets formelle struktur i fokus, men språk som prak

tisk medium for samhandling og tradisjonsformidling. 

Samhallet existerar genom en overforingsprocess på samma vis som bio
logiskt liv. Denna overforing sker genom kommunikation av vanor, tan
kande och kansler från de aldre till de yngre. Utan denna kommunika
tion av ideal, hopp, forvantningar, moral och åsikter från de medlemmar 
i samhallet som forsvinner från grupplivet till de som kommer inni det, 
skulde det sociala livet inte bestå. 

(John Dewy) 
Bernstein + Lundgren 1983:11 

Det som her sies om samfunnet generelt, overfører jeg til religion og 
kirkeliv. Forkynnelse ses som en del av den kristne tradisjonsformidling, 
som igjen er en del av den totale tradisjonsformidling i vårt samfunn. 

Min analyse av forkynnelse vil rette seg både mot forkynnelsens budskap 
og mot dens evne til å integrere nye medlemmer i et kirkefellesskap. Som 
basis for drøfting og analyse velger jeg humanistisk sosiologi (Berger + 

Luckmann) og fenomenologisk hermeneutikk (Ricoeur). Disse teoriene har 
forbindelse bakover til dialektisk orienterte tenkere (Kant, Hegel), og 
de har forbindelser til kritiske samfunnsvitere (Habermas). Felles for de 
teoretikerne jeg bygger på er deres dialektiske orientering og deres 
vektlegging av mening som essensielt i menneskets liv. 

Samspillet mellom individ og samfunn uttrykkes ved det tilsynelatende 
paradoks at mennesket både er skapt av og skaper av sin verden (kap. l .l.). 
Av dette kan utledes en definisjon av mennesket som deltaker. Det som 
styrer og motiverer deltakelsen er menneskets behov for mening, og språket 
er det medium som gjør både deltakelse og meningssøken mulig. 

Forkynnelse er formidling av mening og invitasjon til deltakelse. Selv om 
mye av det jeg skriver er av generell gyldighet for kristen forkynnelse, 
vil jeg la forkynnelse bety Den norske kirkes prekener og andakter. Kunn

skapen om prekener og andakter har jeg fra teoretiske verk om forkynnelse 
(Nørager Pedersen, Wingren, Wisløff, Wermlund), og jeg holder meg til den lut
herske forståelse av forkynnelse som Den norske kirke bygger pa. Ifølge denne 
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er hovedintensjonen med forkynnelse å påvirke tilhørerne til tru. For
kynnelse skal ikke bare gi viten om kristendommen, men også engasjere 

tilhørernes liv og følelser. 

J.J. Jansen betonar, att det inte kann sagas vara predikan om man 
bara vil tala om, vad kristendom ar for nogot. En kristen predikan 
ar evangeliet forkunnat i avsikt at påverka åhorerna. 

Wermlund 1955:97 

Forkynnelsen er kirkas eksistensberettigelse og legitimeringsgrunnlag. 
kirkelig tradisjon generelt og i luthersk tradisjon spesielt blir formid
ling av "ordet til frelse" rekna for kirkas viktigste oppgave. Forkynnel
sens intensjon realiseres først når det å høre budskapet medfører delta
kelse. 

Før min analyse av forkynnelse som kommunikativ atferd vil jeg presentere 

og diskutere språkets rolle som tradisjonsformidler og språket som for
midler av ny erkjennelse (kap. 1.). 

Begrepsparet mening og hendelse kommer til å stå sentralt gjennom hele 
oppgava. Mening knyttes til teksten løsrevet fra enhver kontekst, og hen
delse knyttes til subjektets opplevelse av teksten. Både Ricoeur og Haber
mas trekker linjene fra sine teorier til talehandlingsteori (Ricoeur 1981: 

l99f, Nafstad l984:130f). Ricoeurs skille mellom mening og hendelse og 
Habermas' skille mellom innhold og gyldighet rekner jeg som parallelt til 
Searles skille mellom ytringas proposisjons- og illokusjonshandling (kap. 
2 o). 

For å kunne si noe om forkynnelsens integrerende funksjo~ mener jeg det 
er nødvendig å vurdere den i relasjon til det samfunnet den er en del av. 
Det vil jeg gjøre i kapittel 3. Der vil jeg med bakgrunn i Habermas' teori, se 

forkynnelsen i et sosiologisk perspektiv og peke på utenomspråkelige fak
torer som betinger forkynnelsen som mening og hendelse. 

Jeg vil også analysere tre forkynnelsestekster, og med den praktiske 
anvendelsen av teorien prøve ut hvor forklaringsdyktig den er. Jeg har 
valgt en svært typisk radioandakt, en sjelden gudstjenestepreken og en 
preken av en kjent og populær forkynner som berømmes for sin evne til å 

kommunisere med kirkeperiferien. 
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Bortsett fra ønsket om å fange inn noe av mangfoldet av forkynnelses

tekster, er tekstene tilfeldig valgt. Med det formål å si noe om teksten 
som mening og hendelse, har jeg konsentrert analysen om tre punkter; for

holdet mellom bibeltekst og tolking, tilpasning til mottakeren (aktualise

ring og personliggjøring) og gyldighetsfordring. Gyldighetsfordring vil si 

arten av begrunnelse som kan gisfor budskaJ9ets3anni1et og riktighet. 

Hvordan man oppnår ny erkjennelse, og hvordan man kan innrømme tilværelsens 

svimlende relativisme og samtidig finne en basis for kritikk, er filoso
fiske ::.pørsmål som stadig b.Yyter gjennoriidrøftinga. Måten en forholder seg 
til tekst og tradisjon på, dreier seg ikke bare om kunnskapsspørsmål, men 

om eksistensielle spørsmål. 

Refleksjon er tilegnelsen av vår anstrengelse for a eksistere og vårt 
ønske om å være gjennom de verk som vitner om denne anstrengelsen og 
dette ønsket. 

Ricoeur (min oversettelse) 



l. TEORIGRUNNLAG 

De to utsagn der siger, at samfundet er et 
produkt af mennesket, og at mennesket er et 

produkt av samfundet, er ikke kontradiktoriske. 
De reflekterer snarere den indebyggede dialektik 

i det societale fænomen. Kun hvis man erkender 
denne dialektiske karakter, kan man opnå en 

samfundsforståelse, der er dækkende for dets 

empiriske virkelighed. 

Berger (1974:15) 
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l.l. VIRKELIGHETSFORMIDLING OG KOMMUNIKASJON 

l.l.l. Virkelighetsformidling 

Verden beskrives ved hjelp av språk. De språklige tegn er prinsipielt vil

kårlige, og det samme er tegnas innbyrdes relasjoner. Ve!"den framtrer for 

oss som en uendelig strøm av inntrykk der få grenser er selvsagte. Inn

deling av elementer i kategorier og systemer er en viktig del av språkets 

beskrivende funksjon. 

Språk-l i ggjøri ng av i nntl"ykk betyr strukturering og orden, og denne orden 

er avgjørende for menneskets opplevelse av verden som meningsfull. 

Hvert nytt samfunnsmedlem møter språket som noe allerede gitt. Konvensjon 

avgjør hva ting kalles og hvilken plass de har i helheten. Språket og 

samfunnet det enkelte individ er en del av, framstår for individet som 

objektiv virkelighet uten at dette rokker sprAkvitenskapens påstand om 

vilkårlighet (Saussure 1970:99). 

Han (Scheler) understregede at menneskelig viden er givet i et sam
fund a priori den individuelle erfaring og udstyrer denne med en 
betydningsorden. For det enkelte menneske fremstAr denne orden, skønt 
den er relativ i forhold til en særskilt socio-historisk situation, 
som den naturlige måde at betragte verden pA. 

Berger og Luckmann 1983:20 

Ulike kulturer eller samfunn har ulike ordforråd avhengig av hva som er 

relevant i deres sosiohistoriske situasjon. Innafor den vestlige kultur 

finnes det vi muligens kan skille ~t som den norske. Innafor vArt lands 

kultur finnes et utall subkulturer med grupper som hver for seg har sin 

mAte a sprakliggjøre virkel gheten på. 

Each of these 
affi lat i 

a t:::g·lster- of 
the v;orld. So 
VB!-""iOUS SOC"/al groupings o 

has a 
i'!hchh::::isa 

, occupationj pol 
vrodures 2 discou 

of 
se~ 



Læring av språk innebærer altså et møte med verden som ordna og strukturert 

virkelighet. På tross av at denne virkelighet er sosiohistorisk relativ, 

tilegner individet seg kulturens oppfatning som den naturlige eller riktige 

virkelighetstolking. Så langt kan det se ut til at individet blir et offer 
for en kultur som stadig reproduserer seg sjøl, men det ville være en altfor 

deterministisk oppfatning av forholdet mellom språk, individ og samfunn. 

Hvert individ blir deltaker i ulike sammenhenger og dermed istand til å 

problematisere de ulike subkulturers verdensforståelse. Mennesket er ikke 
passiv mottaker, men aktiv deltaker. Både språk og samfunn er produkt av 

mennesker, og hvert menneske er med på å fastholde og omforme dem. 

Det dynamiske forholdet mellom individ og samfunn generelt, og individ og 
språk spesielt, uttrykkes ved begrepa eksternalisering, objektivering og 

internalisering (Berger+ Luckmann 1983:153, Berger 1974:16). 

Eksternalisel·ing er menneskets stadige utfoldelse. Det vil si all fysisk 

og åndelig aktivitet. Med objektivering får det som mennesket har skapt, 

selvstendig virkelighetskarakter og kan konfronteres med produsenten som 

en del av den objektive virkelighet. Internalisering vil si at subjektet 
tilegner seg den objektive virkelighet og gjør den til del av sin egen 

bevissthet. Som mennesker står vi alltid i et forhold til verden som om

fatter disse tre aspektene. Dialektikken mellom menneske og samfunn kan 
også uttrykkes som at menneskets verdensbyggende aktivitet samtidig er 

menneskets utvikling av individualitet og sosialitet. 

Eksternalisering, objektivering og internalisering er uløselig knytta til 
språket. I det språket vi internaliserer, er tidligere tiders tanker og 

erfaringer objektivert. Språkbruk generelt og tekster spesielt inneholder 
enorm akkumulering av viten. Men det som bringes videre, er resultat av 
en selektiv prosess, og utvelgelsen foregår etter relevans l). Under den 

dominerende overføring av viten vil det alltid finnes motkulturer med 

gruppeviten. 

l) Relevanskriteriet er knytta til makt og interesse. Dette aspektet er 
også aktuelt for forkynnelse, men er av underordna betydning i denne 
oppgava. Jfr. kap. 3. 
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Når jeg avgrenser min problemstilling til Den norske kirkes forkynnelse, 

er jeg selvsagt klar over at dette er en forenkling jeg foretar fordi den 

passer til mitt formål. Også i Den norske kirke er det en brokete forsam

ling av mennesker med ulik gruppetilhørighet, men i denne sammenheng ville 

det fore for langt å drøfte betydninga av disse forskjellene. 

Overføring av viten kan studeres både som teori og praksis. En kan gå til 

formålsparagrafer, lover og bekjennelsesskrifter eller se på konkrete 

samhandlingssituasjoner. I min undersøkelse av forkynnelse som kommunika
tiv atferd tar jeg hensyn til både hvordan Den norske kirke definerer for

kynnelse og til hva som faktisk forkynnes. 

1.1.2. Intersubjektiv verden 

Jeg har definert språk som virkelighetsformidler, internalisert, objektivert 
og eksternalisert i samvær mellom mennesker. Med språkets overføring fra 

generasjon til generasjon blir fortidas erfaringer tilgjengelige for stadig 

nye mennesker. Denne kontinuiteten er en forutsetning for intersubjektiv 

forståelse. 

Språkets intersubjektivitet betyr at språklig kommunikasjon gjør individet 

til en del av kollektivet. Samtale bekrefter oss selv som individer, og i 

omgangsspråklig kommunikasjon bekreftes vår felles livsverden. 

Hverdagens fæl les objektivel'inger opretholdes primært gennom l ing
vistisk tegndannelse. Dagliglivet er fremfor alt liv med og i kraft 
af det sprog, jeg har fælles med mine medmennesker. 

Berger + Luckmann 1983:53 

Samtale spiller en avgjørende rolle i fastholdelse av identitet og virke

lighetsoppfatning. I felles forstå.else er det overensstemmelse mellom ens 
egen opplevelse au verden og de andres. Den forståelseshorisont en lever 
i~ kaller· Habermas for l ivsv2~:·den (Nafstad ·~'98iJ,: 141)" og han sier~, at 

l vsve;_._den står komplementært til konrmurrlka.ti hand1 ng~ Det vi1 i at a 
somme 

pr-osess. 



Vektlegging på livsverden og dialog i språkbeskrivelsen kan føres tilbake 
til fenomenologien" Både Habermas, Ricoeur og Berger og Luckmann drar 

nytte av l ivsverdenbegrepet til Husserl, om enn på noe forskjellig måte. 

Hos Habermas står livsverden som sagt komplementært til kommunikativ 

handling, mens det hos Husserl og til dels Ricoeur står komplementært til 

den individuelle bevissthet. Berger og Luckmann har integrert begge disse 
perspektiva i sin drøfting av viten om virkeligheten. Både den individuelle 

bevissthet og livsverden blir betrakta som gjensidige forutsetninger for 

kommunikativ handling. Disse begrepa brukes riktignok ikke av Berger og 

Luckmann, men det dreier seg likevel om samme sak (Berger og Luckmann 

l983:28f), om at språket gjør mennesket til individ og deltaker i et sam

funn. 

Berger har også spesielt studert religionens rolle som samfunnsbevarer og 
virkelighetstolker: Hans analyse av religion viser hvor viktig språkets 

transcendente funksjon kan være (Berger 1974). 

Språkets uavhengighet av tid og rom gjør at hele verden, fortid og framtid 

kan aktualiseres språklig. Den gjør det også mulig å overskride grensene 

for den materielle og sosiale virkelighet. Fantastiske teoretiske byggverk 
fri fra hverdagens begrensninger kan konstrueres slik vi finner eksempler 

på i religion, filosofi og litteratur. Selv om konstruksjonen av slike 
symbolsystemer krever stor uavhengighet av hverdagsvirkeligheten, kan de 

bli av avgjørende betydning for denne virkeligheten når ideer og symboler 

som er skapt, .bringes inn som objekter. Uten å ta stilling til religionens 
endelige epistemologiske status, må en erkjenne at den har reelle konse

kvenser. 

Religion er kun tilgjengelig for vitenskapelig analyse som språklige og 

materielle manifestasjoner i denne verden. Fra vitenskapelig synspunkt er 

de menneskelige projeksjoner, og deres objektivitet betraktes som produsert 
objektivitet (Op.cit.:l76). 

Kristendommen er slik sett objektivering av en total livsforståelse som 
videreføres til stadig nye generasjoner primært gjennom forkynnelse og 

rituell praksis (kap. 3). 
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Når samfunnsforholda i vårt land etter hvert har endra seg slik at videre

føring av kristendommen ikke lenger er en selvsagt del av kulturformidlinga, 

får kirka et nytt kommunikasjonsproblem. Den kan ikke lenger ta for gitt 

at folk kjenner den verdensforståelse den bygger sin formidling på. 

1.1.3. Universalpragmatikk 

Universalpragmatikk er den betegnelsen som brukes om Habermas språkteori 

(Nafstad 1984). Habermas setter kommunikasjon inn i en mer omfattende teori 
om handling. Parallelt med Searles skille mellom proposisjonshandling og 

illokusjonshandl ing (jfr. kap. 2.2.) opererer universalpragmatikken med et 

skille mellom innhold og gyldighet. 

Sk-illet mellom innhold og gyldighet leder altså over i et skille 
mellom grammatikalsk og kommunikativ kompetanse. Denne siste el' en 
evne ti l en spesiell form fo;' sosial situasjonsorientering og situa
sjons generering. 

Op.cit. :139 

I følge universalpragmatikken kommuniserer vi på ulike plan samtidig. Inn
holdet uttrykkes i proposisjonshandlinga (jfr. kap. 2), og pa dette planet 

kreves grammatika-lsk kompetanse for at ytringa skal være forståelig. Med 

illokusjonshandlinga (2.2) etableres et interpersonelt forhold, og her må 

deltakerne tilpasse seg de aktuelle pragmatiske modi for å generere til
stander av mulig forståelse. Illokusjonshandlinga knyttes altså til situa

sjonsorientering og situasjonsgenerering, eller med andre ord: illokusjons

handlinga betinges av sin relasjon til deltakernes livsverden (s.lS). 

Haber-mas deler 1 ivsverden inn i tre sfæref; den objektive, den sosiale og 

den subjektive. Disse tre har hver sin gyldighetsstandard som er henholds

vis sannhet, riktighet og oppriktighet. 

L i vs~;erdenen består kommunikasjonssystemets a pr·lori sannheter'9 
det som sorr1 sant uavhengig av erfaring som er konsti-

tuerendE for om kalles er·far~i ~ Den består av forutsetn·i 
v: gjort for t det overhodets 1 kunne være mulig å ytre et nn-
hol som et objek ivt .. et t'equlativt~ eller e!:._ s~_bjektivt innhold" 



Gjennom den kognitive gyldighetsdimensjonen framstår livsverdenen som 

objektiv og faktisk eksisterende. Språkhandlinger som skal bedømmes etter 

denne gyldighetsdimmensjonen, er påstander. Selve innholdet kan aldri 

bevises. Det er som påstand at setningen forholder seg til denne standarden. 

I og med påstanden blir det reist et krav om intersubjektiv anerkjennelse. 

Påstandens forhold til sannhet ligger i dens evne til å skape en 
situasjon der det er mulig å forstå og anerkjenne en slik fordring. 

Nafstad 1984:137 

Gjennom den normative gyldighetsdimensjonen framstår verden som sosial, og 
typiske språkhandl i nger som bedømmes etter denne gyl di ghetsstandard, er norma

tiver (jfr. kap 2.2). Disse kan være berettiga eller uberettiga, men ikke 

sanne eller falske. Ekspressiv~ språkhandlinger henter sin gyldtghet fra 

den subjektive livsverden og bekrefter taleren som individ. Gyldighets
kravet for ekspressiver er oppriktighet. For-at en kommunikasjonshandling 

skal kunne lykkes, må den være slik at den kan forholdes til en kjent 
gyldighetsstandard. Her følge1· noen inautentiske eksempler som vil konkre

tisere de ulike gyldighetskriteriene. 

Eks.: "Det er så langt å gå". 

Svar l: "Nei, det el' bare 3 km". 

Svar 2: "Alle har godt av en tur midt på dagen". 
Svar 3: "Er du trøtt"? 

"Det er så langt å gå/Nei, det er bare 3 km" er en dialog ralatert til 

gyldighetskravet sannhet. Er 3 km langt å gå? "Det er så langt å gå/Alle 
." har godt av en tur" er'dialog relatert til gyldighetskravet riktighet. Er 

det berettiga å svare med det normative utsagnet "alle har godt av en tur''? 

l den tredje dialogen relateres utsagnet til den subjektive livsverden. 
Selv om de to andre gyldighetsaspekta også er med, er det oppriktighet det 
spørres etter. 

Kommunikasjon defineres ofte som overføring av informasjon fra et individ 

(eller en organisasjon) som kalles sender (S), til et annet som kalles 
mottaker (M). I studiet av kommunikasjon kan en undersøke hvordan sender 

koder inn sitt budskap, og hvordan mottaker avkoder det. Modellen kan 

bygges ut slik at eventuelle forstyrrelser av sendinga kommer med. Budskap l 
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(Bl) er det S vil formidle, og budskap 2 (82) er det 1'1 tar imot. Vellykka 

kommunikasjon vil si at 81=82, og B er overført så effektivt som mulig. 

Senders intensjon oppfattes som konstituerende for budskapet, og dersom 
tilsikta effekt ikke oppnås, reknes kommunikasjonen for mislykka. Språket 

forstås som en kanal budskapet sendes gjennom. 

Når budskapet identifiseres med senderens intensjon, blir det språklige 
uttrykket lett forveksla med en mental prosess i senderen og en tilsvarende 

prosess i mottakeren. Som det vil gå fram i presentasjonen av hermeneutikken 

og spesielt begrepet distansering (s.24 ) mener jeg at budskapet (eller 
tekstens mening) finnes i det språklige uttrykket/teksten. A forholde seg 

til et budskaperikkeåforholdesegtilentanke, men til enspråkliggjort tanke, 

Spraket er altså ikke noe utvendig i forhold til budskapet, men konstituerende 

del av det. 
Likevel er det klart at kommunikasjonens mål er at partene skal forstå 

hverandre. Som a priori forutsetning for språklig samhandling gjelder at 

deltakerne rekner med at intersubjektiv forståelse er mulig, og at en net

topp ved språklig samhandling skaper denne enighet. Jeg formulerer denne 
forutsetning svakere enn Habermas og mer i pakt med Thompson (Thompson 1981: 

201). 

I en analyse av forkynnelse er det slik jeg ser det,spesielt viktig å holde 

fast på at meninga er knytta til teksten. Tilhørerne søker ikke å forstå 
presten, men teksten (kap. 2). Teksten må ha et grammatikalsk forståelig 

innhold, men den må også kunne relateres til en gyldighetsstandard som 
gjør det mulig for mottakerne å vurdere dens gyldighet (sannhet, riktighet 

og oppriktighet). 

Gyldighetsfol'dringene uttrykkes sjelden eks pl i sitt. De er del av den livs
vei·den vi stiller med i kommunikativ handling. Iliokusjonshandlinga er 

vellykka når interpersonal forståelse skapes, det vil si at ytringa rela
teres til kjent gyldighetsstandard. Dette er forutsetning for at språklig 

samhandling blir forpliktende. Intersubjektiv forståelse, forpliktelse og 
sosial integ,,·asjon er tre sider ved den kommunikative handling som sam·les 

i begrepet konsens. Konsens er altså en type enighet som har sin for·utset~ 

ning i fellesskapet mer enn i a.rgurneiltenes. over·bev·isningskraft. Den kommuni= 

kative handling forutsetter og forsterker konsens. 



Når gyldighetsfordringene problematiseres, går vi ifølge Habermas terminolo

gi over fra kommunikativ handling til diskurs. I den ideelle diskurs seirer 

det mest fornuftige argumentet uavhengig av talerens status, og som følge 

av diskurs reetableres konsens. 

Den faktiske situasjon er imidlertid prega av ulikhet og tvang. Interesse

konflikter undertrykkes, og det tvinges fram konsens om de herskendes ver

dier (Nafstad 1984:16Df). 

Når det som tidligere var umiddelbart godtatte normer og verdier en 
gang har blitt problematiske, kan de bare beholde sin bindekraft om 
de bekreftes diskursivt. Men ettersom det å åpne for diskurs sam
tidig er å åpne for å forkaste verdier, kan ikke systemet gå inn på 
dette. 

Op.cit,: 162 

Konsens kan framtvinges ved hjelp av autoritet, ved straff, belønning og 

manipulering. Det er likevel slik at tvang aldri har den samme integreren
de kraft som konsens basert på diskurs (kap. 3), Det som oppleves forplik

tende for individet,erdet som tas for gitt (livsverden) og det som til

egnes gjennom aktiv deltakelse (diskurs). 

l. l. 4. Kristendom som l i vsverden 

Habermas' livsverdensbegrep har mye til felles med det som i nyere viten

skapsteori kalles paradigme og det Roland Barthes kaller myte. Paradigme 

kan defineres slik: 

Med paradigm menar jag en uppsatning normer eller forestellningar 
som i et visst forskarsamfund påverkar forskarnas uppfatning om vad 
man ska forska på och hur man ska gora det. Paradigm implicerar 
stalningstaganden til frågor av ontologisk, kunnskapsteoretisk og 
vardeteoretisk karaktar. 

Lindholm 1980:56 

Denne definisjonen av paradigme knytter begrepet nært til forsking. 

Roland Barthes' mytebegrep (Fiske 1982:93) omfatter både Habermas' 'livs

verden' og Lindholms 'paradigme'. Det er ikke begrensa til det vi vanlig
vis forstår med myter som motsetning til virkelighet, men står for impli

sitt og eksplisitt livstolking. 
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A myth for Barthes, is a cultures way of thinking about something, 
away of conceptualizing or understanding. 

Fiske 1982:93 

Barthes hevder også at ingen myter er universelle i en kultur. Det vil all

tid finnes dominante myter og opposisjonsmyter. Paradigmebegrepet dekker 

i vitenskapsteoretisk terminologi særlig de skjulte forutsetningene fors~ 

kinga betinges og styres av. Det eksplisitte grunnlaget bygger så på para
di gmeL Barthes myte begrep dekker normer, fores ti 11 i nger og ho l dni nger 

som preger vår atferd, og som vi kan være oss mer eller mindre bevisste. 

Felles for paradigmer og myter er at de er svært vanskelige å avsløre eller 
analysere. De preger tenkemåten på en så gjennomgripende måte at å komme 
fram til ny tenkemåte blir en krevende prosess. Kristendommen kan kalles 

en myte eller paradigme etter disse definisjonene', men jeg velger å la 

disse gå inn i begrepet livsverden. Dermed opererer jeg med et utvida livs
verdenbegrep i forhold ti l Habermas ( s. ll-12). 

Kristendommen som livsverden omfatter objektive, normative og subjektive 

aspekter. Den vil gi et altomfattende perspektiv på livet og døden. Til

hengerne skal tolke alle sine erfaringer lys av denne livsverden. 

Jeg vil forsøke å vise at kristendommen som livsverden skiller seg fra 

den dominerende livsverden i samfunnet. Min hypotese er altså at kristen

dommens objektive, sosiale og subjektive dimensjoner relateres til andre 
gyldighetsstandarder enn de allment aksepterte. Selv om tilhørernes gram

matikalske kompetanse er tilstrekkelig for å forstå forkynnelsens mening, 

blir det for nye lyttere vanskelig å vurdere forkynnelsen som gyldig. 



1.2. HERMENEUTIKK 

Hermeneutikk er et begrep som omfatter mye. Ofte brukes det som betegnelse 

på en tolkingsmetode der delene belyser helheten, og helheten belyser de
lene. Men hermeneutikk er ikke i første rekke en metode, men en teori om 

ulike metoders forutsetning. Som tolkingsteori forsøker den alltid å inn

begripe sin egen metateori (Herm. 1977:10). Hermeneutisk orienterte filo

sofer legger vekt på dialektikken mellom subjekt og objekt og leser og 

tekst, og de filosofene jeg har lagt vekt på nærmer seg språk parallelt 
med erkjennelsesteoretiske spørsmål. 

l, 2. l. Observasjon og refleksjon 

Mennesket er rasjonelt, kognitivt, analytisk, og det er irrasjonelt, intui

tivt, helhetssøkende i sitt vesen. Noen livsområder favoriserer vår rasjo

nalitet, mens andre tiltrekker vår intuisjon. Til det meste av vår livs
orientering trengs begge sider ved erkjennelsesevnen. Likevel finnes det 

temmelig klare skiller både i språkbruk og i vår bevissthet mellom områder 

der analytisk rasjonalitet er overordna, og områder overlatt til helhets
forståelse. For eksempel hører naturvitenskapens eksakthetskrav med til 

den første kategorien og litteraturens fabulering til den andre. Mennesket 
erkjenner verden både gjennom observasjon og refleksjon. 

Mennesket er framfor alt meningssøkende, og det innebærer at observasjoner 

settes inn i meningssammenhenger. 

Religiøse fenomener kan observeres som menneskelige uttrykk i språk og 

ritualer og materialisert i bygninger og sakrale gjenstander, men observa

sjon og registrering av atferd gir ingen tilstrekkelig viten om religion. 
Kulturvitenskap skiller seg fra naturvitenskap hovedsaklig ved sitt for

hold til mening. 

The world of nature, as explored by the natural scientist does not mean 
anything to the molecules, atoms, and electrons therein. The observa
tional field of the social scientist however, namely the social reali
ty, has a specific meaning and relevance structure for the human be
ings, living, acting and thinking therein. 

(Schutz) Karlsaune 1983:132 
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Om idealene fra logisk empirisme og positivisme med vektlegging av observa

sjon framfor refleksjon overføres til humanistisk forsking, går rilye tapt. 

Kittang beskriver situasjonen slik: 

Dei siste hundre åra har dei fleste vitskapane meir eller mindre mot
villig vare under den positivistiske erkjenningsteoriens herredømme, 
som har opphøgd den "nøytrale" vitskaplege erkjenninga til norm for 
erkjenning allment, Samstundes har filosofien etter Kant opplevt er
kjenningsteorien som ein stadig meir problematisk ting .... 

Ki ttang -1977:22 

Faren ved at humanistisk forsking underlegges positivismens eksakthetskrav, 

er at det som ikke kan tilpasses disse krava, reknes for utilgjengelig eller 
uinteressant. Vitenskapelige hypoteser får sin verdi etter hvor hensikts

messige de er til a skaffe fram ny viten. Men viten rnA ikke begrenses til 
det verifiserbare. Også refleksjon er nødvendig for å sette observasjoner 

inn i meningsfylte sammenhenger. Med hermeneutikken forenes delbeskrivelse 
og helhetsforklaring, observasjon og refleksjon. 

l .2.2. Restaurerende og reduserende hermeneutikk 

Hermeneutikken leder til kritikk av den positivistiske dominansen over 

1900-tallets humanvitenskap. Teorien om tolking er ikke bare en teori om 
hvordan vi kan forstå, men om grunnvilkåra i menneskelig eksistens. Jeg 

og den andre, tilhørighet og fremmedgjøring er spørsmål som alle teorier 

om menneskelig handling berøres av. Så forskjellige teorier som marxisme, 
eksistensialisme, psykoanalyse og moderne lingvistikk med sin teori om 

diskurs og talehandling, møtes i hermeneutikken. 

Det betyr ikke at her-meneutikk er ·i deo 1 og i harmoni ser ing. Tvert om konfron

teres ideologiene og teoriene i dette knutepunktet. De ulike oppfatninger 
og løsninger kommer også til uttrykk i hermeneutikkens to retninger: re~ 

staurerende og reduserende hermeneutikk. 

H2rmeneut·!cs is constr-ued ,"is the restor-~tion of a m2~:1ni addrr;?ssed 
to the in the form of a This t_ype hetmeneutic 

fai·Lh; by~ t'-lil1 ngness to sten an it ls caro.cterized 
the s.;,·mbol as a re\u:<laticn of sact0.:do 



Hermeneutics is regardes as the demystification of meaning presented 
the interpreter in the form of a disguise. This type of hermeneutics 
is animated by suspicion, by a scepticism towards the given, and it 
is caracterized by a distrust of the symbol as a dissimulation of the 
real. 

Ricoeur 1981:6 

Som det går fram av sitatene ovafor, er den restaurerende hermeneutikk 
lyttende og åpen for tekstens budskap. Den reduserende hermeneutikken er 

kritisk og godtar ikke det som umiddelbart framstår som tekstens budskap. 

Den vil avsløre skjulte og motstridende meninger i teksten. 

Jeg har valgt å legge vekt på tre teoretikere som fokuserer hver sine sider 
ved hermeneutikken; Gadamer, Ricoeur og Habermas. Gadamer er representant 
for restaurerende og Habermas for reduserende hermeneutikk (Thompson 

1981 ), mens Ricoeur vil forene de to retningene. 

Ricoeur og Habermas er opptatt av' sosial integrasjon, og forsøket på å 

utvikle en kritisk samfunnsvitenskap via hermeneutikken er et av de pro

sjektene som forener dem (Op.cit.:spesieltsJ50 og 178). En videre sammen

likning av de tre teoretikerne følger etter en nærmere presentasjon av 

Gadamer og Ricoeur. 

l .2.3. Gadamer 

Gadamer er tysk filosof og reknes blant de fremste representanter for her

meneutisk teori. Han er opptatt av menneskets mulighet til erkjennelse av 

sannhet, særlig innafor områder som kunst, historie og filosofi (Gadamer 

1977). I møte med en tekst ses tolkeren som deltaker i et språkspill snarere 
enn som avleser av en kode. Språket er det rom der kommunikasjon foregår, 

ikke en kanal meldingene formidles gjennom. Hermeneutikkens framheving av 
dialogisk tolking betyr at også mottakeren er aktiv i kommunikasjonsproses

sen. Leseren kommer med spørsmål som teksten besvarer, noe som fører til 
nye spørsmål, I ordet dialog ligger også at leseren må være innstilt på å 

la seg si noe. 

Gadamers tolkingsteori tar opp sammenhengen mer enn spenninga mellom tek

sten som autonom størrelse og mennesket. Både teksten og mennesket betrak

tes som historisk betinga, men tradisjon og historie betraktes som en posi

tiv forutsetning for forståelse, snarere enn noe som må overvinnes. Tradi-
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sjonen er det som har skapt oss med våre forståelsesmuligheter, og Gadamer 

prøver ikke å trenge bak dette paradigmet, men gjør det til konstituerende 

for mennesket. 

Det var snarare historismens naiva fHruts~ttning att man skulle fHr
s~tta sig i tidsandan och t~nka i dess begrepp och fHrest5allningar 
och inte sine egna, och på det s5tt nå fram til historisk objektivi
tet. Snarare galler det at erkanna tidsavståndet som en positiv och 
produktiv mHjlighet til forståelse. 

Gadamer 1977:94 

Det er altså ikke om å gjøre å overvinne den historiske kløfta mellom 

tekstens opphav og leserens samtid, for etter Gadamers mening er der ingen 

kløft, men en sammenhengende tl"adisjon. Likevel rekner han med noe som 

kjent og noe annet som fremmed. ~1øtet med en tekst er et møte mellom to 

forståelseshorisonter, og hver skal spille ut sin egenart. 

Endast genom at spelas ut, kan det 5ver huvudtaget erfara den andres 
sanningsanspråk och miijliggor ochså fi:ir denna att spela ut sig sjalv. 

Op.cit. :96 

~1ålet er horisontsammensmelting. Ricoeur trekker andre konklusjoner av 

samme fenomen. 

L2.4. Ricoeur 

Ricoeur er språkfilosof og teolog i fenomenologisk og hermeneutisk tradi
sjon. Hans verk skal ifølge han selv (Ricoer 1981 :39) leses som et bidrag 

til en teori om sosial handling, og hans skrifter etablerer en nær forbin

delse mellom samfunnsvitenskapene og filosofi. Ricoeurs prosjekt er a over
komme kløfta menom en kdt·isk distanserende og en deltakende metode i 
teksttolkinga, og han gjør det ved A ta utgangspunkt i teksten som autonom 
s tøn·e l se. 

the autonornous t12xt a.s the foca l poi nt of hermeneut i es~ 
raises the possibility of eluding the alternative between a·liena

ting distanc·lation and par·t·!cipatory be-Jonging~ 
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for å avvise distanseringa, slik Gadamel' gjør<gårhan ut i fra den som en 

forutsetning. Bevissthet om tradisjonen en er en del av, er i seg sjøl en 

distansering, og om horisontsammensmelting sier Ricoeur: 

This concept signifies that we live neither within closed horizons, 
nor within one unique horizon. In so far as the fusion of horizons 
excludes the idea of a total and unique knowledge, this concept implies 
a tension between what is one's own and what is alien, between the near 
and the far; and hence the play of difference is included in the pro
cess of convergence. 

Ricoeur 1981:62 

Der Gadamer stiller opp deltakelse som tolkingsmetode, velger Ricoeur di
stanse. Vel og merke ikke bare en distanse til teksten, men også til den 

menneskelige bevissthet. Metoden for teksttolking knyttes hos begge teore

tikerne til = .en:teori om menneskelige eksistensvilkår. Gadamer påpeker 
delaktigheten som uunngåelig, og Riweur framhever distanse (kap. 1.3.2.) 

som grunnvilkår. Ricoeur hevder at avstand er bygd inn i Gadamers teori i 
og med begrepet 1 horisontsammensmelting 1 • Flere horisonter innebærer nød

vendigvis at noen vil være kjente og andre fremmede. Etter Ricoeur er det 
bare mulig å tilegne seg det en ser som noe utafor (distansert) seg sjøl 

som subjekt. Slik individets møte med 'den andr~ bidrar til bevissthet om 
egen subjektivitet, er et møte med en tekst også et møte med seg sjøl. En 

forutsetning for møtet er at teksten framstår med sin mening som noe for
skjelli-g fra det leseren projiserer (Ricoeur 1981 :l83f),og at møtet med en 

tekst er forskjellig fra møtet med en person (tekstens produsent). 

The act of appropriation does not seek to rejoin the original inten
tions of the author, but rather to expand the concious horizons of 
the reader by actualizing the meaning of the text. Although inter
pretation thus culiminates in selfunderstanding, it cannot be equated 
with naive subjectivism. 

Op.cit.:l8 

Appropriation oversetter jeg med tilegnelse, men jeg må få bemerke at 

Ricoeur sjøl påpeker at dette begrepet vel så mye rommer en hengivelse til 

teksten som en besittelse av den, (Op.cit. :l82f). 

Hans viktigste bidrag til min analyse er brobygginga mellom distansering 

og deltakelse, kritikk og hengivelse. Dessuten understreker hans teori på 
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det ste~keste vikt·igheten av å take teksten for å finne dens meninq, fram

for studere de mentale prosessene som har frambrakt uttrykket. På det 

siste pun1<tet er Ricoeur art pa linje med Gadamer. 



1.3. SAMf~ENLIKNING OG SYNTESE 

1.3.1. Distansering 

Hovedforskjellen på skriftlig og muntlig kom~unikasjon er graden av distan

sering (Ricoeur 1977:135). Muntlig kommunikasjon innebærer umiddelbar kon

takt mellom deltakerne, og ytringers mening faller ofte sammen med deres 

relasjon til konteksten. Den skriftlige meddelelsen fikserer ytringa med 
det som følge, at uttrykket løsrives fra opprinnelig kontekst og kan inngå 

i en rekke ulike sammenhenger. 

Dette skillet er grunnlag for Gadamers teori der han omtaler to typer språk
lige erfaringer (Gadamer 1979:111). Den ene typen er samtale, som reknes 

for primær, og den andre er erfaring av dikting. I dikting blir ordet auto

nomt. Verket skilles fr~ senderen og fra sammenhengen der det ble til 
(ibid.). Genre og form gir også signaler om løsrivelse fra konteksten og 

fra den virkelige verden. Fiksjon, poesi og myte opphever den primære refe

ransen og muliggjør en sekundær referanse (Jfr. Fossestøl 1979). I følge 

Gadamer vurderes ikke dikterordet etter hvordan det stemmer med virkelig
heten, men etter hvordan det klarer å engasjere nye lesere i sin verden. 

Ved at en tekst stadig leses får den også sin egen historie, og den yter 

sitt bidrag til en tradisjon. Gadamer kaller dette tekstens virknin~s

historie (kap. 2.1.4.). 

Som nevnt i presentasjonen av Ricoeur, begrenser Gadamer sin interesse 

for distansering til forholdet mellom dikter og tekst. Tolkerens holdning 
må, etter Gadamers syn, med nødvendighet være deltakende. Gadamers teori 
blir ofte betrakta som et forsvar for fordommer, tradisjon og autoritet 

(Engdahl og Olsson l977:ll0f). Det vil føre for langt å diskutere denne 

kritikken her, så jeg lar Gadamer stå som tradisjonens og autoritetens for
svarer. Gadamers positive syn pa autoritet og tradisjon kan sammenliknes 

med det som gjør seg gjeldende innafor romantikken. Den deltakende tekst
tolkinga fører lett til identifikasjon mellom leseropplevelsen og tekstens 

Dening. Det vil med andre ord si utvisking av det skillet mellom mening og 

hendelse som er sentralt for Ricoeurs begrep om distansering. 
Distansering er forutsetning for Haberms 'diskurs'. Han forutsetter at men

nesket fol'holder seg til verden på to måter som kan samles i uttrykka 'tar -

for - gitt' og 'stopper- og - tenker'. Ti"l den første svarer kommunikativ 
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handling, og til den andre svarer diskurs. Tolking og kritikk forutsetter 

distanse, det vil si at en stopper og tenker. Diskurs betyr med dette distan
sering, og denne distansering er ifølge Habermas et middel til ny erkjen

nelse. 

Ricoeur behandler distansering som konstituerende for teksten som verk og 

for mennesket som tolker. Distansering er derfor ikke et produkt av eller 

en del av metoden. Det er ikke noe som tilføres verket utenfra, men er 
selve tolkingas vilkår. Slik forener han distanse og deltakelse, og han 

sier: 

If distanciation from oneself is not a fault to be comtated, but rat
her the condition of possibil ity of unde!'Standing oneself in front of 
the text, then appropriation is the dialectical counterpart of distan
ciation. 

Ricoeur 1981:94 

l .3.2. Sannhet som åpenbaring og som resultat av diskurs 

I den kommunikative handling skapes og opprettholdes det sosiale felles

skapet. Menneskets mulighet til gjennom språket å overskride grenser, gjør 
språkbruk til en skapende prosess. Ved språkliggjøring av fantasier kan 

fiktive verdener manifestere seg for leseren. A lytte kan være å la seg 
føre inn i annerledes verdener og gi opplevelser som, selv om de er knytta 

til en fiktiv verden, kan få stor betydning i hverdagslivet. Ricoeur sier 
at kraften i det som blir sagt, skaper noe i den som hører (Ricoeur 1980). 

Han kaller denne kraften for åpenbaring (ibid.), men han legger vel og 
merke ikke et religiøst innhold i begrepet. Det åpenbarende potensialet 

i språket finnes ifølge Ricoeur i dets poetiske funksjon (jfr. kap. 2.1.). 

I frigjøringa fra den umiddelbare kontekst og fra den konkrete virkelighetens 

lover, skapes i teksten en ny verden som kan sette leseren i en ny situa
sjon. Den hverdagslige virkeligheten forvandles ved hjelp av den innbilnings

kraft litteraturen bruker til å bearbeide det virkelige. 

Just as the world of the poetic text opens its way across the ruins 
of the intraworldly objects of everyday existence and of science, so 
too the new being projected by the biblical text apens its way acbss 
the world of ordinary experience and in spite of the closed nature of 
that experi ence. The power to project th ·is new world is the power of 
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breaking through and of an opening. 

Ricoeur 1980:104 

Gadamer beskriver tekstens åpenbarende funksjon som en gjenkjennelse av 

noe nytt. Møtet med teksten er en positiv opplevelse av gjenkjennelse som 

gir teksten sannhetskarakter uavhengig av fakta. 

Ordet manar fram eksistens på ein slik måte at det er nært og kan 
gripast. Det er diktingas sanning, at ho får i stand slik opprett
halding av nærleik ... Eit verkeleg dikt gir nærleik til erfaringa, 
og det på ein slik måte at denne nærleiken blir halden ved lag ved 
hjelp av diktet og dets språklege konstruksjon. 

Gadamer 1979:117 

Habermas er mindre opptatt av tekst. Hans utgangspunkt er integrasjon og 

handlingskoordinering, ikke erkjennelse. Med en teori som i første rekke 
tar hensyn til muntlig kommunikasjo~ betraktes dialogen som den primære 

språklige samhandling som formidler ny erkjennelse. I stedet for å drøfte 

hvordan ny erkjennelse oppnås, drøfter Habermas fenomenet forpliktelse 

(Nafstad l984:l6lf). 

Ricoeurs erkjennelse og Habermas' forpliktelse gir sammen en god definisjon 

av gyldighet (den tradisjonelle forståelsen av begrepet sannhet). A opp

fatte et utsagn eller en tekst som gyldig betyr da å erkjenne dens innhold 
som forpliktende. ''Diskurs" dekker nå en kritisk deltakende erkjennelse 

enten den foregår i mellomvmenneskelig samvær eller som individets møte 

med en tekst. 

Med bakgrunn i Ricoeurs hermeneutikk vil jeg drøfte forkynnelse som mening, 

og jeg vil forsøke å bestemme forkynnelse som genre. Med bakgrunn i Haber

mas' universalpragmatikk vil jeg drøfte forutsetningene for at en horisont

sammensmelting kan finne sted. 
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2. TEKST SOM MENING OG HENDELSE 

Likesom regnet og snøen faller ned 

fra himmelen og ikke vender tilbake 
dit før de har vannet jorden, 
gjort den fruktbar og latt det spire 

og gro på den, 
gitt såkorn til den som skal så, 
og brød til den som skal spise, 

slik er det også med mitt ord, 

det som går ut av min munn. 

Det vender ikke tomt tilbake til meg, 
men utfører det jeg vil, 

og fullfører det jeg sender det til. 

Jesaias 55,10-11 
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2. l. FORKYNNELSE 

l dette kapittelet skal jeg se nærmere på hva som kjennetegner forkynnelse. 

Jeg har valgt å kalle forkynnelse for tekst, men som tekst er den atypisk 

i og med at forkynnelse er berekna på å høres framfor å leses. Forkynnelses

teksten har som regel fått sin endelige form før forkynneren møter tilhørerne, 
og en forkynnelsestekst er, i likhet med andre typer tekster, en strukturert 

totalitet som ikke kan reduseres til setningene den er sammensatt av. Den 

er produsert etter regle;" for en genre og har sin unike formasjon som defi

ne•·er dens individualitet. Forkynnelse er likevel ikke distansert kommuni
kasjon på samme måte som for eksempel en litterær tekst som kun foreligger 

skriftlig. Den muntlige framførelsen gir forkynnelsesteksten større grad av 
situasjons bes temt het. Den "hender" i en bes temt situasjon og bl i r oftefram
ført bare en gang. Forkynnelse er ut i fra dette en skriftlig meddelelse i 

en ansikt-til-ansikt situasjon. 

Mitt materiale er forkynnelsestekster som foreligger skriftlig, men de er 

autentisk forkynnelse i den forstand at de har vært framført muntlig. De 

tre tekstene som analyseres i kapittel 4 er også bakgrunnsmateriale for 

kapittel 2. Foruten disse tekstene opererer jeg med et sekundærmateriale 
som er fire radioandakter holdt i perioden november 1985 til januar 1986 

(se vedlegg :.110) 

Jeg har hittil rekna prekener og andakter sammen under betegnelsen for

kynnelsestekst, og de vil også stort sett bli behandla under ett siden 

likhetene er mer framtredende enn ulikhetene. Forskjellen mellom dem er 
for det første at en preken er lengre enn en andakt. Dette får konsekvenser 

for utleggelse av bibeltekst og form. Andakten begrenses ofte innholdsmes
sig til et poengtert og avgrensa tema, mens prekenen kan utdype og utvikle 

et tema med flere undertema. 

2.1. l. Kerygma og tekst 

Teologer interesserer seg naturlig nok for bibeltekster fra et trussyns

punkt og har vanligvis sett det som sin oppgave å finne budskapet bak 
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historia og mangfoldet (Nørager-Pedersen 1980). Deres arbeid med bibel

teksten består tradisjonelt av to deler. Først gjelder det å finne tekstens 

historiske mening, og deretter finne hva den betyr for mennesker som lever 

nå. Historisk-kritisk metode har gitt innsikt i tekstarbeidet som gjør fun
damentalistene til unntak i Den norske kirke, men ideen om tekstens opp
rinnelige mening står sterkt. Når den "opprinnelige mening" er funnet, 

forsøkes det ved eksistensiell tolking å gi teksten mening for dagens men

nesker. Som mer eller mindre åpenlys bakgrunn for begge sidene ved tekst

arbeidet ligger teologien, truslæra og tradisjonen. Teksten leses i lys av 
dette fundament enten det er snakk om å finne historisk eller eksistensiell 

mening. Forkynneren kan, med støtte i truslæra, sile det vesentlige fra det 

uvesentlige. Slik risikerer en at tekstene tilpasses truslæra, i stedet for 
at læra tilpasses tekstene. Dette er også en medvirkende forklaring på at 

prekener kan bli så like på tross av at de har svært forskjellige tekster 
som utgangspunkt. 

Kerygma er et begrep som ofte brukes om essensen, tekstens sum eller budska

pet~bak mangfoldigheten, og Bultmann er av de teologene som har gått lengst 

arbeidet for å finne reint kerygma bak mytene, fortellingene og symbolene 
Bibelen. 

Med Gadamer har jeg argumentert mot muligheten av å finne tekstens ''egent

lige mening" som noe synonymt med historisk eller opprinnelig mening. I 
stedet for å spørre etter hva tekstens opprinnelige meninger ml en ifølge 

hermeneutikerne studere materialet som tekst. Ricoeur, som er opptatt av 
Bibelens tekster mer enn av trusinnholdet, påpeker at hver tekst er et verk 

med en viss struktur. I stedet for å stryke eller oversette mytologiske 
trekk, vil Ricoeur finne hvilken rolle de spiller i den gitte tekst. 

Forskjellen mellom kerygma og tekst kan sammenliknes med forskjellen mellom 

poesi og myte. Strukturalisten Levi-Strauss plasserer poesi og myte i hver 

sin ende av en lingvistisk skala. 

Poesi er en slags tale som ikke kan oversettes uten at det vil føre 
til alvorlige fordreininger, mens en mytes mytiske verdi blir bevart 
selv ved den dårligste oversettelse. o• Dens substans ligger ikke i 
dens stil, dens originale musikk eller dens syntaks, men i historien 
som den forteller. 

Levi-Strauss 1978:257 
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Ideen om at betydningen så å si har "tatt av" fra det lingvistiske grunn

laget, er etter min mening å gå vel langt, men strukturalismens fokusering 

på historia som fortelles og kombinasjonen av elementer som meningsbærende, 

er uten tvil et vifi.tjg b'i.drag også til tolking av forkynnelsestekster. Før 
jeg går inn på hvilken nytte en kan ha av strukturalistenes angrepsvinkel, 

vil jeg presisere at både poesi og myte realiserer språkets poetiske funk
sjon (Ricoeur 1981:6). 

Poetisk språkbruk kjennetegnes framfor alt av symboler. Ved hjelp av dem 

blir det mulig å språkliggjøre det vi ellers er avskåret fra å tale om. Det 

åpner sinnet for nye kombinasjonsmuligheter og sammenhenger. Den type presi

sjon som symbol innebærer, appelkrer til intuisjon og totalerkjennelse. Det 

mister sin åpenbarende kraft viss det oversettes til rasjonaliserende sak

prosa, og blir ved tilstrebing til denne genrens presisjonsnivå mindre saks

svarende. 
Den rationaliserande omtolkingen forvandlar den religiosa symbolen 
till en adekvat teoretisk bestamning, som alltså skulle galla i 
vilket meningssammanhang som helst. 

Aulen 1967:214 

Aulen mener at å forkaste symbolske uttrykksformer er like naivt som å ta dem 

bokstavelig. Begge disse formene for naivitet bidrar til å gjøre Bibelen 
fremmed, utilgjengelig og uvedkommende. Han mener det er viktig at reli

giøse utsagn forstås religiost, og ikke for eksempel naturvitenskapelig. 

Om forholdet mellom symbol og virkelighet sier han blant annet: 

Ett kontrasterande av symbol och verkelighet urholkar symbolerna och 
tommer dem på deras innehall. 

Deras avg~rande, vasentliga funkti?n kommer for~t till ut~ryc~ dar
igenom att de fungerar som medel, 1 och genom v1lka Gud gor s1g 
kand for tron. 

Op.cit.: 191 

bru.k 
Symbol'blir ifølge Aulen den eneste mulige måten, og en uendelig mangfoldig 

måte å uttrykke religiøse sannheter på. 
Også Ving Toijer-Nilsson understreker at myter og fiktive verdener ikke 

er kunstferdig pynt som kan skrelles bort, men kan være den eneste eller 

beste måten a uttrykke visse deler av virkeligheten. 
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Diktade och mytiska varldar ar stilmedel fi:irfattare anvander for at 
komma under verklighetens yta, inte for at fly ifrån den. 11yten skall 
hjalpa oss at se tilvaron klarare. Allt blir mera sig sjalv i en myt. 

Ying Toijer-Nilsson 1981;15 

Ving Toijer-Nilsson er opptatt av hvordan en kan bruke det fantastiske til 

å gi innsikt om det reelle. Slik hun ser det, realiserer også myter språkets 
poetiske funksjon. Hun skiller mellom et analytisk vitenskapelig språk på den 
ene sida og et symbolfylt poetisk språk på den andre (jfr. også Philip Wheel

wright 1954). 

Så langt kan vi si at språkets poetiske funksjon realiseres blant annet 
gjennom bruk av symboler, og at den realiseres både i poesi og myter. Reli

giøst språk er prega av symboler, poesi og myter og er i så måte typisk rea
lisasjon av språkets poetiske funksjon. 

Selv om poetisk språk stilles opp som kontrast til analytisk vitenskapelig 

språk, betyr ikke dette at poetisk språk er mindre presist. Wheelwright sier 

det slik: 
It is surely an accurate description, but accurate with an accuracy 
unknown to and unachievable by science. 

Op.cit. :60 

I tilværelsens og språkets mangetydighet blir tolking påtrengende nødvendig. 

Tolking av symboler må etter Ricoeurs mening, bygge på en anerkjennelse av 

dem. 
I am convinced that we must think, not behind the symbols, but star
ting from symbols, that they constitute the revealing substrate of 
speech which lives among men. 

Ricoeur 1981:6 

Hermeneutikkens oppgave blir altså ikke å finne hva som ligger bak symbolene, 
men å følge symbolene til en dypere forståelse av den menneskelige eksistens. 

Teksttolking er å finne et relativt enstemmig budskap i det mangetydige. 

Ricoeur vil ta utgangspunkt i tekstens symboler, og han integrerer struktura
listenes kunnskap som framhever at også tekstens struktur er meningsbærende 
(ricoeur 1980). Han forsøker altså å holde sammen de språklige uttrykka som 

Levi-Strauss polariserer (jfr. s. 29). Poesi er bundet til de gitte ord og 
uttrykk og kan vanskelig oversettes til andre, mens myten får sitt særpreg 

gjennom sin innholdsmessige struktur. Parallellen mellom myte og forkynnelse 
er klar. I god eller dårlig preken er historia gjenkjennelig. Forkynnelsens 
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substans er den historia som på nytt og på nytt utlegges. At den samme 
historia fortelles, er hovedkriteriet for forkynnelse (jfr. kap. 2.1.2.). 

For sterk vektlegging av dette innebærer imidlertid at kontakten med bibel
tekstene blir borte. Bibeltekstenes egenart og mangfoldighet går tapt om 
en reduserer dem til mange varianter av ei historie. Likevel vil kirka 
hevde at kristendommen har ett budskap. Spørsmålet om kerygma eller tekst 
er i stor grad et teologisk anliggende, men det har absolutt med synet på 
språk og tekst å gjøre. 

2.1.2. Tre tekstkonstituerende elementer 

For at en tekst skal kalles forkynnelse, må tre krav være innfridd. Det 
første og mest opplagte stilles til temaet. Teksten må handle om forholdet 
mellom kristendommens gud og menneskene. Innholdet kan skjematiseres slik 
som i fig. l. Gud står over mennesket med vrede o~ dom, men også med nåde og 
frelse. 

(LOV) VREDE GUD NADE (EVANGELIUM) 

Fig. l. MENNESKET 

Dette er likevel ikke slik å forstå at Gud er både vond og god. Gud er god, 
og derfor tåler han ikke menneskets vondskap. Mennesket kan aldri bli godt. 
For å få fellesskap med Gud, må mennesket frelses. Denne frelsen er Guds gave. 
Vi kan framstille dette ved hjelp av en aktantmodell. 

GUD ------> FRELSE ------> MENNESKET 

JESUS-----> MENNESKET<----- DJEVELEN, SYND 
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Gud er giver, frelse er objekt Dg mennesket er mottaker. Jesus er hjelper, 

det vil si den som gjør det mulig for mennesket å oppnå frelse. Djevelen 
eller synden er motstander, det vil si den som hindrer mennesket i å nå 

frelse. Mennesket lever ifølge forkynnelsen et liv med mangler. Derfor tren

ger det Gud. Mennesket som mottar Guds hjelp, føler glede og vil tjene Gud, 

noe det aldri klarer fullt ut. Dermed må mennesket alitid tilbake til Gud 
for å få ny hje·l p. Variasjoner over menneskets ti l kortkommenhet og Guds 

hjelp finnes i alle de tekstene jeg har undersøkt. 

Smerta som har gnaga på deg, den har Jesus tatt bort. 
(tekst l) 

Det er fantastisk å være et syndig menneske som blir gjenskapt og 
fullrestaurert i sitt gudsliv. 

(tekst 5) 

Evangeliet er kraft. Kraft fra det høye. l<raft ti l å se syndens for
tvilte makt og gjøre slutt på dens djevelske gjerning. 

Jesus forløser din kraft og renser din ånd. Han tar bort selvforakten 
og gir deg glede .... 

(tekst 3) 

"iveren etter å få fram nødvendigheten av Guds nåde og hjelp, skildres ofte 
livet som tungt og vondt (jfr. K. Skorge 1983). 

I verda ser det mørkt ut på mange vis. Kor lett ein kan gripast av uro 
og angst for det som skal kame. Inn i denne situasjonen skal Guds ord 
forkynnast. 

(tekst 4) 

Synd er ikke noe dagligdags or-d, og tekst 3 brukes det stor plass på å ut
legge hva synd er. 

De er mine synder. Mine uoppgjortheter. Mine nederlag, min stolthet, 
min avmakt, min bitterhet. Min selvopptatthet. Min utakknemlighet. 

I Jesu navn er mine synder blitt en ressurs. 

Spenninga mellom dom og nåde, vondt og godt, gud og menneske er et gjennom

gående trekk som blir bestemmende for tekstens oppbygning. Dette skal jeg 
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komme tilbake til etter at det neste kravet til forkynnelsestekst er nevnt. 

En forkynnelsestekst består av en bibelperikope og en utleggende del. 

Bibelperikopen blir rekna for overordna, og prinsipielt skal den styre hva 
forkynneren skal si. Forkynnerens oppgave vurderes ulikt (pkt. 2.1.3.), men 

i Den norske kirke er det generell enighet om at forkynneren er bundet av 

bibelordet, og idealet er at bibelperikopen skal tolkes og aktualiseres 

slik at budskapet er det samme for tilhørerne i benken som for menneskene 

i den opprinnelige kontekst (Wisløff 1978). Forbindelsen mellom Jesus

hendelsene i Bibelen og den aktuelle forkynnelsessituasjonen kan opprettes 
på flere måter. Svært vanlig er det at forkynneren parafraserer bibelavsnitt 

og fletter inn bibelord uten å markere hva som er sitat. 

Frøet som blir liggende på steingrunn bærer ingen frukt. 

Han ble ikke skuffet - det ble lys. 
(tekst 5) 

Bibelord fletta sammen med egne ord kan gi talen større vekt for den som 

kjenner Bibelen godt. Antakelig oppleves det av en del tilhørere som en 
garanti for at forkynneren sier det samme som Bibelen. Språktonen i forkyn

nelsen preges av bibelspråket ved denne sammenblandinga. Selv om hensikten 

er å trekke Bibelen inn i dagens situasjon og språk, kan virkninga bli at 
alt presten sier får et arkaisk preg. Kløfta mellom da og nå forsøkes også 

overvunnet ved at man stiller den konkrete forkynnelsessituasjonen og bibel

hendelsen sammen i tid. 

For også vi idag kan være med på det. 

(tekst 6) 

Det er nettopp Guds skapende ord andakten vår handler om denne dagen. 

Akkurat som Gud kunne skue sitt skaperverk i begynnelsen, slik kan han 
se oss denne dagen. 

(tekst 5) 

Eksempelfortellinger fra dagliglivet har også til hensikt å viske ut kløfta 

mellom da og nå. 

(Innledning) For en tid tilbake hørte jeg .. (eks. fra dagliglivet). 
Det er i grunnen det samme Paulus g.iør i andaktsteksten ~ (tekst
lesing følger). 

(tekst 6) 
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(Innledning) Det har nok hendt 
i dag møter vi ... 

mange familier ... Også 

(tekst 7) 

andaktsordet 

Alle radioandaktene mine har en in~ledende fortelling før lesing av bibel

ordet. Eksempelfortellinga ~kal, utenom å ha den nevnte aktualiserende funk

sjol, fange tilhørernes oppmerksomhet og signalisere at andakten dreier seg 

om noe "vi Dlle kjenner-". Ved å bryte ned skillet menom da og nå vil eksem

pelfortellinga bane veg for forståelse av bibelordet som skal være det egent

lige tema for andakten. 

Kontrast og enhet i stadig veksling er med å gi forkynnelse en "ytme som av 

og til kan være svært markert (K.V. Nilsen 1972). Menneskets svakhet settes 

opp mot Guds storhet. Guds inngripen den gang settes over i v~r tid. Spen

ninga som kontrastene skaper, utløses enheten mellom Gud og menneske når 

mennesket slipper Gud til. Dette blir i teksten ofte understreka med sitat 

fl"a salmer: 

Når Guds ord kommer inn i våre tildekte liv, inn ·rukkede rom med 
mørke og tomhet, da stråler det livgivende lys. 

(tekst 4) 

Navnet Jesus blekner aldri. 

(tekst 3) 

Det tredje kravet til en forkynnelsestekst er at den må inneholde en dedika~ 

sjon. P.ppellkarakteren er et viktig kriterium for å skille forkynnelse fra 

et teologisk foredrag. Forkynnelsens hovedsikte er ikke å informere eller 

underholde, men å utfordre tilhørerne. 

Så er da spørsmålet personleg og ransakande: Er eg da ferdig til å møte 
Herren Jesus når han kjem? 

(tekst 4) 

Våger du å se inn Guds ansikt -møte Guds ord forfra? 

(tekst 5) 

Vend deg om og se Jesus slik han er ..... Jeg har talt til deg idag. 

(tekst 3) 
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De tre trekka som kjennetegner forkynnelse er altså: tema; mennesket trenger 

Gud, utlegging av en bibelperikope og at budskapet gjøres til personlig 

utfordring eller tilsagn. 

2.1 .3. Didaktisk og homiletisk forkynnelse 

Jødenes synagogetradisjon med opplesing fra skriftene og påfølgende utleg

ging var modell for urkirkas preken. Men innholdet var nytt idet apostlenes 
tema alltid var Jesushendelsene. Hans liv, død og oppstandelse ble gjenfor

talt, ikke primært for å minnes, men for at Jesu gjerning skulle fortsettes. 

Apostlene tok gjerne utgangspunkt i tilhørernes konkrete situasjon eller i 

allmennmenneskelige forhold, og de forkynte Jesus inn i dette til eksisten
siell konfrontasjon (Nørager Pedersen 1980 kap. l). Som vist i del 2.1 .2. 

følger dagens forkynnelse tradisjonen når det samme tema gjenfortelles til 

personlig utfordring. 

Men innafor denne ramma er det store variasjonsmuligheter. Teologisk uenig

het om hva forkynnelse er setter spor i teksten. En klargjøring av noen 

viktige teologiske synspunkter på forkynnelse er derfor nødvendig før ana

lysen av forkynnelse som talehandling. 

Allerede i urkirka fantes et skille mellom to typer tale. Den ene er for
kynnelse av et budskap (evangeliet) som er en suveren proklamasjon av Guds 

nåde. Den andre er formaning som er dogmatisk-etisk belæring. Problemet 
oppstår når begge typer tale forekommer i en og samme preken eller andakt. 

Skillet mellom dem tilsvarer den lutherske kirkes skille mellom lov og evan

gelium. På tross av bestrebelsene på å holde dem fra hverandre er de gjennom 

historia, som idag, blitt blanda sammen. I stedet for på vegne av Gud å 
gi tilsagn om frelse, snakker forkynneren om frelsen som noe tilhørerne skal 

beflitte seg på å få tak i. I følge Luther er Kristus til stede som ord. 
Det som forkynnes, er ikke bare hans ord, men ordet er den oppstandne Kris

tus (Wingren 1960, Nørager Pedersen 1980, Bonhoeffer 1978, Wisløff 1978). 

Den stora overgripande synspunkten ar den, att ordet handlar om Kristus, 
samlar sig kring Kristus, och att nar detta ord nu ljuder, då kommer 
Kristus. 

Wingren 1960:132 

36 



Forkynne l se ska l altså ikke først og fremst referere til Guds gj ern i ngeL 

Den oppfattes som en Guds gjerning idet den lyder. Når predikanten forkyn

ner, er dette ikke å betrakte som menneskets tale om Gud, ikke bare Guds 

ord til menneskene, men Guds handling med menneskene. 

Ligesom han engang tog menneskeskikkelse på og færdedes på jorden, 
sådan er forkyndelsen hans oppstandelsesskikkelse, og det siste må 
forstås ikke mindre realt enn det første. 

At Jesus l<ristus i hans fordums frelsesvilje og frelsermagt netop gen
nem predikantens genfortelling herom træder nær som den oppstandne med 
samme effekt som i den berettede situation, 

Nørager Pedersen 1980:178 

Beskrivelse av historiske forhold, forklaring av dogmatiske emner eller 
etisk veiledn,ing blir etter luthersk lære oppfatta som sekundært i forkyn

nelsen, En sammenlikning mellom hva som ifølge teologien er det essensielle 

og den faktiske forkynnelse avslører at gapet ofte er stort. Svært mange an
dakter og prekener har et didaktisk mer enn et homiletisk pi'eg, Begge typer 

oppfyller kriteriene som tidligere er satt til forkynnelse, men i den ct·idak

tiske typen er forkynnerens oppgave å forberede til et frelsende møte med 
Jesus, Forkynneren skal fortelle tilhørerne hva de skal tru og hva de skal 

gjøre, og ved det gjøre dem mottakelige for frelse, Frelse blir en gunstig 
mulighet tilhørerne gjør klokt i å benytte seg av. Betydningen av menneskets 

innstilling fokuseres]), "Gud vil, viss du vil". Dermed får appellen en fram

tredende plass. Det blir om å gjøre å få tilhørerne til å forandre seg. 

prototypen på didaktisk forkynnelse styres teksten av tilhørernes behov slik 
disse vurderes av predikanten. Forkynneren trekker fram det nyttige for sin 

aktuelle mottakergruppe. Derfor er det også typisk for didaktisk forkynnelse 

at emnet velges først, og deretter leiter en fram bibeltekster som støtter 
det en vil ha sagt. Andelig og moralsk oppbyggelse kan være samleord for 

didaktisk prekentype. Overgangen fra denne typen til den homiletiske er i 

praksis vag, fordi de fleste forkynnelsestekster inneholder elementer fra 
begge, men som typer står de i skarp kontrast til hverandre. 

l) Ortodoksiens vektlegging av den rette tru og pietismens sterke fokusering 
på det subjektive aspektet ved frelse representerer varianter av didak
tisk forkynnelsestype, 

(Nørager Pedersen 1980) 
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I homiletisk tradisjon legges det stor vekt på forkynnerens forpliktelse 

til å si det samme som bibelperikopen. Det er dette tekstavsnittet som skal 

forkynnes i hele sin bredde uansett hva predikanten eller tilhørerne måtte 

mene at de har behov for. Tekstnær forkynnelse behandler gjerne bibelperi

kopen vers for vers, og nøyaktig eksegese er dens styrke. Men også her er 

målet at bibelordet skal høres og virke i vår tid, så aktualisering og per

sonliggjøring er nødvendig. Utgangspunktet er likevel hele veien bibelperi

kopen, og med gjenfortelling mener man innafor denne tradisjonen å sikre kon
tinuitet og identitet mellom Jesus som de opprinnelige fortellingene handler 

om, og Jesus som lever i ordet forkynt. Tanken bak dette er at når de gamle 
hendelsene gjenfortelles, skjer det samme på nytt. 

Personliggjøring av budskapet i homiletisk forkynnelse har mer preg av dedi
kasjon enn av appell. Gud er selv subjekt, og frelse og nåde blir tilsagt 

tilhørerne på Guds vegne. Predikantens oppgave blir her å tale som Gud, mens 

hans/bennes oppgave i den didaktiske forkynnelse mer er å tale om Gud. For
skjellen mellom didaktisk og homiletisk forkynnelse har med teologiske syns

punkter å gjøre, og uenighet om hva forkynnelse skal være. I Den norske kirke 

er prestene opplært i luthersk prekenforståelse som ligger nærmest den homel
etiske typen, men i praksis blir det ofte temaforkynnelse. Andre forkynnel

sesmåter, som dissenternes og lekbevegelsens, setter også sitt preg på kirke

forkynnelsen og gir stor variasjon i de konkrete prekentekster. 

2. l .4. Forkynnelse som vitnesbyrd 

Bibelen er ei samling av tekster som hver har sin historiske opprinnelse. 

Med allmenn leseferdighet og massespredning av bibelen er tekstene autonome 
og omnitemporale. De går inn i en rekke nye sammenhenger som vitnesbyrd. 

''Vitnesbyrd' er et begrep fra rettsvesenet der det betegner vitnets beret

ning om en hendelse. Sannhetens skrøpelige vilkår er at vitnet må trus på 
sitt ord. De bibelske beretningene er vitnesbyrd om Guds gjerninger i histo
ria. Når tekstene rekontekstueres, identifiseres hendelsen som Guds gjerning 

på nytt. Apenbaringshistoria har mye felles med Gadamers virkningshistorie. 

Tekstenes møte med folket skaper en akkumulerende tolkingstradisjon. Gamle 
profetier blir brukt flere ganger om og i nye situasjoner. Skriftene far ny 

mening i hver ny situasjon uten at den "gamle" meninga forsvinner. 
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Jeg er ikke kommet for å oppheve loven, men for å oppfylle den. 

Matt. 5,17 

Jesus er den endelige gudsåpenbaring, og i hans liv foreligger nøkkelen til 

tolking av alle skriftene før ham, men historia fortsetter med nye gudser

faringer. Paulus inviterer leserne til å tolke sitt liv i lys av Jesushendel

sene. Vitnesbyrdet fra de som tok imot invitasjonen, går videre som invita
sjon til påfølgende generasjoner. A lytte til forkynnelse er å forholde seg 

til objektet for ei tru framstilt som bekjennelse av denne trua. Forkynnelse 
er ingen objektiv framstilling av Gud, men et vitnesbyrd om ham. 

Uttrykket "teksten som mening og hendelse" får absolutt betydning når det 

appliseres på vitnesbyrdet. Idet vitnesbyrdet lyder, objektiveres gudserfa
ringa som tekst, og idet teksten internaliseres, etableres en gudserfaring. 

Vitnesbyrdets innhold er først og fremst Jesushendelsene slik de er fortalt 

i Bibelen, og på tross av det faktum at nålevende mennesker ikke har erfart 
den direkte, vitner de om den. Opplevelsen da de hørte ordet og trudde, er 

historisk gjentakelse av det skriftene sier skjedde en gang. 

Vitnesbyrdet er altså mer enn gjenfortelling. Der gjenfortelleren beflitter 

seg på å ikke prege historia med sin subjektive delaktighet, er nettopp denne 

delaktighet vitnesbyrdets poeng. Likevel må det presiseres at vitnesbyrdet 
ikke skal inneholde noen ny åpenbaring. Nye hendelser' skal tolkes i lys av 
de gamle, men uten noen vesentlig endring av disse. Vitnesbyrdet får derfor 

en slags konserverende effekt. En slutter seg til det som "alltid" har vært, 

og innlemmer sine erfaringer i kollektivets l ivstol king (jfr. kap. 3). 
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2.2. MENING OG HENDELSE 

Hermeneutikkens forståelsesmåte der helheten belyser delene og vice versa, 

kan også brukes for å klargjøre forholdet mellom intensjon, mening og hen

delse, for disse tre begrepa nært bundet sammen. For å få tak i tekstens 
intensjon, må en forstå meninga (dens semantiske innhold) og en må kjenne 

til hvilke pragmatiske vilkår som betinger intensjonen. For å kunne tolke 

det semantiske innholdet og si noe om relevante pragmatiske vilkår, må en 
forutsette og delvis kjenne til intensjonen. En hvilken som helst setning 

kan ikke realisere en hvilken som helst intensjon selv om de pragmatiske 

vilkår skulle være oppfylt, og uten av visse vilkår er oppfylt, kan setningen 
bli meningsløs. I relasjon til forkynnelsen betyr det at selv om intensjonen 

er eksplisitt ("Tro på Gud!"), og selv .om situasjonen fyller krava til en 
typisk forkynnelsessituasjon, behøver ikke budskapet bli meningsfylt for til

hørerne. Intensjon er den kirkelige begrunnelse for forkynnelse, og mening 

er det en kan analysere seg fram til i de konkrete tekster. Pragmatiske vil

kår er verre å avgrense. Alt fra det grunnleggende vilkår at noen hører det 
som blir sagt, til det mer u bes temme l ige 'felles livsverden', faller inn under 

dette uttrykket. Det skilletjegvil gjøre bruk av, er mellom tekstens mening 
og intensjon på den ene sida og tekstens pragmatiske vilkår på den andre. 

Dette tilsvarer universalpragmatikkens skille mellom innhold og gyldighet. 
Som det skulle gå fram av redegjørelsen for begrepa ovafor, betyr ikke dette 

skillet at teksten kan forstås som enten det ene eller det andre. Begge per
spektiva må med for å få noe tilnærma fullstendig forståelse av forkynnelse 

som kommunikativ atferd. 

2.2.1. Talehandl ingsteori 

Talehandlingsteori utvider beskrivelsesområdet for språk til også å gjelde 

kommunikative gjensidighetsregler og kontekstuelle betingelser. Den vil be

skrive de internaliserte koder og regler som språklig samhandling forutsetter, 
og som er betingelser for vellykka kommunikasjon. Talehandlingsteori ser på 
hvilke handlinger mennesket utfører ved hjelp av språket, og hvilke regler 

som styrer denne atferden. Jeg vil bruke denne teorien for å belyse hvilke 
handlinger som utføres i og med forkynnelse, og hvilke betingelser som må 

være oppfylt for at handlingene skal finne sted. 
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Utgangspunktet for teorien finnes hos Austin (Austin 1962), og videreut

vikling står blant andre Searle for med sine verk "Speech Acts" og ''Expres

sion and Meaning". Jeg vil i det følgende holde meg til Searles teori (Searle 
1969), og deler talehandlinger inn etter hans system. Han sier at utsagn kan 

betraktes på tre nivå. For det første har vi ytringshandlinga eller loku

sjonshandlinga, som er frambringelsen av ytringa (the utterance act). For 

det andre er utsagnet ei proposisjonshandling. Det vil si at den uttrykker 
et denotativt innhold. Proposisjonsinnholdet tilsvarer begrepet mening 

eller innhold, og disse begrepa brukes synonymt. Illokusjonshandlinga er det 

tredje aspektet, som vil si ytringas funksjon i en gitt kontekst. Propo

sisjonsinnholdet består av referanse og predikat. I eksempelet "Gud er god", 
er Gud referansen, og "er god" predikatet. Det samme proposisjonsinnhold kan 

realisere ulike illokusjonshandlinger. 

Skillet mellom språkhandlinga og dens språklige form og innhold er teoriens 

styrke og problem. En modell for analyse av de forskjellige sidene ved et 
utsagn, og hva slags regler som gjelder mellom dem, er nyttig i mange sammen

henger. Ikke minst når en s~al analysere forkynnelse, er det nødvendig med et 

tankeinstrument som kan sette system over i hendelse, språk over i tale, og 
gi klarhet i hva som skjer når en sier noe. Men når en forsøker å bruke det 

talehandlingsteorien postulerer, viser det seg i praksis å være svært vanske
lig. Om en begrenser leitinga til forbindelsen mellom syntaktisk-grammatiske 

trekk og talehandling, er det sjelden mulig å si entydig hvilken illokusjons
handling som er utført. Searle gir en språkfilosofisk løsning der også uten

omspråklige kriterier avgjør hvilken kategori ei talehandling tilhører. Han 

setter opp handlingas intensjon, tilpasningsretning i forhold til verden og 
senderholdning som skillekriterier for sine fem talehandlingstyper. l. På

stander, eller konstative språkhandlinger (kap. 3. l .2.). Formålet med påstan
der er å si noe om hvordan verden er. Tilpasningsretningen går fra verden til 

orda. Det vil si at utsagnet må, for å oppfattes som påstand, kunne vurderes 

som sant eller falskt etter hvordan det korresponderer med virkeligheten. 
Kravet til senderholdning er oppriktighet, senderen skal tru på det han/hun 

sier. 2. Direktiver. Intensjonen med direktiver er å påvirke mottakerens 

handlinger. Ei vellykka illoksjonshandling av typen direktiv fører til end
ring av atferd. Tilpasningsretningen er altså motsatt i forhold til den som 
gjelder for påstander. Kravet til senderen er at han/hun ønsker at mottaker 

skal utføre handlinga. 3. Kommissiver er forpliktelser senderen pålegger 

seg sjøl. Senderen stiller betingelser for sin egen atferd. Tilpasningsret
ningen er den samme som for direktiver, og sender må ha til hensikt å følge 

opp forpliktelsen. 4. Kvalifiseringer (declarations). Kvalifiseringer er 

41 



den typen Austin rekner for de egentlige talehandlinger. I kvalifiseringer 

blir ord og handling ett slik at handlinga blir umulig uten orda. Felles med 
direktiver og kommissiver er intensjonen om påvirkning av atferd og endring 
av oppfatninger. Det innebærer at tilpasningsretningen går fra orda til vir
keligheten. Utgangspunktet er utsagnet, og virkeligheten forandres etter 

orda. 

Disse tre typene; direktiver, kommissiver og kvalifiseringer, kan ikke be
dømmes som sanne eller falske, men de kan vurderes som vellykka eller mis
lykka etter utfallet. Mens direktiver og kommissiver kan skilles fra den 
atferd de vil påvirke, er kvalifiseringer konstituerende for handlinger de 
inngår i. Kvalifiseringer difinerer virkelighet på en slik måte at denne 
virkelighet bare blir mulig i og med kvalifiseringa. Eksempel på kvalifi
sering er dommer, vielser og kontraktinngåelser. Kravet til ~enders opprik
tighet s pi 11 er mindre ro l le enn ved de foregående ka teori ene. Her er det i 
stedet senders status e11 er kompetanse som avgjør om i 11 okusJonshandl inga 
blir vellykka eller ikke. 

5. Ekspress iver er den siste typen og den minst interessante for mitt formål. 
Intensjonen med ekspressiver er å gi uttrykk for følelser og subjektive opp
fatninger. Kravet til tilpasning og senderholdning er at de skal være et opp
riktig uttrykk for de faktiske følelser. 

Selv om det i teorien er stor forskjell mellom påstand og kvalifisering, kan 
det i praksis by på problemer å skille dem. Prototypen på påstand er fakta
opplysning som kan bekreftes eller avkreftes empirisk, og prototypen.på en 
kvalifisering er vielsesritualet der orda ''Jeg erklærer dere for rette ekte
folk å være", konstituerer handlinga og skaper ny virkelighet. Mellom disse 
finnes et utall typer utsagn med varierende etterprøvbarhet. Svært mye av 
vår viten er basert på visse grunnforutsetninger som ikke kan bevises (Lind
holm 1980). Deres riktighetbekreftesetterhvorbrukbare de er som hjelpe
midler til å forstå det vi kan etterprøve. I all vitenskap spiller kvalifi
seringer stor rolle idet de utgjør en viktig del av definisjoner og para
digmer og dermed virker styrende på deh empiriske forskning. 

Utsagn innenfor fysikk f.eks. handler ofte om et sett av abstrakte 
størrelser. Jeg tror at det ofte er misvisende å betrakte disse som 
indikative utsagn med sannhetsverdi. De kan .snarere oppfattes som kva
lifikasjonsregler, et sett av kriterier for hvilke "fenomener" de teo
retiske termer skal betegne. Koblet sammen med andre utsagn gir disse 
før eller senere teorien et indikativt innhold ved å vise hen til noe 
empirisk prøvbart. 

Sundby 1978: l Dl 
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Med min definisjon av livsverden (kap. l .1.4.) har jeg forsøkt å dekke den 
delen av vår viten som uttrykkes ved kvalifiseringer. 

2.2.2. Forkynnelse som kvalifisering 

Et problem med anvendeligheten av talehandlingsteorien er at den stort sett 

har vært brukt på setningsplanet og ikke på tekstplan. Jeg trur likevel at 
teorien kan overføres. En vil få de samme problemene som på setningsplanet 
med skillet mellom proposisjonshandling og illokusjonshandling. For å finne 

hvilken illokusjonshandling som realiseres, er det som nevnt nødvendig å ta 

hensyn til betingelser utafor teksten. Intensjon, senderholdning og tilpas

ningsretning var de tre kriteriene Searle klassifiserte etter, og jeg mener 
disse også kan brukes for å finne hvilke(n) illokutivhandling(er) som reali

seres i forkynnelse. 

Forkynnelsens hovedintensjon er påvirkning til tru. Påvirkning av andres 

holdninger og atferd uttrykkes først og fremst ved de to typene direktiv og 

kvalifisering. Siden forkynnelsens hovedsikte ikke er begrensa til endring 

av atferd, men primært er endring og styring av holdning, er kvalifisering 
å forvente som overordna illokusjonshandling. Målet med forkynnelsen er at 
trua skal internaliseres slik at den får kognitive, atferdsmessige og emo

sjonelle konsekvenser. Det vil si at tilpasningsretningen går fra orda til 

virkeligheten. Det skal bli som det er sagt. Internalisering av proposisjons
innholdet eller m.a.o. ei vellykka illokusjonshandling av typen kvalifise
ring, skal få konsekvenser for mottakerens totale livsverden. Kognitivt skal 

det styre vurdering og oppfatning av virkeligheten. Emosjonelt skal det bety 

tilhørighet, identitet og eventuelt skyldfølelse om en svikter. Det siste 
henger sammen med den atferdsmessige sida ved internalisert tru. Konformitet 

i atferd er sosialt sett viktig for å vise at trua er en livsstyrende faktor. 

Kravet om senders oppriktighet betyr som sagt mindre ved kvalifisering enn 

ved andre illokusjonstyper. Dette gjelder også i forkynnelsessituasjonen 
der talerens status som utsending gir den nødvendige kompetanse. Etter sin 

intensjon, tilpasningsretning og senderholdning kan kvalifisering betraktes 

som forkynnelsens overordna illokusjonshandling. 

Sundby bruker talehandlingsteorien i sin drøfting av normer og hans skille 

mellom regulative og konstitutive regler tilsvarer skillet mellom direktiver 
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og kvalifiseringer ovafor. Sundby tar også opp det han kaller genetiske 

sammenhenger mellom normer (Sundby 1978:373). En forutsetning er at normene henger 
sammen i et normsystem slik at "de utgjør en helhet som holdes sammen av en 

viss indre struktur" (Op.cit.). Metanormer er normer om normer. Sundby sier 

at når N1 utgjør en forutsetning for N2, er det genetisk sammenheng mellom 
normene. Ofte er disse sammenhengende logiske, men de trenger ikke være det. 

Kvalifiseringer kan betraktes som metanormer. De er som sagt vesentlige for 

oppbygging av livsverden, enten de er av religiøs, vitenskapelig eller hver

dagslig karakter. Kvalifiseringer er virkelighetskonstituerende definisjoner 
som andre påstander relateres til. I den kommunikative handling forholder 

aktørene seg til kvalifiseringene som uproblematiske forutsetninger for sam

talen. I diskursen problematiseres de (jfr. kap. l. l .4. ). 

En tekst kan sammenliknes med Sundbys normsystem slik at metareferent til

svarer hans metanorm. Metareferent er det som forutsettes; det som teksten 

dreier seg om uten at det nødvendigvis er eksplisitt til stede (presupposi

sjone~ jfr. Berge). Tekster kan altså deles inn i overordna og underordna 
meningsenheter der de underordna enhetene både forutsetter og underbygger 

de overordna, men uten at disse kommer eksplisitt til uttrykk. Siden de 
overordna meningsenhetene på et vis kan betraktes som utafor teksten, kan 

teksten bli uforståelig for andre enn de som kjenner metareferenten. 

I det følgende kommer jeg til å snakke om prekener spesielt, ikke forkynnelse 

som hittil har omfatta både prekener og andakter. Dette fordi jeg oppfatter 
prekenen som primær og andakten som sekundær. Rammen for prekenen er relativt 

klart og offisielt bestemt, mens andakter forekommer i mange forskjellige 
sammenhenger. Jeg skal likevel ikke glemme andakten, for det som gjelder for 

prekenen gjelder også den, om enn på en annen måte. 

Prekenen inngår i en gudstjeneste-sammenheng der preken og liturgi tolker 

hverandre gjensidig. Liturgien representerer sammenhengen fra urkirka til 

nåtida. Den er menighetens trustolking og består av bønner, trosbekjennelse 

og lovprisning. Dessuten omfatter gudstjenesten sakramentene dåp og nattverd. 
I sakramentene er orda konstituerende for handlinga. Sakramentene er proto

typen på kvalifisering, siden handlinga ville være umulig uten de rette orda. 

De er ifølge kirka å betrakte som Guds direkte handling til frelse og til
givelse. Ny virkelighet blir skapt ved orda seremonien. 
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Velsignelse er en fast del av hver gudstjeneste. Den inngår i de fleste 

kristne møtesammenhenger, også i radioandakter. Velsignelsen er et tilsagn 
på vegne av Gud, og hører hjemme i kategorien kommissiver. Det vil si at 

forpliktelsen til å utføre det sagte gjelder subjektet for ytringa, i dette 

tilfellet Gud, ikke forkynneren. Prekenen er en hendelse midt i liturgien. 

Den er det sentrale element i gudstjenesten fordi der blir den gamle trua 
aktualisert på nytt. Prekenen låner autoritet fra liturgien, og liturgien 

blir meningsfull i lys av prekenens aktualisering. Denne sammenheng mellom 

preken og liturgi, spesielt mellom prekenen og sakramentene, er svært sen

tral for oppfatninga av forkynnelsen som handling, enten den betraktes teo
logisk som gudshandling, eller den betraktes kommunikasjonsteoretisk som 

illokusjonshandling. Nattverden er utdeling av brød og vin. Liturgien sier 

til hver nattverdsgjest: "Dette er Jesu legeme", og "Dette er Jesu blod" 

under utdelinga. Satt inn i talehandlingsteorien er disse påstandene å rekne 
for kvalifiseringer. 

I følge teologien er forkynnelsen per definisjon Jesu komme til tilhørerne. 

"Nar detta ord ljuder, då kommer Kristus" (s. 36). Dette er en typisk teo
logisk kvalifisering. Jeg mener at forkynnelsens metareferent er en overordna 

kvalifisering knytta til sakramentene. Denne metareferansen er kvalifiseringa: 
Forkynnelsen er Guds ord. Uten mottakerens anerkjennelse av denne kvalifi

seringa kan ikke forkynnelsens illokusjonshandling lykkes. 

Kvalifiseringer har altså to forskjellige funksjoner i forkynnelsen. De 

danner grunnlaget all forkynnelse bygger på og refererer til. De er defini
sjoner i teologi, og dermed av stor betydning for strukturering av kristen

dommen som lære, kirke og livssyn. Dette kaller jeg kvalifiseringenes kirke

konstituerende funksjon, eller mer spesifisert deres forkynnelseskonstitue
rende funksjon. Eksempel på denne type kvalifisering er: "Jesus er til stede 

i kirka", "Jesus er Ordet". Fra disse metanormene, som kan føres tilbake til 
den første trosbekjennelse (Han er oppstanden), utledes valg av bibelperi

kope og videre hva i den utvalgte tekst tilhørerne trenger å få høre. Fra 

dette utledes også at hovedintensjonen med prekenen er at flere skal bli 
frelst, og at trua kommer av forkynnelsen. Metakvalifiseringene sier at når 

mennesker blir tilsagt tilgivelse, tilgis de av Gud (frelses). Forkynnelsen 

kvalifiserer derved den kristne som kristen. Eller med andre ord; ordet kon
stituerer den kristne. Trua, engasjementet og atferden skal være en følge av 

at en er kristen, ikke et kriterium. 
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Metakvalifiseringene vil jeg kalle truspåstander. Truspåstander refererer 

til trusvirkeligheten, og kvalifiseringene skal innlemme nye tilhørere i 

denne virkeligheten. Ritualene er de synlige forbinderne mellom det som 

skjer i kirka og trusvirkeligheten. Grensa mellom truspåstander og kvalifi

seringer er ikke mulig å angi bestemt. Hva av læra som sies eksplisitt og 

implisitt i en preken varierer fra tilfelle til tilfelle. Det som kan sies 
generelt er at i truspåstander ligger forutsetningene for kvalifiseringene. 

Av dette følger at truspåstandene må kjennes gyldige før kvalifiseringa kan 

lykkes. Velsignelsen blir til velsignelse bare for de som godtar at det 

finnes en Gud som velsigner via orda og gestene presten framfører. 

Andakt ble difinert som kort preken, men med de samme krav til tema, aktuali

sering og personliggjøring. Bortsett fra lengden, er det først og fremst kon
teksten som skiller andakt fra preken. Mens prekenen hører hjemme i en guds
tjenestesammenheng, forekommer andakter ofte uten noen andre kontekstmarkører 

enn en kristen sang og eventuelt Fadervår til slutt. Men betegnelsen "andakt" 

indikerer hva som kommer og hvordan den skal oppfattes. Andakt er forkynnelse 
med samme siktemål som prekenen. Andakten bygger på samme truspåstander som 
prekenen og uttrykker samme kvalifiseringer. Gudstjenesten, inklusive pre

kenen, er med på å legitimere andakten. Andakt og preken vil derfor også i 

fortsettelsen holdes sammen i begrepet forkynnelse så lenge ikke noe annnet 

blir sagt. 
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3. RELIGIØST FELLESSKAP 

Dere skal kjenne sannheten, 

og sannheten skal gjøre dere fri. 

Joh. 8,32 
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3. l. SOSIAL INTEGRASJON OG KOMMUNIKAJSON 

3.1. l. Sakralt integrert fellesskap 

Menneskets liv i verden innebærer også forsøk på altomfattende perspektiv. 

Alt skal kunne innordnes i meningsfulle sammehenger, slik at det blir lettere 
å forholde seg til det en møter i livet. Helhetsperspektiv er ofte knytta 

til religion. Et hellig kosmos garanterer en orden som overskrider og omfat

ter individet, og oppfatningen av noe som hellig gjør det mindre omskiftelig. 
Menneskelige ordninger kan diskuteres, men når en godtar noe som gudgitt, 

blir det heva over menneskelig dom og forgodtbefinnende. 

Det er hensigten med den sociale verden at man så vidt muligt skal tage 
den for gi vet. Social iseringen er lykkedes i den grad denne tagetc-for
givet kvalitet bliver internalisert. Det er ikke tilstrækkeligt at in
dividet betragter en social ordens noglebetydninger som brugelige, ønsk
verdige eller riktige. Det er meget bedre (dvs. med henblik på social 
stabilitet), hvis det betragter dem som uundgåelige, som fast bestand
del i den universelle "tingenes natur". 

Berger 1974:35 

Religiøs legitimering går ud på at forbinde den af mennesker define
rende virkelighed med den yderste, universelle og hellige virkelighed. 

Op.cit.:45 

Institutionernes bliver således præget av et skin av uundgåelighed, 
fasthed og varighed .... 

Op.cit. :46 

Kontakten med det som regnes for hellig, formidles gjennom institusjoner og 

ritualer. Religionen manifesterer seg i ritualene, og deltakelse i ritualer 

er for de som trur, erfaring av det hellige. De konkrete handlingene fungerer 
som synliggjøring av trua. Det foregår et gjensidig bekreftende samspill mel

lom kunnskap og handling. 

Kunnskapen gjør handlingene meningsfylte for dem som deltar eller ser 
på dem. Og motsatt er det slik at handlingene holder liv i kunnskapen 
gjennom at de foretas. 

Repstad 1981:46 

Dette gjelder også kirka. Aasheim understreker sterkt sammenhengen mellom 

forkynnelsen og konteksten: 
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Kirken og Ordet kan ikke adskilles. Kirken er skapt ved Ordet, og 
Ordet er skapt for å brukes i kirken og av kirken - danne grunnlag 
for tro og tilbedelse og tjeneste. Kirke skal her ikke forstås snevert 
institusjonelt: Overalt hvor Ordet i bønnens og tilbedelsens ånd, der 
er kirke. Isoleres de bibelske tekster fra kirken, (i denne mening), 
så er det kristne budskap slik fremmedgjort fra seg selv at teksten 
ikke lenger har Ordets funksjon, men er blitt redusert til blott og 
bar informasjon. 

(I. Aasheim) Mogstad 1980:133 

I stedet for logikk, allmenmenneskelig viten eller andre ting som kan bru

kes i språklig argumentasjon, viser kirkas ord til ritualene og vice versa. 
Dette kalles sakralt integrert fellesskap. 

Gudstjenesten er en rite etter Aass Mathiesens definisjon: 

Riten er en type sos.ial praksis med symbolkarakter som har det hellige 
som objekt. 

Aass Mathiesen 1977 

Og Nermann utfyller definisjonen: 

En rit, (exempelvis en gudstjanst) ar just en gemensam handling dar 
man tilsammans (och garna med nogon som forespråkare - i exempelet 
presten) bekreftar en bestemd syn på varlden, en bestemd tolkning, 
och genom vissa foljder av ord; berettelser, bekannelse, myter. 

Nermann 1973:39 

I et sakralt integrert fellesskap som for eksempel en menighet, bekreftes 

den religiøse konsens ved fellesopplevelsen i ritualene. Kognitive, norma
tive og subjektive aspekter framstår som en enhet der det sanne er det rette, 

og individet gir religionen sin tilslutning selv om (eller kanskje fordi) 
opplevelsen har sin forankring i noe utafor den menneskelige fatteevne. Sa

kralt integrert fellesskap betyr altså at den språklige kommunikasjonen 

relateres til en transcendent virkelighet. Denne transcendente virkelighet 
formidles gjennom rituell praksis som i sakramentene og liturgien, og den 

uttrykkes direkte som i forkynnelsen (jfr. Repstadsitatet s.48). Trua på en 

hellig og transcendent virkelighet er begrunnelsen for både ord og handling. 

Oppfatninga av ritualene og forkynnelsen som meningsfull og forpliktende 
står og faller på godtakelsen av den sakrale gyldighetsfordring. 

I menigheten tas det kristne trusinnholdet for gitt, og for mange kristne 

oppleves menigheten som et fristed i forhold til resten av samfunnet. Det 
oppleves betryggende fot· den som ber daglig, å være i et fellesskap der 
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bønn reknes for viktig og ønskelig. Menighetslemmenes forventninger til 
gudstjenesten (ritualene) omformer individuelle hendelser til typiske begi

venheter. Deltakerne overskrider eller setter til side sin egen individua

litet, inkludert sin individuelle erfaring. Smerte og skyld blir på tross 

av den stadig påpekte individorientering i kristne sammenhenger, noe delta
kerne deler. 

Nomos' beskyttende tronhimmel breder sig ud og dækker endog de erfa
ringer, der kunde reducere individet til hylende dyriskhed. 

Berger 1974:63 

Både syndsbekjennelsen og trosbekjennelsen er eksempler på ritualer som 

understreker identiteten som kristen snarere enn den individuelle identeten. 
Deltakelse i ritualene betyr tilslutning til et kollektivt uttrykk for men

neskelig eksistens, delvis uavhengig av individuell erfaring. Ritualene stil

ler på en måte roller til disposisjon slik at når en gjør nye erfaringer, 

vil de kunne gjenkjennes og settes inn i en meningsfull sammenheng. Identi
teten som kristen er en slags typeidentitet som gir ramme og støtte for indi

viduelle tanker og opplevelser. Nermann tar opp typifisering og sjablongbil

ders betydning for forståelse og sier: 

Mediernas schablonbilder gor det, paradoxalt nog, lattare for lasaren 
att kanna igen sig som lasare, men han kanner inte igjen sig som indi
vid. 

Nerman 1973:38 

I det sakralt integrerte fellesskapet blir det derfor ikke så vanskelig å 

godta forkynnelsens påstander. De er typebeskrivelser som er sanne utifra 

læra, og måles ikke mot individuell erfaring. Tomhet, ensomhet og vondt liv 
på den ene sida satt opp mot glede og fred med Gud på den andre, skal per 

definisjon ikke være avhengig av erfaring for å godtas, men av at "Gud har 

sagt det". Det er ifølge kristendommen ikke egen opplevelse eller fortje

neste, men en erklæring fra en transcendent virkelighet som kvalifiserer 
den kristne. Utsagnet fra tekst l: "Du er fri", får mening bare for den som 

godtar disse premissene. 

Tilslutning til en kollektivt definert identitet betyr en slags frigjøring 
fra, eller innordning av individuell i.dentitet. Denne sakralt motiverte "selv

utslettelsen" er et viktig element i kristendommens livsverden. 
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"Han skal vokse, jeg skal avta". 

Joh. 3,30 

"Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg". 
Gal. 2,20 

Kollektivt definert identitet er et viktig element i all samfunnsdannelse 
og er grunnlag for all "vi-følelse". At gruppe-Fellesskapet også gir utslag 

i språkbruk, er heller ikke noe forbeholdt kristne sammenhenger. Det sær

egne ved identiteten som kristen er at den er sakralt motivert, og at den 
reknes som overordna alle andre grupper individet måtte være deltaker i. I 

stedet for å ha den individuelle identitet som sentrum for de ulike roller, 
står identiteten som kristen som samlingspunkt. Det er 'jeg som kristen' 

som er med på fotballaget, er elev i 9. klasse, er del av en familie og så 
videre. Identiteten som kristen markeres språklig blant annet i begrunnel

sen for deltakelse i ulike aktiviteter. Ikke sjelden hører en kristne artis
ter og sportsfolk framheve at de i sin aktivitet ærer Gud. Ideelt sett skal 

alt den kristne gjør være etter Guds vilje og til Guds ære. Mer eller mindre 

tilfeldig bruk av bibelvers kan ses på som utslag av behovet for religiøst 

alibi for forskjellige aktiviteter. 

3. 1.2. Rasjonalisering av livsverden 

Et sakralt integrert fellesskap er lettest å holde ved like i et samfunn med 

religiøs overbygning. I det moderne vesten har det pågått en utvikling som 
Habermas betegner som en overgang fra et sakralt til argumentativt integrert 
fellesskap (Nafstad 1984). Denne overgangen er en del av en generell rasjo

naliserings- eller sekulariseringsprosess. Begge disse uttrykka betegner i 

denne sammenhengen løsrivelse fra kirka, rettere sagt fra religiøse begrun
nelser. Et eksempel på dette er at man utafor den religiøse sammenhengen 
søker å begrunne handlinger med immanente i stedet for transcendente argu

menter. For eksempel vil en i stedet for å si at Gud har innstifta ekteska
pet, begrunne dets forrang med at det er den mest hensiktsmessige samlivs

form, at det er best for barna og liknende. 

Rasjonalisering av livsverden er en prosess som kan analyseres i relasjon 

til to dimensjoner: differensiering og universalisering. Differensiering 

innebærer en løsrivelse og selvstendiggjøring av hver av de tre livssfærer; 
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den objektive, den sosiale og den subjektive. Universalisering 

betyr at normene innafor hver av sfærene blir mindre kasuistiske. Det vil si 

at viten om verdens beskaffenhet uttrykkes mer allment og indirekte. Ved syl

logismer og slutninger kobles umiddelbar erkjennelse sammen med universell 
kunnskap. I stedet for å knytte moral til enkelthandlinger begrunner man den 

i konvensjonelle normer og helst i overordna prinsipper. Universalisering 

henger sammen med likhetsidealet at alle skal behandles likt, og da må felles 
normer gjelde. Når det kognitive løsrives fra det normative, reduseres binde

krafta i den rituelle praksis og overføres til forpliktelsen som ligger i 

konstative språkhandlinger. Konstative språkhandlinger {påstander) blir av

grensa til utsagn om verdens objektive beskaffenhet (jfr. kap. l.). Utvik
linga av en vitenskap uavhengig av kirka er en viktig del av løsrivelsen 

av det objektive fra det sakrale og av vitenskap fra moral. 

Vektlegginga av individets frie valg bidrar til en differensiering mellom 

det normative og det subjektive. I stedet for normer knytta til status eller 

posisjon, blir normer noe en i større grad velger mellom mens en underkaster 
seg et slags allment tilregnelighetskriterium, et universelt krav som gjel

der alle mennesker uavhengig av status, nasjonalitet eller religion. 

Fra ei side sett ligger sekularisering i kristendommens lære. I motsetning 

til det som er tilfelle i mange andre religioner, blir jorda ikke rekna for 
hellig eller guddommelig. Ingenting av det synlige skal tilbes (l. bud). Av 

dette følger et skille mellom det hellige og det verdslige der Gud bare mani
festerer seg gjennom sitt ord og sakramentene, og resten er menneskeordnin

gene, men skillet får som konsekvens at alt som skjer på jorda er menneske
nes ansvar og oppgave som de skal løse med Guds hjelp. 

Differensiering og sekularisering medfører at kirkas 'sannhet' blir plassert 

utafor den objektive sfære. Dermed mister den mye av sin normstyrende funk

sjon. Det har liten overbevisningskraft å pålegge folk å ikke stjele med 

den begrunnelse at Gud har sagt det i et samfunn som ikke rekner med Guds 
eksistens. Det blir i det hele tatt vanskelig å få folk til å akseptere 

gyldigheten i utsagn som refererer til normative og objektive deler av livs

verden, for på de felta overtar vitenskapen. Religion reduseres til å bli 
et subjektivt valgt perspektiv pa livet. Sin sannhetsstatus får kristendom

men ut i fra hvor egna den er til å tolke den individuelle eksistens. 
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3. l .3. Sosial integrasjon o9..2_ystemintegrasjon 

Som Habermas vil jeg skille mellom sosialintegrasjon på den ene sida og 

systemintegrasjon på den andre. System står for offentlig styring, og står 

i opposisjon til sosial delaktighet. Habermas sier at systemet i det kapi
talistiske vesten ikke satser på noen reell komunikasjon, men på manipule

rende administrasjon. Styringsmediene tar sikte på å overbevise tilhørerne, 

ikke på å diskutere med dem (Nafstad 1984:155) 

Kirka som system vil si dens administrasjons- og styringsorganer, med andre 

ord alle de offisielle sidene ved institusjonen 'Den norske kirke'. Den 

sosiale integrasjon er det sosiale nettverk, tilhørigheten og fellesskapet 
blant medlemmene i institusjonen. Sekularisering og pluralisme merkes ikke 

bare i forholdet mellom kirka og instanser utafor, men preger også institu

sjonen innad. Kristne er for eksempel ikke på langt nær så sikre på kristen

dommens suverene status som lederne kunne ønske (jfr. Seierstad V.L. 2.5.86, 
om at til og med misjonsvenner relativiserer betydningen av hvilken religion 

man tilhører). Institusjonen Den norske kirke har med andre ord et tro
verdighetsproblem både utad og innad. Når de gamle gyldighetsfordringene 

ikke lenger aksepteres, og medlemmene i mindre grad enn før er innstilt på 
å handle systemfunksjonelt, kommer systemet i underskudd på legitimitet. 

Systemets svar på situasjonen er forsøk på å reetablere mening og verdier 
administrativt. 

"Slike verdier er selvsagt betinget av deres formålsrasjonalitet i 
forhold til det eksisterende systems vansker - og de må understøttes 
av autoritet, ikke diskurs". 

Nafstad 1984:162 

Det er tidligere blitt sagt (jfr. kap. l.) at når gyldighetsfordringer ikke 

aksepteres, det vil si at noe ikke lenger uten videre godtas som sant, rik

tig eller oppriktig, kan konsens gjenopprettes diskursivt. Diskurs er imid

lertid truende fordi det er tovegs kommunikasjon. I stedet for diskurs sat
ser systemet på administrativ manipulering inspirert av markedslogikk. 

Pluralismens mangfoldige tilbud innebærer en konkurranse om folks oppmerk
somhet. Alle tilbuda gjør at subjektivt sett er mannen i gata usikker i livs

synsspørsmål, objektivt står han overfor en rekke tilbud der ingen av dem 
kan tvinge han til truskap. Kirka følger resten av samfunnet i en markeds-
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føringssituasjon og, som jeg før har nevnt, blir da en individualisering 

nødvendig for å virke troverdig. 

Dette betyder at den privatiserende religion bliver et spørgsmål om 
hvad individet eller kærnefamil i en "velger" eller "foretrækker", hvo
ved den ipso facto mister karakteren af at være fælles og forpligtende. 

Berger 1974:135 

Markedslogikkens lover innebærer at handling ses som resultatet av prefe

ranse. A preferere noe betyr å relatere det til egne ønsker og begjær. 'Sann

het' og 'riktighet' blir redusert til sant eller riktig for meg, og menne

skene ledes til å tru at de kan velge verdier som de velger ny bil eller 
sydentur. Det foregår med andre ord en tingliggjøring av sosiale bånd og 

verd i er. 

Sosiale bånd preget av anerkjennelse og uttrykt i normative strukturer 
kan ikke prefereres, om de blir gjenstand for preferanser, blir de ting
liggjort og mister dermed sitt preg av gjensidig anerkjennelse. 

Nafstad 1984:186 

Anerkjennelse forutsetter den andres eksistens selvstendig, uavhengig av 
meg, og ikke bare relevant som gjenstand for mitt preferansesystem. Sosial 

integrasjon og normers gyldighet er avhengig av forpliktelse og anerkjennelse 

mennesker imellom. Uten de sosiale bånd blir verdier relative til individuel

le behov. Den privatiserte religion kan velges og vrakes etter hvor 
godt man liker produktet. Det blir i grunnen bare et spørsmål om hva man 

foretrekker. 

En sådan privat religiøsitet kan, hvor "virkelig" den end synes at være 
for det individ, der overtager den, ikke længere udfylde religionens 
klassiske oppgave, opbygning af en fælles verden, indenfor hvilken hele 
det sociale liv indgives den endelige betydning, og som virker forplig
tende for alle. 

Berger 1974:135 

Folk kan ikke lenger tvinges til å delta i religion eller til å innordne 
seg religiøst motiverte normer. Religionstilhørighet er opp til den enkelte. 

En følge av dette er altså at religion som noe felles mister ''virkelighet", 

og l'eligion som noe virkelig mister sin "felleshet" (Op.cit.:l36). Markeds
logikken innebærer en overgang fra autoritet til manipulering, fra defini-
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sjoner til resultatorientering. I stedet for at man sier: "Norge er et 

kristent land'', og begrunne det med at evangelisk luthersk kristendom er 
vår stats-religion, drives en aktiv og mest mulig rasjonell misjonering. 

Forbrukerpreferansens dynamikk gjor at religion blir underlagt moten. Kirka 

er nok konservativ, men den tvinges til å følge etter og være relevant. Det 

betyr at rengionens sekundære virkninger framholdes som primære oppmerksom
hetsfangere og motivasjonsfaktorer. For eksempel skal påvisning av reli

gionens terapeutiske og moralske virkninger vise at kristendommen er attrak

tiv (jfr. kap. 4, tekst 3). 

Følgene av at en velger administrative tiltak framfor diskurs, er at en får 
tilhørere i stedet for deltakere. Kirkeledere blir oppmerksomhetsfangere, 

og de i benkene blir konsumenter som velger mellom kristne møter slik en 

velger mellom kinofilmer. En går ikke til en fast forsamling, men dit det 
beste programmet tilbys. 

3.1.4. Konsens ---

Effektiv markedsføring kan synes som den mest hensiktsmessige måten å oppnå 

resultater på, men vektlegging på effekten av styringsmediene og markedsfø
ring må ikke overdrives. For at noe skal oppleves forpliktende for individet, 

må det etableres et konsensforhold. Den type tilslutning markedsføring resul
terer i, griper ikke så dypt som konsens etablert ved diskurs eller kommuni

kativ handling. 

At et kognitivt, intellektualistisk syn på religion og religiøst enga
sjement må suppleres, illustreres også av at foreldre, venner, lærere 
og prester- i det hele tatt personer- betyr mer for den religiøse 
holdningsdannelse enn bøker og offentlig debatt slik folk selv vurderer 
faktorenes betydning retrospektivt. 

Repstad 1984:25 
Bortimot halvparten av dei som kjem frå familiar med kristens aktive 
foreldre er sjølv religiøst engasjerte i vaksen alder, medan berre ein 
knapp åttandedel av dei som ikkje har hatt aktive kristne foreldre er 
blitt religiøst engasjerte sjølv. 

Aageda l 1983:118 

Forpliktende er bare det som internaliseres slik at individet identifiserer 

seg med det. Slik internalisering skjer først og fremst i sosialiserings

prossesen. Medieframstilt virkelighet trenger formidlingspersoner i nærmil-
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jøet for at innholdet skal integreres i individet. 

I et sterkt integrert kristent fellesskap kan motstand og angrep utenfra 

virke bekreftende i stedet for truende. Polarisering bidrar til å holde 

flokken samla. At alternativa begrenses til enten med eller mot, gjør valget 

opplagt og demper kritikk. Med lite positiv kontakt med folk utafor gruppa 

vil motforestillinger kunne omtolkes slik at de opprettholder miljøets nor

mer og lære. 

Så avsondra er det få som lever. De fleste kommer i nærkontakt med mennesker 

av ulike oppfatninger, og det skarpe skillet mellom de innafor og de utafor 

mister troverdighet. Mangfold som noe positivt, at religion er en privatsak 
og at "enhver blir salig i sin tro", ser ut til å få gjennomslag som norm 
for holdning til religiøse spørsmål. 

Pluralismen som realitet skaper og forsterkes av pluralisme som ideo
logi -forestillingen om at et mangfold av livssyn i seg selv er posi
tivt. Religiøse tradisjoner mister fotfeste blant annet fordi indivi
dualisme og dermed vekt på selvstendig stillingtagen står sterkt. Tra
disjon oppfattes lett som ytre tvang i forhold til individenes egne 
valg. 

Repstad 1984:45 

Det moderne menneske er trent opp til å spille mange roller, og godtar at 

det å være del av et samfunn også innebærer å sette sine egne synspunkter 

til side noen ganger. Kompromiss er blitt en norm for sosial integrasjon. 
Litt hensyn må man ta, sies det, og så føyer man seg der man synes saken 

betyr lite, og der man ikke har noe valg. Dette gjelder også eksponering av 
livssyn. En liberal, åpen og samfunnsbejaende teologi står nok sterkere 

blant "fotfolket" enn blant lederne i kristne miljøer. Når kristne lever 

i nær kontakt med folk som ikke deler deres livssyn, medfører det ofte en 
relativisering av ord og former. For å fungere sammen, må begge parter inn

gå noen kompromiss. Kristne velger markeringer som er minst mulig støtende, 
og ikke-kristne godtar et pragmatisk forhold til sporadisk deltakelse i 
religiøse arrangementer. Dette gjør også sitt til at forkynnelse med sterk 

polariseringmellomde innafor og de utafor kan bli lite troverdig. Skillet 

mellom frelste og ufrelste er ikke lenger det viktigste i livet, og dermed 

betyr heller ikke egen frelse så mye. Fredelig sameksistens betyr mer, og 
pågående misjonering kan oppleves truende for fellessk~pet. 
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Den pluralistiske situasjonen stiller kirka overfor tre idealtypiske mulig

heter. Den kan forskanse seg, beholde sine tradisjoner og holde fast pa trus

sannhetens objektive gyldighet, at "Gud e1· Gud om olle mann var døde" Grup

per som Grar i denne retningen er som regel de mest konservative, men like

vel forskjellige, som for eksempel P·(·o Ecclesia og Vestla•;dske Indremisjon. 

Ifølge d·isse er det bedre at folk tar anstøt og mota..-beider kirka enn at 

den blir verdsliggjort og rett og slett slutter å være kirke. Et annet alter

nativ er nt kirka tilpasser seg det moderne samfunnet~ sp~ller den religiøse 

frihandelen: pluralistiske spill og gjør sitt beste for ~ overvinne sannsyn

lighetsprabl2met ved a omdanne produktet etter forbrukernes krav. Amerikansk 

inspirert framgangsteologi er eksempel på dette. Det tredje alternativet er 

å gå inn i dialogiske forhold der det moderne mennesket møter kristendommen, 

og så se hva som skjer. En reell dialog må stille alle muligheter åpne. Disse 

tre alternativa tilsvarer kommunikativ handling, markedsføring og diskurs. 

Kirka benytter alle tre formene for kommunikasjon, men minst den siste. Kom

munikativ handling og markedsføring har det felles at premissene er tildele-

ket. Men der lconsens impliserer forpliktende fellesskap~ medfører mar!cedslo= 

gikkens lover at tilhørerens oppmerksomhet stadig må holdes ved like. Fleksi

bel religion, som er åpen for tilpasning til skiftende ideologier i samtida, 

står i et tvetydig forho.lcl til frafal"l (Repstad 198~). i•1ulighetene for omtol·· 

king bidrar til a gjøre religionen fortsatt relevant, men oå den annen side 

kan åpenhet og tilpasningsevne relativisere innholdet og redusere forplik

telsen overfor det. 

57 



3.2. HVA MED DISKURSEN? 

3.2.1. Diskurs i kirka 

Konsens om felles livsverden, et sosialt fellesskap der kristendommens gyl
dighet tas for gitt, er kirkas ønskesituasjon. Mange menighetskjerner fun
gerer langt på veg slik. For mange av menighetslemmene er gudstjenesten et 
positivt fellesskapsrituale som gir mening til hverdagen og styrker from
hetslivet. Forkynnelsen og gudstjenesten bekrefter tilhørighet, selvbilde 
og verdensbilde. Men de samme ord og handlinger kan fungere ulikt overfor 
ulike grupper. For de aktive kristne som identifiserer seg med kirka, har 
gudstjenesten en bekreftende funksjon, men de passive og de negative møter 

forkynnelsen som diskurs eller markedsføring. De som definerer seg som krist
ne, godtar påstandene om at de er syndere eller kvalifiseringa at de er fri. 
Konsens innebærer full forståelse mellom predikant og tilhører, og tilhørerne 

vet i grunnen like godt som predikanten hva som er viktig og uviktig. For 

den som ikke rekner seg som kristen, betyr kanskje orda noe annet. For å 

kunne ta stilling til det som blir sagt, må en forstå hva det dreier seg om, 

men mange kristelig vendinger er ganske meningsløse for de som vil ha klar

het i hva religionen refererer til. Noen forkynnere har tydelig disse til.
hørerne i tankene. Spørsmål som tenkes komme fra tvilerne, blir brukt som 
retorisk virkemiddel for å komme de ikke-kristne imøte. Det blir likevel 
ingen diskurs av det, for tvilernes spørsmål blir raskt besvart på kirkas 

premisser og med kirkas begreper. Eksempel fra tekst l: 

Du er ikkje interessert i å trekkja Gud og Kristus inn i dette. 

Eg er redd at korkje du eller eg, eller dei andre vi måtte omtale, 
slepp unna Gud. 

(tekst l) 

Det er ingen klar grense mellom markedsføring og diskurs. Markedsføring 

innebærer også argumentasjon, og enhver diskurs forutsetter noe gitt, det 
vil si ·at en kan ikke problematisere alt samtidig. Dermed er det alltid en 
fare for at viktige premisser er skjult. Den vesentlige forskjellen mellom 
markedsføring og diskurs er at markedsføring ofte innebærer en bevisst til

sløring av paradigmet, og det som antas å ha størst gjennomslagskraft gis 
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størst plass. I diskursen derimot er det felles vilje til å gjøre alle rele

vante premisser eksplisitte. Skjematisk framstilt ser forholdet mellom for

utscotni ngene og det uttrykte innhol det i de tre kommuni kasj onsfo1·mene slik 

ut: 

Komm.handling Diskurs 
l 

Markedsføring 

Livsverden Konsens Konfron- l Konsens Tilsløring 
tasjon 

Preken Konsens Konfrontasjon Overtalelse 

i'ied en uensa·rta mottakemasse som fockynnel'en ofte står ove1·for1 vi l en og 

samme preken kunne inngå i a 11 e tre kommunikasjonsformene. Prekener ho l dt 
en forsamling av aktive kristne vil være prega av konsens både om forutset

ninga (truspåstander) og om den uttrykte forkynnelsen sannhet, riktighet og 

oppriktighet (relasjon til truspåstandene). Ingen krenkes av å bli kalt syn
dere, for de vet at som forutsetning for prekenen gjelder at alle mennesker 

er syndere. Dessuten vet de at i neste setning følger at de er tilgitte syn

dere. Forkynnelse som kommunikativ handling er altså en form for samhandling 

der ny erkjennelse betyr mindre enn bekreftelse. Dens funksjon er å støtte 

fromhetslivet og fellesskapet som allerede finnes. Jeg vil påstå at også 

skildring av den ikke-kristne fungerer best for de kristne. Eksempel: 

Skulle nå du eller dine nærmaste skrive ditt ettermæle, ville det tru
leg lyda: Vedkommande greide aldri reisa seg etter dei såra eit hardt 
liv hadde gitt. Einsemd og isolasjon tok stadig meir overtaket, livet 
var ei liding og ei knugande skuldkjensle. 

( tekst l ) 

Den negative beskrivelsen av den ikke-kristne bidrar til å styrke felles
skapet og holde medlemmene fast i trua. Henvendelsen i dette tekstavsnittet 

er likevel ikke retta til menighetskjernen, men til den ikke-kristne. Det 
er et forsøk på å overbevise om fordelene ved gudsfellesskap. Men for den 

ikke-kristne som går spørrende inn i sammenhengen, er argumentet om etter

mælet dårlig valgt. For det første er det fullstendig urealistisk at noe 

slikt blir sagt om en som er død. Da er det gjerne det positive som blir 
dratt fram tross alt. Dessuten må det vel være forholdet mellom Gud og men

nesket som skal være avgjørende for gudsfellesskap, ikke hva andre måtte 

observere. Og til slutt; hvordan kan andre si noe om skyldfølelse og lidelse 

når det mennesket det er snakk om lever i isolasjon? Dersom hensikten er å 

si noe om livet uten Gud til de som lever uten Gud, må det første kravet 
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til forkynneren være at hun/han anerkjenner at dette vet mottakeren mest 

om, og at en derfor trenger en dialog. 

Den tradisjonelle forkynnelsens kommunikasjonsformer er kommunikativ hand
ling og markedsføring, eller med andre ord bygd opp om enighet og overta

lelse. Diskurs forekommer i menighetslivet, men sjelden i forkynnelsen. 

Diskurs kan foregå hovedsakelig på to plan. Enten begrenser uenigheten seg 

til slutningene som trekkes av ellers akseptert trusviten, eller en er uenig 
på begge plan. Når de grunnleggende truspastander ikke blir godtatt, blir 

en oftest ikke enige om konsekvensene av dem heller. Men det forekommer 
tilfeller der en kan enes om at kirka er verdifull, men med forskjellig 

begrunnelse for verdien. En grunn kan være at kirka fungerer stabiliserende, 
en annen at den er en motkultur, og en tredje at Gud vil ha det slik. Så er 

en enige om at kirka er bra å ha, men med totalt forskjellige begrunnelser. 

Denne formen for enighet har mye felles med enighet skapt av markedsføring. 

De mest akseptable og salgbare begrunnelsene for religionen kjøres fram 
først, og på den måten overtales mange, men få får tak i det som ifølge læra 

skulle være de primære grunner for tilslutning. Etter hvert som flere i be

folkninga vokser opp uten den livsverden den kommunikative handling forut
setter, blir det også færre kristne som opplever seg forplikta på kristen

dommen. De blir lettere bytte for konkurrerende religiøse bevegelser som 

kan friste med bedre tilbud. 

3.2.2. Kompetente deltakere 

I kirkas livsverden reknes det for opplagt at den forvalter den rette lære. 
Forkynnelsens mål er derfor alltid å få flere mennesker til å akseptere det
te. I den grad tovegs kommunikasjon forekommer, er hensikten å lære motta

kerne bedre å kjenne for i neste omgang lettere å kunne overbevise dem. Den 

ideelle diskurs bygger på prinsipiell likestilling. Alle deltakere skal ha 

samme rett til å uttale seg. Kravet er greit å godta der det i utgangspunktet 
hersker reell likestilling, det vil si der alle deltakerne vurderer hveran

dre som kompetente til å uttale seg. Verre er det når den ene gruppa eller 

personen betrakter seg sjøl som vitende og motparten som uvitende. 
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Den virkelig åpne diskusjon om konsekvenser av de grunnleggende verdi
eller moralspørsmål som folk flest kunne ta stilling til, skyves til 
side med henvisning til det som den ideologiske elite vet; til en viten 
som and1·e umulig kan ha forutsetninger for å VUI"dere, -

Damman 1979:14 

Den sterke el itestyringa i kirka forsvares ut fra hensynet til læra. Men 

systematiske ulikheter i hvem som reknes for kompetente (Repstad 1981~ får 
en til å spørre seg hvilke interesser som knytter seg til posisjoner der 
en kan uttale seg på vegne av kirka. Ruth Danielsen har sett nærmere på hvem 

som danner kirkas elite. 

A bedri:Vec teologi er å navngi, definere virl igheten. Sl il< sett har 
teologien og kirkeinstitusjonen fortsatt i Adams spor. 

Disse menn er en elitegruppe som ikke bare tolker sin egen virkelighet, 
men også andres. Og denne elitegruppe lar seg klart avgrense til vest
lige, hvite, heterofile overklassemenn, - overklasse ikke nødvendigvis 
økonomisk, men mer i intelektuell og utdanningsmessig betydning, 

Ruth Danielsen 1984:27 

Ruth Danielsen gjør videre et poeng av at kirkeinstitusjonen henvender seg 

til alle, og gjør krav på å være for alle. 

Til en el ite-avsendergruppe svarer en undertrykt mottakergruppe. Kvin
ner, ikke-hvite, homofile, økonomisk og utdanningsmessig svake grupper 
osv., blir på et vis inkludert, men bare på avsenderens premisser, ... 
Den (elitegruppen) bestemmer hvem de andre er, tolker deres situasjon 
i lys av sine erfaringer. --

Op.cit.:28 

Når viten er fastsatt en gang for alle og siden overleveres fra den ene 
generasjonen til den neste, blir den lett selvlegitimerende. Ingen andre 

enn de som kjenner denne viten, reknes som kompetente til å uttale seg. Ny
tenking blir lett betrakta som truende, og fasthet i lærespørsmål blir en 
viktig kvalifikasjon for å oppnå en høy stilling i institusjonen. Forplik
telse på kirkas lære medfører at eventuell tvil forblir anonym. Sprik mellom 

offisiell og privat tru eller mening kan ha mange årsaker {Apenes 1983, 
Kristiansen 1983). Når så få tar til motmæle mot kirkas forkynnelse, kan det 
forklares med lojalitet. Men det er nok også slik at de som har avvikende 
meninger innen kirka, likevel anerkjenner kirkas lære som autoritativ mening 

og sin egen bare som "svak tru". 
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3.2.3. Utestengingsmekanismer 

Inntrykket av kristne som skråsikre svarer ikke nødvendigvis til hvordan de 
oppfatter seg sjøl. Et eksempel fra Repstads undersøkelse illustrerer dette: 

For jeg kan ikke si det jeg har behov for å snakke om. Du har jo ikke 
lyst til å såre noen heller. De ble redde og lei seg, og det er noe en 
møter veldig ofte hvis en forsøker å snakke med kristne. 

Repstad 1984:121 

Lojalitet overfor kirkas offisielle lære feier tvilen under teppet og under

trykker upassende tanker også i uformelle sammenhenger. Når kristenlivet of
tere framstilles som om det var slik det burde være; et liv i glad og trygg 

forvissning om at en er under en kjærlig fars beskyttende omsorg, blir det 

vanskelig å vedgå tvilen og bekjenne seg som kristen samtidig. Om en gjør 
det, forutsettes det at tvilen betraktes som en synd en ber om tilgivelse 

for. Såkalt svak tru kan fellesskapet godta, men vantru vil si at en holder 

sin egen mening opp mot Bibelens, og det kan kirka ikke rekne for annet enn 

synd. Benektelse av alle fenomener som ikke 'passer' i kirkas livsverden, 
eller at det som ikke passer, gis en negativ ontologisk status og forklares 

med begreper fra kirkas univers, er måter å stenge farlige tanker ute på. 

Ved å overbevise folk om at de ferdige roller og sett av meninger er de enes
te mulige, hindres utvikling av personlige standpunkt. 

Kjennetegnet på falsk bevissthet er at en erstatter valg med fiktiv nødven

dighet. Individet i et dialektisk forhold mellom individualitet og sosiali
tet, medskaper og skapt, går tapt, og mennesket blir bare sin ene halvdel, 
det sosialiserte selvet. 

Når selvets falske enhed først er etablert, og så længe den virker 
sandsynlig, kan den sikkert være en kilde til indre styrke. Tvetydig
heder afskaffes. Tilfældigheder bliver til visheder. Individet ved 
''hvem det er" - en psykologisk set meget tilfredstillende tilstand. 

Berger 1974:99 

En falsk enhet vil si at en går til kirka (eller partiet) for å få vite hva 
en har opplevd eller hva en skal mene, Som det ble påpekt er selvutslettelsen 

et viktig motiv i kristendommen. I Repstads undersøkelse av religiøs passivi

sering går det fram at mange opplevde lojalitetskonflikt mellom egne erfa

ringer og kirkas lære. For de med tilgang på alternative omtolkingsmulig

heter ble det mulig å beholde en identitet som kristen. For eksempel sier 
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ei som studerte teologi: 

Jeg kunne stå for det jeg følte uten nødvendigvis å behøve å kalle 
meg ikke-kristen. 

Repstad 1984:140 

Men for en som gjennom forkynnelse hadde fått løfter om spesielle opplevel

ser uten at opplevelsene inntraff, ble ikke omdefinering mulig. 

Så det kom rett og slett til det at jeg sa: "Nei, jeg tror at dette 
må jeg bryte med, for det opplever jeg ikke". 

Op.cit.:l42 

Utestenging gjelder både i forhold til lærespørsmål og livsstilskrav. En 

kristen defineres ofte i forhold til atferd. Rigide religiøse regler er lette 

å huske og lettere å ta stilling til enn åpen og mangetydig lære. Sterk po

larisering mellom Yl og de andre for eksempel, gir klar identitet så lenge 
en er innafor, men problemer når noen av reglene ikke lenger føles forplik

tende. Kirka som system ønsker på mange måter å opprettholde livsstilskrava 

som gir individet kristenstatus. Et aktuelt eksempel på meningstvang er argu
mentasjonen i tilknytning til abortsaken. "Hele kristen-Norge" deltar i Ja til 

livet-aksjonen, sto det i annonser for kampanjen. Kristne som ikke støtter 
saken overhøres, eller de godtar at aktivistene har den mest kristne menin

ga, og nøyer seg med en plass i kirkas periferi. Noen få, for eksempel teo
logistudentene på Blindern, protesterte mot aksjonen og fastholdt samtidig 

sin tilhørighet til "kristen-Norge". (Referanser Vårt Land våren -86.) A 
betvile et medlems kristenstatus, slik det ofte gjøres i den type argumenta

sjon som finnes i den omtalte aksjon, er et sterkt virkemiddel til å holde 
flokken samla. Konsens om hva "alle kristne" mener, gjør det "lettere" for 

kristne å vite hva de skal engasjere seg i, men skaper et utydelig bilde av 

hva det er å være kristen. Det kan lett forveksles med å ha de rette menin
gene. Om konfrontasjon ikke kan unngås, vil partene på hver sin kant over

sette motstandernes standpunkter og sette dem inn i sitt eget begrepsapparat. 

Spørsmål om ord dreier seg ikke bare om å finne det mest sakssvarende uttryk
ket, men om å bestemme premisser og på den måten å påvirke utfallet. 
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3.3. RELIGION OG ARGUMENTASJON 

Ligger hindringa for diskurs i religionens egenart, at den er utilgjengelig 
for fornuftige argumenter, eller er hindringa for diskurs følge av maktmis
bruk fra de som mener å være kompetente i religion? Kan det overhodet fore
gå noen 'l.ikestilling' av eliten og lekfolket, for ikke å snakke om de inna
for og de utafor, i diskusjon om kristendommen? For det første må en godta 
at også i en diskurs er noe forutsatt. Uansett hva en diskuterer, kommer en 
ikke "til bunns", for alt kan ikke problematiseres samtidig. Diskurs kan 
derfor forekomme på mange ulike plan, men alltid med den hensikt å klargjøre 
forutsetningene for det forutsatte. For det andre ender ikke diskurs alltid 
i konsens, selv om konsens er det en strekker seg etter. Et sekundært mål 
med diskurs er nettopp klargjøring av uenighet. Ved å trenge ba~om enkelt: 
saker og begrunne standpunkter avdekker en hva uenigheten bunner i, og det 
blir mulig å relatere m~tpartens standpunkt 'til riktfg gyldighetsfordring. 
Dermed kan en også skille skinnuenighet fra reell uenighet. For det tredje 
betyr diskurs konfrontasjon. Det vil si en anerkjennelse av den andre part 
uten underkjennelse av seg sjol. Også i et forhold der den ene vet mer enn 
den andre, er idealet en kritisk diskuterende tilegnelse. Den som vet minst, 
skal respekteres med sine forutsetninger, og den som vet mest, skal innrømme 
motparten retten til å forkaste den nye viten. 

Både et gudsbilde, et selvbilde og et verdensbilde blir formidla i forkynnel
sen. Den kan derfor ikke unngå å handle om tilhørerene, men det som blir 
sagt, kan være totalt feil i forhold til hvordan de opplever seg sjøl og 
livet. Det ligger en åpenbar fare for maktmisbruk i religiøst begrunna bud
skap. At noe heves over menneskelig innsikt, tilslører de menneskelige inte
ressene i det som blir sagt. At noen oppfordres til å sette egne vurderinger 
til side og ta imot budskapet i tru, kan gjøre mennesket fremmed for seg 
sjøl. Det kan føre til at identiteten som kristen blir viktigere enn identi
teten som menneske. En slik tilslutning kan gjøre mennesket statisk og hjelpe
løst overfor utfordringer fra samfunnet. Et bibelvers kan nok trøste og fun
gere personlig styrkende, men kan isolere den kristne i en egen verden. Disse 
betenkelighetene overfor religiøst begrunna budskap bygger på det menneske
syn som er gjort greie for i kapittel l. Mennesket er både et individuelt 
og sosialt vesen, og disse komponentene står i et dialektisk forhold til 
hverandre. Mennesket skaper hele tida sin verden, og blir skapt av den. A 
gå ut av den skapende prosessen som en diskurs er, vil si å bli offer for 
omverdenen og fremmedgjort som menneske. 
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3.3. l. Sakral gyldighetsfordring 

Etter Habermas' modell har jeg delt livsverdenen i tre sfærer med tre gyl
dighetskrav (kap. l.). Enten et utsagn refererer til den objektive, den sosi
ale eller den subjektive sfære, er gyldighetsfordringa sekulær. Sannhet, 
riktighet og oppriktighet relateres til ulike typer rasjonalitet uten å in
kludere noe sakralt. Forkynnelsen og truspåstandene den bygger på, står 
komplementært til en livsverden som i mindre grad differensierer mellom en 
objektiv, en normativ og en subjektiv sfære. Med en sakral gyldighetsfor
dring som omfatter alle livssfærer blir skillene underordna et helhetsper
spektiv. Gyldighetskrava sannhet, riktighet og oppriktighet er alle knytta til 
forutsetningen om en sak ra l re a l i tet. Begrunne l ser bl i r derfor l i vs verden in
terne i den forstand at de danner en sirkelargumentasjon med postulering av 
Bibelen som G~ds ord som det springende punkt (jfr. kap. 2.2.). Siden den 
sakrale gyldighetsfordring medfører sterkere sammenheng mellom objektiv, 
sosial og subjektiv livssfære, blir forkynnelsen enda vanskeligere å for-

. -
holde seg til for den som lever i en rasjonalisert livsverden. A skille det 
sanne fra det riktige blir kunstig fordi en anerkjennelse av forkynnelsens 
utsagn som sanne nødvendigvis får normative og subjektive konsekvenser. 

Det ble sagt (kap. 2.) at å relatere utsagn til riktig livssfære og dermed 
til riktig gyldighetsfordring, er nødvendig for å kunne ta stilling til ut
sagnets innhold. Forkynnelsens rette gyldighetsfordring kan ikke i første 
omgang bestemmes verken som sannhet, riktighet eller oppriktighet, men som 
sakral. Først når en anerkjenner denne gyldighetsfordringa, blir det mulig 
å differensiere mellom objektiv, sosial og subjektiv livssfære. Utviklinga 
fra en sakral til en rasjonalisert livsverden generelt i samfunnet har hen
vist kirke og religion til den subjektive sfære. Den sakrale gyldighetsfor
dringa som både sannhet, riktighet og oppriktighet relateres til, fungerer 
antakelig bare i menighetskjernen der det er konsens om premissene og kom
munikasjonen kan bestemmes som kommunikativ handling. Overfor kirkefremmede 
fungerer forkynnelsen antakelig best når den godtar samfunnets plassering 
av religion, og presenterer trua med gyldighet i den subjektive livssfære. 
Forkynnelsens problem kan framstilles slik: Forkynnelse med sakral gyldig
hetsfordring blir utilgjengelig for andre enn de som vokser opp i kristne 
sammenhenger, og forkynnelse uten sakral gyldighetsfordring blir et av mange 
tilbud om et lettere liv. Den praktiske løsningen på dette problemet er for 
mange forkynnere at de tar med litt av hvert og gjerne tar et visst hensyn 
til forventa mottakergruppe. I en og samme preken vil det derfor være se-
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kvenser som forutsetter stor grad av innforståtthet og andre sekvenser som 

tar sikte på å fange oppmerksomhet og interesse. I tekstanalysene i neste 

kapittel skal jeg se nærmere på hvordan problemet med gyldighetsfordring 

kommer til uttrykk i tekstene. 

3.3.2. Distansering og tilegnelse 

Kanskje det fins en løsning som lar forkynnelsen bevare sin religiøse inte

gritet og likevel bli forstått av kirkefremmede. Diskurs som konfrontasjon 
og deltakelse er i hele oppgava framholdt som den ideelle måten for mennes

ket å forholde seg til verden på, også overfor religion. Mennesket blir et 
bevisst individ i og med at det blir sosialisert. Men på tross av vår viten 

om sosiale og historiske betingelser for individuell utvikling, står ideen 
om det suverent velgende individet sterkt. Ricoeur argumenterer mot.denne 

ideen og sier: 

The pretension of consciousness to constitute itself is the most for
midalbe obstacle to revelation. 

Ricoeur 1980:109 

Det finnes ifølge Ricoeur ingen umiddelbar erkjennelse (Ricoeur 1981:190). 

Gjennom å gi slipp på seg selv som dommer over teksten og la den slippe til 

med sitt budskap, møter leseren et bilde av seg sjøl som noe mulig. Tekstens 
åpenbaring av en mulig verden kan fungere kritisk overfor den reelle verden. 

Det mulige blir på den måten en avsløring av det faktiske. 

To understand oneself before the text is not to impose ones own finite 
capacity of understanding on it, but to expose oneself to receive from 
it a larger self which would be the proposed way of existing that most 
appropriately responds to the proposed world of the text. 

Ricoeur 1980:108 

Thompson sier det slik: 
Self-understanding of the immediate ego is replaced by a self-reflec
tion mediated through the world of the text. 

Thompson 1981:55 

Brukt om religion og forkynnelse betyr dette at å høre forkynnelse blir en 
konfrontasjon mellom ens egen sjølforståelse og det bilde av en sjøl som 

tegnes i teksten. Religion er på den måten noe annet enn i.nnadvendt sjøl

gransking, og det er he 11 er ikke ukritisk god take l se av en fremmed for

ståelse av seg sjøl og livet. 
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Denne teorien om tolking og forståelse gir etter mitt skjønn en mulig for

ståelse av hva slags diskurs som kan foregå mellom mennesker i vår rasjonali

serte livsverden og forkynnelsen. Det vil bety en anerkjennelse av den andre 
part uten underkjennelse av seg sjøl. 
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4. TRE FORKYNNELSESTEKSTER 

68 

Beyond the desert 
of criticism 
we wish to be called 
aga in. 

Ricoeur 



4. l. TEKSTANALYSER 

Jeg vil konsentrere tekstanalysene om tre punkter som svarer til de sidene 
ved forkynnelse jeg har lagt vekt på i den teoretiske drøftinga. Det første 

jeg vil undersøke er forholdet mellom bibeltekst og tolking. Hensikten med 

dette punktet er å finne ut i hvilken grad taleren er bundet av bibelteksten. 

Dette blir altså ingen uttømmende temaanalyse, men et forsøk på å sette de 

to tekstdelene opp mot hverandre slik at talerens tolking og bruk av bibel
teksten blir synliggjort. 

Under det neste punktet vil jeg undersøke hvordan budskapet tilpasses til
horeren, det vil si hvordan budskapet gjøres aktuelt og personlig utfordrende 
for lytterne. 

Til slutt vil jeg forsøke å bestemme tekstenes gyldighetsfordring. Jeg vil 
på bakgrunn av den foregående drøftinga vise hvordan tekstene forutsetter 

sakral eller rasjonell gyldighet, og hvordan de eventuelt differensierer mel

lom objektiv, sosial og subjektiv gyldighetsfordring. Gyldighetsfordring be
stemmes dels ut i fra teksten som helhet, altså på bakgrunn av analysen i 

punkt l og 2, og dels ut i fra analyse av enkeltutsagn som spesielt tydelig 
uttrykker tekstens makrohandling. 

Tekstene·er gjengitt i sin helhet som vedlegg på side 101. 
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4. l .l. TEKST l: GUD LEGER SARA 

Radioandakt 20.2.1986 

ved Berit Helgøy Kloster 
Tekst: l. Petersbrev kap. 4, versene l-4 

Denne andakten er typisk for 8.15 andaktene i radioen, med eksempelfortel

ling fra dagliglivet, personlig henvendelse, poengtert tema og sterk appell. 

Eksempelfortellinga handler om at noen går med plaster på sår som er grodd. 

Plaster-og-sår-bildet brukes videre gjennom hele andakten om våre feilgrep 
og forsøka på å skjule dem. 

4.1.1.1. Bibeltekst og to l king 

Det tema taleren trekker ut fra bibelteksten, er lidelse. Lidelse settes i 
begge tekstene i forbindelse med synd. 

Når Kristus altså har lidd under 
sitt jordeliv, skal dere væpne 
dere med denne tanken: Den som 
har lidd her livet, er ferdig 
med synden. 

(l. P et. 4, l ) 

Jesus Kristus leid for all synd og 
skuld medan han var her på jorda, 
og han gjorde det for deg. 

Smerta som har gnaga på deg, den har 
Jesus tatt bort .... 

(tekst l) 

Taleren tolker bibelteksten slik at den som er ferdig med synda, er ferdig 

med lidelsen. I hennes framstilling er det synda som forårsaker smerte, og 
når synda blir borte, forsvinner følgelig smerten. Men bibelteksten setter 

lidelse og smerte i motsatt rekkefølge: "Den som har lidd her i livet, er 

ferdig med synden". Lidelsen blir her satt som et tegn på at en er ferdig 
med synda. Ser vi på vers 4 i tekstavsnittet, blir det klarere hva slags li

delse det er tale om. "Nå undrer de seg fordi dere ikke lenger løper med dem 

i deres utskeielser, og de spotter dere" (v.4). Her går det fram at det å 
ikke delta i synd, medfører spott fra dem som deltar. Spotten er den lidelse 

de må tåle som har avvist deltakelse i syndige utskeielser. Lidelsen blir 

derfor et tegn på at de er ferdige med synda. Andre deler av l. Peters brev 

støtter denne tolkinga (l. Pet. 2:19-21, 3:14, 4:12-13 og 5:10). l. Peters 
brev sier at det koster å gjøre Guds vilje. A være fri for skyld er å bli 

skyldig å følge frigiveren, også når det innebærer lidelse. Jesu lidelse 

skal være et eksempel for de kristne på at 'det rette' møter motstand i 
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verden. At også den skyldfrie Kristus måtte lide, skal gi menneskene mot og 
trøst når de må finne seg i uforskyldt lidelse. En skjematisk framstilling 

av bibeltekstens budskap ser slik ut: 

Gud --------> · Guds vilje -----> 

Jesu eksempel 
(styrke) 

----> Menneskene <-----

Menneskene 

De som spotter 
(lidelse) 

Gud åpenbarer sin vilje for menneskene, og menneskene prøver å gjøre det 

rette. Lidelsen er den belastning prosjektet medfører, og Jesu eksempel gir 
mot og styrke, slik at prosjektet kan lykkes. Den lidelsen det her er snakk 

om skal ikke bekjempes, men tåles. A gjøre Guds vilje vurderes som viktigere 
enn å ha et behagelig liv. Andakten setter lidelse og skyld på samme side 

opp mot legedom og frifinnelse på den andre. Taleren forutsetter at synd med
fører lidelse, og at finnelse medfører glede. Slik kan andakten framstilles 

skjematisk: 
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Jesus Kristus leid for all 
synd og skuld medan han var 
her på jorda, og han gjorde 
det for deg. 

JESUS --------------------> 

Smerta som har gnaga på deg, 
den har Jesus tatt bort 

SMERTE LINDRING ------> 
A 

FRIFINNELSE -----------------.> MENNESKE <-------

I Jesus Kristus vart vedkommande 
fri funnen 

Denne sanninga utløyste ei livsglede, 
som ikkje berre gav gode dagar for 
han eller henne, men som var ei livs
glede som smitta over på andre. 

Du er ferdig med synda, såret ditt er 
lægt, du er fri 

MENNESKE 

LIDELSE OG SKYLD 

N ...... 

Vedkommande greide aldri å reise seg 
etter dei såra eit hardt liv hadde gitt. 
Einsemd og isolasjon tok stadig meir 
overtaket, livet var ei liding og ei 
knugande skuldkjensle. 



Andakten setter smertelindring opp som endelig mål. Mennesket blir fri sin 
skyld på grunn av Jesu lidelse. Når mennesket aksepterer budskapet, blir 
både skyld og smerte borte. 

Andakten forsøker å motivere lytterne til å søke Gud for å få det godt, mens 
Petersbrevet formaner og oppmuntrer leserne til å leve rett. Polariseringa 
av godt og vondt er sterkere i andakten enn i bibelteksten. Sannsynligvis 
henter andaktsholderen innholdet fra truslæra mer enn fra det avsnittet hun 
er satt til å preke over. I følge kristendommens lære er det menneskets synd 
som forårsaker både skyld, lidelse og død. Selv om dette er en framstilling 
av menneskenes kollektive vilkår, og ikke er ment slik at hvert menneske 
lider for sin individuelle synd, blir det ofte individualisert i forkynnel
sen ( Skorge 1983). 

1. kap. 2. 1.2. påpekte jeg at forkynnelse er stadig gjenfortelling av den 

samme historia om Guds dom og nåde. Polariseringa av godt og vondt i denne 
andakten kan ses som utslag av strukturens tvang over teksten. Med det mener 
jeg at evangeliets typiske struktur (der alt det positive knyttes til guds
fellesskapet og alt det negative til livet i synd), blir norm for hva som 
skal utlegges av teksten i l. Petersbrev. Det blir vanskelig å oppdage at 
lidelsen knyttes sammen med gudsfellesskapet når en bruker kjernebudskapet 
som modell. Andakten kan altså ikke sies å være i strid med teologien, men 
den kan absolutt ikke sies å være noen utleggelse av bibelteksten. 
4.1. 1.2. Aktualisering og personliggjøring 

Aktualisering av temaet skjer først og fremst ved hjelp av eksempelfortel
linga. Sår og plaster er velkjent og nært for de fleste. Det er et enkelt 
bilde som ofte brukes i dagligspråket om nederlag, skuffelse og trøst. Det 
er en sammenhengende utvikling av bildet gjennom hele andakten, og Jesu 
gjerning blir ikke forklart på noen annen måte enn at han leger såret slik 
at en kan ta av plasteret. Bildet er imidlertid så enkelt at det er åpen
bart hva det betyr. Jesus gjør det vonde godt igjen. Men taleren bruker bil
det gjennom hele andakten, også i appellen, og der ~r det verre å forstå hva 
"å ta av plasterlappen" betyr. Avstanden mellom bibeltekstens tid og vår tid 
er ikke berørt. Det forutsettes at teksten gjelder mennesker som lever nå 

uten forbehold. Personliggjøringa er eksplisitt og retta direkta til motta
keren. De tre avsnitta tilsvarer tre faser i tilegnelsen av budskapet. 
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Det er den same sannordige Herre, som her seier at du på grunn av 
Jesus er ferdig med synda, såret er lækt, du er fri. 

Ta plasterlappen av, bed Jesus hjelpe deg. Lat han få stå ved sida di 
og konstatere at såret er grodd. 

Ta ein titt under plasterlappen, kan du nå SJa at såret er lækt! Gi 
så han som gjorde det, Jesus Kristus, takk, pris og ære. 

Rekkefølgen på de tre avsnitta følger den teologisk riktige måten en blir 
kristen på. Fordi såret er legt, kan du ta plasterlappen av. Når du tar 
plasterlappen av, viser du at du trur. Når du trur, får du se at det er sant. 
Det vil si det samme som at fordi Jesus har frigitt deg, kan du leve som om 
du var fri, og når du lever etter hans ord, viser du at du trur. Det første 
avsnittet er kvalifisering. Sannhetsverdien i utsagnet "Du er fri" kan ikke 
prøves på fortida, men på framtida. Utsagnet er ei erklæring på vegne av 
Jesus. "Du e-r fri" er <l>kke en påstand tilhørerne skal sjekke gyldigheten av 
ved å se på sitt eget liv. De oppfordres i stedet til å leve som om dette 
var sant. A "ta plasterlappen av", betyr en trushandling som viser at en 
rekner med at Gud har grepet inn. Når en gjør det, skal en ifølge Helgøy 
Kloster få se at livssituasjonen er endra (se også pkt. 4.1 .1.3.). Hva en 
skal gjøre er som sagt ikke nærmere forklart, men tilslutning framstilles 
språklig både som gudshandling og som menneskehandling. Kvalifisering og 
direktiv skilles ikke, men ses som to sider av samme hendelse. 

4.1. 1.3. Argumentasjon og gyldighetsfordring 

Konkretiseringa i denne andakten er problematisk. Helgøy Kloster framhever 
flere ganger at budskapet er objektivt sant, noe som garanteres ved at det 
er mulig å dokumentere. 

Historia kan dokumentera at han har brukt å tale sant tidlegare. 

Ja, dette er ikkje berre mine ord, dei har langt større autoritet og 
byggjer på ei vel dokumentert hending: Jesus Kristus leid for all synd 
og skuld medan han var her på jorda, og han gjorde det for deg. 

Det eneste som kan sies å være historisk dokumentert, er at Jesus led. Han 
ble korsfesta, og det innebærer en smertefull død. Den betydning dette har 
for oss som lever nå, er basert på tru, ikke på viten. Når det så viser seg 
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at hennes påstand om dokumentasjon ikke stemmer, vil det lett slå beina under 

de påstandene som utledes av den. At det skulle være mulig å fastslå som 

objektivt sant det Jesus gjør, er med på å skape forventning om synlige tegn 

på frelsa. Det konkrete og visuelle plasterlapp-bildet virker i samme retning. 

I denne sammenhengen vil det si at tilhøreren forventer at smerten i livet 

faktisk forsvinner. "Kan du nå sjå at såret er lækt!", må bety at det skal 

være mulig å etterprøve det hun sier. Samtidig må det å få det bedre sies å 

være en temmelig vag størrelse å kontrollere. Plasterlapp-bildet kan virke 

noe lettvint, og er etter min mening bedre egna til å bekrefte trua for de 
kristne, enn til å få nye mennesker til å søke Gud. Andre enn de som allerede 

er kristne vil sannsynligvis ikke forstå hva slags handling taleren refererer 
til når hun sier: "ta plasterlappen av''. Taleren tar også opp noen motfore

stillinger undervegs. 

Men kvifor skal også du koma trekkjandes med dette nå ved starten til 
ein ny dag? Eg innrømmer såret, og det må skjulast om så under ein pla
sterlapp, for det er eit ope sår eg lir under. 

Hun forutsetter med dette at alle har noe vondt de ikke vil snakke om, og 
det kan selvfølgelig tenkes at mange kjenner seg igjen. Videre tenker hun 

seg inn tilhørerens situasjon og sier: 

Du er ikkje interessert å trekkja Gud og Kristus inn dette her, du 
har nok med nærmiljøet. 

I stedet for å ta på alvor hvordan de nære tinga opptar oss så mye at reli
giøse spørsmål blir fjerne, fortsetter hun med å si at "unnskyldningen" hol

der ikke. Alle får med Gud å gjøre, enten de har tid eller ikke. 

Eg er redd korkje du eller eg .... slepp unna Gud. 

Disse tilløpa til dialog med tilhørerne er ikke diskurs, men en overflatisk 
"jeg kjenner deg", der både svara og spørsmåla er gitt på forhånd (jfr. kap. 

3. 2.). 

Det argumentet som for henne tillegges størst vekt, og som til dels er kobla 

til den før nevnte historiske dokumentasjon, er hva Jesus har sagt. 

I alle fall har Han sagt at på den siste og ytterste dag, skal kvart 
kne bøya seg for Han ... 

Men det er den .:m~ sannordige Herre som seier .... 
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Det skapes et inntrykk av at det tross alt er Jesu ord som bærer innholdet 
og er det avgjørende argument. Spørsmålet som gjenstår, er da om det virke
lig er Jesu ord som gjengis. For den som leiter i bibelteksten etter støtte 
for andaktens påstander, er det vanskelig å si noe annet enn at hun tar feil. 

Denne andakten forutsetter så mye av sentrale truspåstander kjent (Jesu sted
fortredende lidelse og forholdet mellom lidelse og synd), at den kan bestem
mes som kommunikativ handling. De bærende kvalifiseringene i andakten (Du 
er fri, såret er legt) blir gyldige bare for de som anerkjenner en sakral 
gyldighetsfordring. Med konsens om den sakrale gyldighetsfordring blir det 
mulig å forstå talerens "sammenblanding" av objektive, sosiale og subjektive 
sider ved frelsen. "Jesus Kristus leid for all synd og skuld medan han var 
her på jorda, og han gjorde det for deg", er et utsagn som dersom det betrak
tes som en sann påstand, også blir en kvalifisering til frelse Qg får norma
tive impli~i oner. Når taleren trekker inn argumenter fra den rasjonaliserte 
]ivsverden, og hevder at budskapet er sant fordi det kan dokumenteres histo
risk, forveksler hun det som er sant forutsatt enn sakral livsverden og det 
som er sant forutsatt en sekulær livsverden. Med argumentet om ettermælene 
beveger hun seg over til en manipulerende kommunikasjonsform. To slags liv 
stilles opp mot hverandre der alle positive egenskaper knyttes til gudsfel

lesskap og alle negative til en avvisning av frelsa. Her forsøker taleren å 
gjøre valget innlysende. Det er klart at alle ønsker det gode livet. Fram
stillinga er sterkt følelsesladd. "Eit liv i einsemd og isolasjon", "ei li
ding og ei knugande skuldkjensle" settes opp mot "gode dagar", og "ei livs
glede som smitta over på andre". Fordi kvalifisering er en så viktig del av 
forkynnelsen i og med at utsagna ikke. etterprøves på fortidig eller nåtidig 
situasjon, men på framtida, vil denne skildringa av to mulige liv (etter
mæler) fungere best overfor kirkevante. For den kristne blir polariseringa 
en bekreftelse på at han/hun har valgt riktig side, og om en ikke har det 
så fint som den kristne hun skildrer, har en det i alle fall bedre enn den 
ikke-kristne. 
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4. 1.2. TEKST 2: DEN ANDRE 

Familiegudstjeneste l. søndag i faste 1984 

ved Ravn Karsrud 
Tekst: Matteus evangelium kap. 4, versene l-11 

Denne prekentypen er temmelig sjelden. Den er her representant for den homil

etiske prekentype, men i stedet for en utleggelse vers for vers, blir teksten 
gjenfortalt, eller rettere sagt gjendikta. Inspirasjonen til denne preken

formen kommer blant annet fra den såkalte narrative teologien i Vest-Tysk

land. Ideen bak narrativ teologi er at tekstene skal komme til sin rett som 
fortellinger og ikke oversettes til dogmer med tilhørende forklaring. Vi skal 

se at fortellingsformen løser aktualiserings- og personliggjøringsspørsmål 
på en annen måte enn tradisjonell prekenform. Karsrud introduserer prekenen 

sin, og gjør det klart hvor han har historia fra. Han leser den imidlertid 

ikke fra Bibelen. Han dikter ei ny ramme, utfyller og gjenforteller fritt 

den bibelske historia, og det blir umulig å skille mellom Bibelens ord og 
hans utfyllinger. Han lager en situasjon med en bestefar, barnebarnet Mirjam 

og småsøskena hennes. Bestefaren, gamle Mathias (Matteus), kjente Jesus da 

han var på jorda, og det går fram at bestefaren gjerne forteller jesushendel

sene videre til barnebarna. 

4.1.2.1. Bibeltekst og tolking 

En sammenlikning mellom bibelteksten og Karsruds versjon viser hvor fritt 

Karsrud stiller seg i forhold til teksten. 

Jesus ble av Anden ført ut i øde
marken for å fristes av djevelen. 
Han fastet i førti dager og førti 
netter og ble til sist sulten. 

(Mat. 4, l-2) 

Ein gong drog Jesus ut i øydemarka 
for å vera for seg sjølv. Han ville 
prøve kor mykje han tolte av einsemd 
og svolt. Og han ville finne ut om 
han var sterk nok til å slåss mot 
døden. 

(Spalte 2, linje 4-6) 

Motivet for oppholdet i ødemarka er ulike i de to tekstene. I bibelteksten 

spiller det ingen rolle hva Jesus måtte ønske. Kampen han går inn i, er 

bestemt for ham av andre. Han føres av Anden for å fristes av djevelen, og 

seieren er at han fortsatt er Guds tjener. I Karsruds versjon er prøvelsene 
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noe Jesus selv bestemmer seg for som ledd i en kvalifisering til ei større 

oppgave. De viktigste utvidelsene eller tillegga til bibelteksten finnes 

etter hver av fristelsene. 

Dersom Jesus hadde gjort steinane til brød, då hadde han ikkje vore 
sterk nok til å slåss mot døden og redde verda. Då hadde han redda seg 
sjølv men ingen andre. 

Jesus hadde valgt å svelte med dei som svalt - og han hadde vunne første 
runde. 

Tenk om han hadde hoppa då? Ja, då hadde vi ikkje hatt nokon ven 
Jesus. Berre ein framand ørnegud. 

Etter den tredje fristelsen blir Jesu svar omskrevet prekenen: 

Da sa Jesus til ham: Bort fra meg 
Satan! For det er skrevet: Herren 
din Gud skal du tilbe og bare ham 
skal du tjene. 

Matt. 4, lO 

Jesus såg opp, lo og sa: - Eg har 
valgt å tjene Gud og dei fattige, 
dra dit du kom ifrå, ·dumme stemme 
du er. 

Spalte 5 

Jesusord blir som regel sitert temmelig nøyaktig i forkynnelse, og de to 
foregående svar Jesus gir djevelen, er også direkte sitert i Karsruds preken. 

Når Karsrud ikke tar med Jesu velkjente svar etter den tredje fristelsen, er 
det fordi han først og fremst tolker historia som Jesu kamp for å være men

neskenes gud. 

Da forlot djevelen ham, og engler 
kom og tjente ham. 

Matt. 4,11 

Med eitt var lufta full av musikk 
og englelåt. Eit langbord blei dekka 
av usynlege hender. Det strakte seg 
frå fjellet ned i dalen og like inn 
i himmelriks saler. Eit enkelt mål
tid med herleg nybakt brød. Friskt 
vatn frå fjellbekken til ungane og 
vin til dei vaksne. 

Jesus var overalt. Sangen steig -
djupe barnestemmer og refrenget som 
bølga om og om igjen: - For Gud er 
en av oss ved dette bord. 

Avslutninga er spekka med allusjoner. Langbordet peker på nattverden og 
himmelen. Det er fest og samhørighet der Jesus gir livets brød og livets 

vann. Begge disse bildene er fra Johannes evangelium, der Jesus bruker disse 
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uttrykka om seg sjøl (Joh. 4 og 6). Han gir det menneskene trenger for å 

leve både i fysisk og åndelig forstand. Livets vann har også tilknytning 
til dåpen. Det er nok ikke tilfeldig at barna får vann. Ifølge kirkas lære 

blir barna frelst i dåpen. Vinen peker både på vinunderet, som er en guds

rikeprofeti, og på nattverden. Deltakelse i nattverden betyr for de troende 

tilgivelse og ny styrke til å leve. Samtidig er nattverden et fellesskaps
måltid med andre kristne og med de 'som har gått foran', det vil si de som 

er døde og allerede er hos Gud. Deltakelse rund~ nattverdbordet blir en for
smak på festen himmelen og delaktighet i Jesu seier. 

Karsrudteksten er poetisk og innholdsmetta. Han velger en form som appellerer 

til fantasi og innlevelse. ·Faren ved dette er at en mer preger teksten med 

sin fantasi enn at teksten preger leseren. Karsrud gjør bibelteksten til en 

annen fortelling, samtidig som denne fortellinga identifiseres med Bibelens. 

Om denne utvidelse og omforming er legitim, beror på teologisk syn~ 
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Her følger en skjematisk sammenlikning av innholdet de to tekstene. 

BIBELTEKSTEN 

JESUS------> (SKAL GI) LIVET SITT-----> TIL GUD 

ANDEN (er hjelper) ------> JESUS <-- (motstander er) DJEVELEN 

KARSRUD TEKSTEN: 

JESUS ------.> (SKAL Gl) LIVET SITT --> TIL MENNESKENE 

ANDEN-----------.> JESUS<.---- DEN VONDE STEMMA 

Karsruds tolking går ut på at å tjene Gud er det samme som å tjene mennes

kene. Når Jesus velger lydighet mot Gud, innebærer det tjeneste for mennes

kene. 
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4.1.2.2. Aktualisering og personliggjøring 

Avstanden i tid mellom den bibelske hendelsen og gjenfortellinga viskes 

bort ved hjelp av bindeleddet Mirjam og Mathias. Fortellersituasjonen som 

rammer inn fortellinga, har på mange måter samme funksjon som eksempelfor

tellinga i tekst l. Den skaper nærhet og mulighet for identifikasjon. Til

hørerne blir som Mirjam spente på fortsettelsen og letta for at det ender 
godt. Dialogen mellom Mirjam og Mathias får fram motspørsmål og innvendinger 

til historia, og Karsrud bruker disse til å få fram den betydning hendelsene 

har utover den konkrete sammenhengen. 

Det eneste eksempelet på noe spenn i tid finner vi i spalte 5: "Den vonde 

stemma som ville ta Jesus bort frå oss, og som enda prøver å ødelegge for 

Gud og oss". Oss er i begge tilfelle 'oss mennesker' uten noe skille mellom 
kristne og ikke-kristne, og identifikasjonen mellom da og nå er sterkere 

understreka enn avstanden. Det er i det hele tatt ingen eksplisitt aktuali
sering eller personliggjøring i teksten, det forutsettes implisitt at hen

delsen er viktig. Personliggjøringa i denne teksten skjer altså ikke ved 

at taleren snakker om tilhørerne, men ved at de gis mulighet for typologisk 
identifikasjon. Bibelteksten har ingen naturlige identifikasjonsobjekter, 

så Karsrud fører dem inn ved rammefortellinga. Direkte appell eller dedi

kasjon finnes ikke, men i avslutninga ligger en indirekte invitasjon til 

fellesskapet ved nattverdbordet. Dersom det også var nattverdfeiring ved 
gudstjenesten, ville det være med på å markere kontinuiteten mellom histo

ria og tilhørerne, og det ville fungere som en konkretisering av budskapet. 

4. l .2.3. Argumentasjon og gyldighetsfordring 

Jeg vil påstå at innholdet, både eksplisitt og implisitt, blir lettere å 
godta i fortellingsform enn som saksframstilling. Tekstens gyldighetsstatus 

knyttes til hele fortellinga i stedet for til enkeltutsagn. Elementene rela

teres først og fremst til den teksten de er en del av, og de vurderes etter 

den rolle de spiller i helheten. Genren tilfører historia det poetiske språ
kets overbevisningskraft. Dramatikken i fortellinga kan engasjere tilhørerne 
slik at de lar seg involvere og blir glade for at det endte godt. Jeg trur 

at det med denne forma er mindre sjanse for at mottakerne avviser budskapet 

med den begrunnelse at det ikke angår dem, enn når taleren tar utgangspunkt 
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i det hun antar er lytternes situasjon, slik vi så eksempel på i tekst l. 

På den annen side kan teksten kritiseres for sin manglende kontakt med nå

tida og vår virkelighet. Det blir ikke antyda hvilke eventuelle praktiske 

konsekvenser det får for menneskene at Jesus seira over den vonde stemma. 

Med fortellingsforma risikerer taleren å gjøre teksten til eventyr; spen

nende mens det fortelles, men uten forpliktende konsekvenser. Det argumen

teres aldri for gudsfellesskapets goder slik som det for eksempel gjøres 

i tekst 3. Ingen rasjonalisering av budskapet forekommer, det vil si at det 

ikke blir alminneliggjort og relatert til den rasjonaliserte livsverden. 

Det er en grunn til at teksten for mange vil stilles likt med allminnelig 
fiksjon l). Jeg mener at Karsruds utvidelser forsterker tekstens ubetinga 

sakrale gyldighetsfordring. Det forutsettes at Jesus er Guds sønn, at det 
er viktig for menneskene å ha en gud, og at det finnes negative krefter 

som vil forhindre gudsfellesskapet. Alle disse forutsetningene er sakrale 

og kan bare forstås ut i fra den sammenhengen de er en del av (kristendom

mens livsverden). Karsruds utvidelser er som sagt aktualisering og person
liggjøring av teksten. Spalte 4: 

..... tenk om han hadde hoppa då? Ja, svara Mathias alvorleg, då hadde 
~nok ikkje hatt nokon ven i Jesus. Berre ein framand ørnegud. 

(min understreking) 
At hendelsen har betydning for oss som lever nå, er bare forståelig når ut

sagnet relateres til en sakral gyldighetsfordring. "For Gud er en av oss 

ved dette bord", er en påstand som for det første relateres til teksten som 

helhet. Samtidig er den en påstand om hva som skjer i nattverden. Ytringa 
peker utover teksten og setter teksten inn i den aktuelle sammenheng. Den 

knytter teksten til sakramentene (rituell praksis). Slik blir sakramentene 

og teksten gjensidige bekreftelser av den sakrale livsverden. Ved deltakelse 

i ritualet erfares tekstens påstand. A oppleve teksten som gyldig, med andre 
ord anerkjenne den sakrale gyldighetsfordringa, impliserer en anerkjenning 

av innholdet både som noe objektivt, normativt og subjektivt. 

Opplevelsens felleshet understrekes gjennom hele teksten ved bruken av fler

tallspronomena ~og~· Det er ikke det subjektivt følte gudsbehovet tek

sten tar sikte på å møte, men det sosiale og sakrale fellesskapet. 

l) Forskjeller og likheter mellom denne typen forkynnelse og andre typer 
fiksjon er et felt som absolutt innbyr til nærmere analyse. Dessverre 
blir dette lite berørt i min oppgave (jfr. kap. 4.2.1.). 
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4.1.3. TEKST 3: FRA KRAV TIL KRAFT 

Høymessepreken Kristi himmelfartsdag 1978 

ved Karsten lsachsen 

Denne teksten er trykt i en av Isachsens mange essay- og prekensamlinger, 

Fjellet som flyttet seg. Bøkene blir trykt i store opplag, og hans forkyn

ne] se får dermed stor rekkevidde. I og med at han reknes for å være av Den 

norske kirkes mest folkelige og forståelige prester, blir også tekstene til 

dels brukt som modell for predikanter som vil lære hvordan en skal nå kirke

fremmede med evangeliet. 

4.1.3.1. Bibeltekst og to l king 

Isachsen preker ikke over en bibeltekst, men over temaet 'kraft fra det høye'. 

Som ved alle prekener må det først leses en bibeltekst. Prekentekstene for 

Kristi himmelfartsdag kan en slå opp bak i Bibelen, og det er nødvendig med 
hjelp derfra for å finne hvilken tekst som må ha vært lest før prekenen. Den 

eneste direkte henvisningen til bibelteksten finnes på side 102: 

Det sto ikke i teksten det mange kanskje hørte: Noe om at disiplene 
skulle vente i Jerusalem inntil de ble ikledd krav fra det høye. Det 
sto: Dere skal få kraft når Den hellige And kommer over dere. 

Det påfallende med denne "siteringen" er at den blander sammen to tekster: 

.... men I skal bl i i byen 
inntil I blir iklædd kraft 
fra det høie 

Luk. 24,49 1) 

... men I skal få kraft i det den 
Hellige And kommer over eder ... 

Ap.gj. 1,8 

Begge tekstperikopene disse versa er henta fra, handler om Jesu avskjedsord 

og himmelfart. Teologer rekner med at Lukas også er kilden til Apostlenes 
gjerninger. I det ene skriftet er hendelsen avslutning, og i det andre er 

det innledning, noe som preger tekstene med hensyn til hva det legges vekt 

på. 

l) Oversettelsen er her fra 1938-Bibelen fordi den sannsynligvis ble brukt 
da prekenen ble holdt (1978), og utsnittet fra Isachsens preken bruker 
ordet ikledd fra 1938-Bibelen som ikke finnes i 1978-utgaven.) 
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fortsettelsen fra v. 49 lyder: 

Og han førte dem ut imot Betania, og 
han løftet op sine hender og velsig
net dem; og det skjedde da han vel
signet dem, at han skiltes fra dem 
og blev optatt til himmelen. Og de 
tilbad ham og vendte tilbake til 
Jerusalem med stor glede, og de var 
alltid i tempelet og lovet og priste 
Gud. 

Luk. 24,50-53 

fortsettelsen av Ap.gj. l ,8: 

- og dere skal være mine vidner både 
i Jerusalem og i hele ·Judea og like 
til jordens ende. Og da han hadde 
sagt dette, for han op mens de så 
på, og en sky tok ham bort fra deres 
øine. Og mens de stirret op mot him
melen idet han for bort, se, da stod 
to menn hod dem i hvite klær, og de 
sa: I galilæiske menn! Hvorfor står 
l og ser op mot himmelen? 

V. 8-11 

Lukasteksten gir en lykkelig slutt på disiplenes tre år med Jesus. Velsig

nelsen og gleden står i senterum. I Apostelgjerningenes tekst avslutter 

Jesus sitt virke med et oppdrag som resten av skriftet forteller om utfø

relsen av. Disiplene får ikke tid til å undre s.eg lenge. I det Jesus for
svinner, kommer to menn og bryter stemningen. De må rive seg løs og komme 

i gang med jobben. Allerede i første kapittel blir en nf-disippel valgt 

etter Judas som forlot flokken. Ingen av disse perspektiva på tekstene er 

berørt i Isachsens preken. Jeg skal heller ikke gå videre med noen tolking 

av hendelsene de forteller om. Poenget med å presentere tekstene såpass som 

jeg har gjort, er å vise at tekstgrunnlaget for prekenen er to beretninger 

om samme hendelse, og at dette forholdet ikke gjenfinnes i prekenen. I det 

hele tatt er prekenen ingen tekstutleggelse men en temapreken. Temaet er: 

Du kan få kraft fra det høye. Hele prekenen handler om at menensket kan 
få kraft fra det høye, om hvordan dette skjer, hvorfor det er nødvendig. 

Alle ledda i prekenen underbygges av bibelsitater, men referansene til Bibe
len er sekundære forhold til prekenens tema. Med det mener jeg at temaet 

styrer tekstvalg i stedet for motsatt. Likevel skal tekstbruken gi inntrykk 

av at det som sies, er Guds ord. Isachsen har flere bibelhenvisninger som 
underbygger det han sier. 

"Dere vet ikke av hva And dere er", sa Jesus. s. l 02 

I første kapittel i Markus evangeliet leser vi: "Og det var en deres 
synagoge, en mann med en uren ånd, .... 

s. l 04 

"Jeg vil ikke etterlate dere som foreldreløse barn", sa Jesus i sin av
skjedstale i Johannes evangeliet. "Jeg kommer til dere. Med min hellige 
ånd. Og når ånden kommer skal han overbevise verden om hva synd er". 

s. l 07 

Davids salme 32: "Da jeg tidde, ble mine ben bo1·ttæret". s. l 09 
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"Jeg bekjente min synd for deg og skjulte ikke lenger min skyld. Jeg 
sa: Jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren. Og du tok bort min 
syndeskyld". 

s. 11 o 

Det er dette profeten Esaias skriver om i sitt første kapittel: Kom og 
la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som 
purpur skal de bli hvite som sne, om de er røde som skarlagen, skal de 
bli som den hvite ull. 

s. 111 

Bibelsitatene fungerer som argumenter som støtter prekenens påstand: Du kan 

få kraft fra det høye. Utviklinga av temaet er logisk og oversiktlig. Etter 

å ha slått fast at ånd finnes, sier han at ånd er lik kraft. A få ånd er å 

få kraft. Det finnes to slags krefter; kraft fra det høye og kraft fra det 

lave. Synd er kraft fra det lave, og kraften fra det høye tilegnes ved synds

bekjennelse. Med dette punktet er Isachsen framme ved oppfordringa til til

hørerne om å bekjenne syndene for Gud. Dette vies stor plass. Med syndsbe

kjennelsen blir syndene omgjort til kraft. 
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Skjematisk framstilling av innholdet i andakten. 

Jesus gjør svart til hvitt. 

JESUS 

BEKJENNELSE 

Han tar bort selvforakten og gir deg 
glede over å få lov å leve. Han gir 
deg en ny ånd, en kraft fra det høye. 

KRAFT 
A 

MENNESKE 

Men da måtte vi rekke dem fram - med våre "Du er dømt" 
hender, nevne dem ved navn -med våre s. 104:1 
lepper, se på dem på nytt - med fortvilelse 
og vite at de er mine. 

For at du kan få ditt liv tilbake. 

MENNESKE 

TAUSHET 

Eller berger du dem gjennom taushet, i 

\.0 
co 

en fortvilet lojalitet med dem, hvor du 
bruker dine beste krefter på å motarbeide 
deg selv. 



Denne teksten inneholder mye fengende retorikk. Kontrastene tegnes klare og 

skarpe, og utmalingene av syndens forferdelige makt er manende og suggestive. 

Mine uoppgjortheter. Mine nederlag, min stolthet .... 
Og de roper ..... 
For de er sterke og de er mange, og de har vært der lenge. 

s. l 04 

Din synd har navn. Den har identitet. Den knytter seg til konkrete fø
lelser, opplevelser, begivenheter i ditt liv. Den har feste i virkelig
heten. Den har skjedd. Og den taler til deg. Hører du hva den sier? 

s. l 03 og s. l 07 

Gjentakelsen av det siste avsnittet understreker og befester alvoret og uunn
gåeligheten av en konfrontasjon med syndene en har begått. Syndene personi

fiseres med identitet, stemme og kraft. Den bibelfortellinga som vies størst 

plass i teksten er fortellinga om Jesus som driver ut en ond ånd. Andens stem
me settes lik syndens stemme (s. 106). Med innledninga om ånd og spørsmålet 

om hvilke ånder som bor i mennesket, blir bruken av denne eksempelfortellinga 
en dramatisk forsterking av syndens alvor. 

Temaprekenens frihet i forhold til prekenteksten og bibeltekster forøvrig, 

har både fordeler og ulemper. En av fordelene er at mange sider ved et feno

men blir belyst, og mange tekster trekkes inn. Dette kan medføre oversikt 

over hva "hele Bibelen" sier om et emne. Faren er at ingen tekster behandles 
grundig. Forkynneren plukker og setter sammen tekster slik at tekstene be

krefter det han vil ha sagt. Jeg mener at det siste er tilfelle i denne pre
kenen. Denne teksten er et eksempel på at strukturens tvang (kap. 2. l .2.) 

overkjører alle nyanser. Lav selvfølelse, avmakt og depresjon er synd sammen 
med hat, prestisje og svik. Alle negative impulser og krefter, alt personlig 
og sosialt destruktivt er synd. "Syndene" blir ramsa opp i fleng, oftest 

uten forklaring selv der begrepa er mangetydige. 'Stolthet' og 'selvforakt' 

er begge synder (s. 103 og 104), men det gis ingen presisering av hvilken 
holdning til seg selv som er rett. Med friheten til bare å velge tekster som 
bekrefter tolkinga, korrigeres aldri talerens tolking. Alt vondt knyttes til 

mennesket og alt godt til kraften fra det høye. Porten fra det ene livet til 

det andre er bekjennelsen. Selv om det er Jesus som forandrer livet fra svart 

til hvitt, konsentreres oppmerksomheten om menneskets innsats. Teksten kan 
dermed plasseres i en didaktisk tradisjon. (Gud vil viss du vil. Kap. 2.1.3.) 
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Jesus tilbød oss å bekjenne våre synder for ham. Sa at han ville, og 
hadde makt til, å s-lette dem uL Men da måtte vi rekke dem fram ... 

(min understreking) s. 108 

Denne teksten er altså en didaktisk temapreken om hva synd er og om hvor 

viktig det er å bekjenne sine synder. 

4.1.3.2. Aktualisering og personliggjøring 

En av temaprekenens fordeler er at den minsker avstanden mellom bibeltekstens 
tid og aktuell tid. lsachsen tar utgangspunkt i vår tid og allment kjente 

begreper. Etter en folkeliggjøring av begrepet 'ånd', følger den velkjente 

overføring til prekenens tema med orda: "Det er dette de siste ordene hand
ler om" (s. 101). Slik mener han å få fram at prekenen handler om noe kjent 

-og aktuelt (jfr. kap. 4.1 .3.3.). Både aktualisering og person l iggjøring er 

uttrykt i direkte henvendelser til mottakeren. 

Du er and! Hvilke åndskrefter bor det i deg? s o l 00 

Vend deg om ... Han står nå foran deg. s. lll 

Jeg har talt til deg i dag ... s o 112 

Bruken av personlige pronomen er påfallende stor. Det tales ikke om synd 

generelt, men om "mine synder, mine nederlag, mine uoppgjortheter'', og så 
videre. Vekslinga mellom første og andre person betyr ikke at lsachsen trek

ker inn egne erfaringer. Når han sier: "Og fordi deres røst stiger opp fra 
mitt eget hjertes innerste tror jeg det er min egen stemme jeg hører" (s. 105), 

taler han på vegne av tilhøreren. Lenger nede på sida er han igjen presten 
som spør: "Hvordan ville ditt liv være - hvis fortiden var tilgitt?" (se også 

s. 109). Skiftinga mellom jeg og du, mine og dine kan virke noe forvirrende. 

Det skapes en tilsynelatende personlig forbindelse mellom taleren og tilhøre

ren, men siden lsachsen vet så godt hvordan en kommer ut av problemene, blir 
det vanskelig å tolke "jeg-sekvensene" som annet enn hans forsøk på å sette 

ord pA tilhørerens liv. Om tilhøreren kan identifisere seg med tekstens jeg, 

bl i r avgjørende for om denne formen fungerer aktua l i se1·ende og personlig

gjørende. Dette blir drøfta nærmere under punktet om argumentasjon og gyldig

hetsfordl"ing. 
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Isachsen vier mer plass til omtale av synden og mennesket enn til Jesus og 

kraften fra det høye. Jeg betrakter dette som typisk for temaprekenens måte 

å aktualisere budskapet på. Ved en slik prioritering skal forhåpentligvis 

flere forstå at budskapet dreier seg om dem personlig. Mangelen på nyanser 
gjør at det likevel kan være vanskelig å kjenne seg igjen. Isachsen presen

terer sjablongbilder av synderen og den som har bekjent syndene, og disse 

bildene skaper typeidentifikasjon snarere enn individuell gjenkjennelse (jfr. 

kap. 3.l.l.). 

Bortsett fra personifisering av synd er det få forsøk på å konkretisere bud
skapet ved hjelp av bilder. Det eneste eksempelet som er henta fra en annen 

sammenhen~ er parallellen til oljelekkasjen ved Bravoulykka. Isachsen mener 
nok at dette bildet skal tydeliggjøre alvoret i syndens lekkasje, men jeg 

mener at bildet sannsynligvis fungerer distraherende. At min personlige sjele

tilstand skulle være mye alvorligere enn ei slik ulykke, virker mildest talt 

som en proporsjonsforskyving. Dessuten påstås det at den bare rammer fisk og 
sjødyr og ikke mennesker (s. 108). Predikanter kan velge eksempelfortellinger 

som for dem skal illustrere ett poeng ved teksten. For de som lytter kan ek

semplene bli tøyd ytterligere og bringe med seg helt andre assosiasjoner enn 

de som underbygger teksten. Jeg mener at å trekke inn Bravoulykka er et eksem
pel på en lite gjennomtenkt aktualisering. 

4. 1.3.3. Argumentasjon og gyldighetsfordring 

I innledningen som er en allminneliggjøring av begrepet ånd, forsøkes det 

teksten å etablere konsens. Her klargjøres grunnlaget for å forstå resten av 
prekenen. And er et vanskelig begrep som lett forbindes med noe utafor vår 
virkelighet. Innledningen gjør det til noe "vi alle kjenner". Etter å ha 

overbevist tilhørerne om at ånd er av de "innerste og enkleste" ting, kan 

Jesus introduseres. Om lytteren fortsatt henger med, er prekenen relativt 

logisk og grei å følge. Hvert trinn i utviklinga underbygges med bibelsitater 
eller med henvisning til alminnelig viten. Slik blir bibelsitatene argumen

ter for at det som sies er Guds ord og samtidig noe velkjent. Jeg mener at 

Isachsen med dette forsøker å holde sammen en sakral og en rasjonell gyldig

hetsfordring. Tilhørernes situasjon, negative erfaringer som ødelegger livet 
blir bokstavelig talt åndeliggjort.· Dermed blir den åndelige virkeligheten 

nærværende og forståelig. Jeg mener at Isachsen med dette rasjonaliserer det 
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sakrale. Negative åndskrefter eller synd er mer eller mindre ubevisste og 

fortrengte opplevelser og følelser. Populærpsykologi om nødvendigheten av å 

sette ord på problemene blir langt på veg det samme som å bekjenne syndene. 

Slik etableres en konsens som om religionens terapeutiske funksjon. Vektleg

ginga på menneskets innsats for å få det bedre er også med på å rasjonali

sere kristendommens livsverden. Det virker mer akseptabelt i relasjon til 
vår rasjonaliserte livsverden at mennesket selv avgjør hvorvidt det går inn 

for forandring eller ikke. Bekjennelse blir en måte å få ut innestengte, slit

somme opplevelser på og kan være et forsøk verd på linje med for eksempel 

psykoanalyse eller meditasjon. 

Når mennesket kommer så langt at det bekjenner sine synder, tar Jesus over. 
"Han gjør svart til hvitt". Det påstås at Jesus ikke bare tar bort det nega

tive, men gir det motsatt fortegn. Disse utsagna er verre å relatere til en 
rasjonalisert livsverden. Det gjøres heller ingen forsøk på å alminnelig

gjøre "omvendelsens ufattelighet". Men på bakgrunn av det foregående kan det 

være vanskelig å forstå avslutningen. 

l. Vend deg om. Og se Jesus slik han er: Han er ikke forkledd! Han står 
nå foran deg. Hans øyne lyser av mildhet. 

2. Jesus forløser din kraft og renser din ånd. Han tar bort selvforakten 
og gir deg glede over å få lov til å leve. 

s. lll 
3. Og han lar deg se: at det som ødelegger deg ikke er din synd og dens 

anklage, men hva du gjør med den. 

4. Jeg har talt til deg idag: Det finnes en annen veg. 
s. ll2 

Hvordan skal dette forstås? Som referanse til den virkelige verden er tekst

avsnittet meningsløst. Verken Isachsen eller noen andre står ansikt-til-ansikt 

med Jesus i fysisk forstand. Den konkrete og direkte formen står i skarp kontrast 
til den vage og uklare gyldighetsfordringa. Det tales om omvendelsen som noe 

som skjer nå, det vil si idet ordet lyder, men noen setninger lenger nede 

kommer oppfordringa igjen om å gjøre noe. En mer logisk oppbygning ville vel 

være å sette sekvens 4) først, deretter sekvens l) og 3), og så til slutt 
sekvens 2). Slik det nå står, er det temmelig uklart hva som skal skje først 

og sist. Antakelig må sekvens l) og 2) oppfattes som et løfte om hva som skal 
skje, viss en omvender seg, og omvendelsen er noe som skjer som følge av pre

kenen, men etter at prekenen er ferdig. Her må jeg få bemerke at teksten 
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sansynligvis fungerer bedre (mer overbevisende) muntlig enn skriftlig. Gjen

takelsene, de korte fyndige setningene, kontrastene og rytmen er tydelig be

rekna på a høres. Skildringa av Jesus som står foran tilhøreren med mildhet 
og fred appellerer til følelser og fantasi. Gyldighetsfordringa er sakral, 

og opplevelsen av møtet med Jesus er så langt jeg kan se, avhengig av en full
stendig tilsidesettelse av egne erfaringer. 

Hva slags ytring er: Han står nå foran deg? På tross av at utsagnet står i 

presens, og tidsadverbet nå, mener jeg at utsagnet er et løfte. Det el' betinga 
av direktivet "Vend deg om" - og "hva du gjør" med syndene. 
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4o2o VURDERING OG SAMMENLIKNING 

De tre tekstene viser tre svært forskjellige måter å forkynne på o Selvfølge

lig finnes det enda fler, og dette lille utvalget er mer egna til å vise an

vendeligheten av teorien, enn til å si noe generelt om norsk forkynnelseo Det 
er likevel mitt inntrykk at en videre undersøkelse av forkynnelsestekster på 

alle vesentlige punkter vil støtte de konklusjoner jeg har kunnet trekke av 

andaktsanalysene og den teoretiske drøftingao 

I denne delen vil jeg først og fremst vurdere og sammenlikne de tre tekstenes 
måte å formidle den kristne livsverden på, og jeg vil spesielt legge vekt på 

deres mulighet til å engasjere mennesker som ikke kjenner denne livsverdeno 

Hvilken tekst fungerer best? Er det mulig uten å være teolog å gi noe fore

skrivende svar på hvilken form for forkynnelse som er best? 

Med bakgrunn kritisk hermeneutikk (Ricoeur og Habermas) mener jeg det er 

mulig å vurdere tekstene, ikke bare etter hvordan de ytre sett oppnår resul

tater, men også etter hva slags kommunikasjon de innbyr til o Spørsmålet om 

hvilken tekst som fungerer best er derfor ikke et spørsmål om hvilken tekst 

som oppnår raskest resultater (flest frelste), men den teksten som best rea
liserer den ideelle form for kommunikajson; den deltakende diskurso 

4o2o l. Direkte og indirekte tilpasning til mottakerne 

Analysene har vist at disse forkynnelsestekstene bare i liten grad er utleg
gelse av bibeltekster. Jeg vil tru at ingen av mine tekster sier noe direkte 

"feil" i forhold til luthersk lære, og tekstene aksepteres også som kristen 

forkynnelseo Sprik mellom innholdet i bibelteksten og innholdet i utleggelsen 
kan forklares med den sterke tilknytninga til truslærao Dersom tekst l og 

tekst 3 er typiske for Den norske kirkes forkynnelse, betyr det at prekenen 

først og fremst er variasjoner over truslæra, ikke tekstutleggelseo Slik får 

tilhørerne mer kontakt med den offisielle tolking av kristendommens lære, enn 
med teksteneo En slik prioritering i forkynnelsen medfører også større vekt 

på kirkelig anerkjent kompetanseoAllmenn leseferdighet og bibler tilgjenge
lig for all e,blir oppveid av en sterk autoritetsbundet tolkingstradisjono 
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Forkynnelsestekster som trekker ut et tema (som tekst 3) eller støtter seg 

til truslæra framfor bibelteksten (som tekst 1), kan ha tendens ti l å bl i mer 
orientert om mennesket og livet her og nå, enn om den virkelighet teksten for

teller om, Tekst l og 3 har mennesket i sentrum, og menneskets vilkår med og 

uten Gud framstilles etter forkynnerens mening realistisk. Tanken bak er sann

synligvis at tilhøreren skal møte virkeligheten slik den er, det vil si at de 
skal kjenne seg igjen. Det uttrykkes eksplisitt at dette gjelder deg idag. 

Slik skulle det ikke levnes noen tvil om at budskapet er både akutelt og per

sonlig. Umiddelbart kan en forledes til å tru at den teksten som mest ekspli

sitt knytter forbindelser mellom tilhørernes verden og tekstens tema, er den 

som engasjere!' flest til deltakelse i et sakralt integrert fellesskap. Jeg 
trur ikke det er tilfelle, og jeg vil begrunne det med mitt syn på forkynnelse 

som en kommunikativ handling. 

De som legger vekt på eksplisitt aktualisering og personliggjøring gir ut

trykk for en instrumentell og behavioristisk språkforståelse. Stallmann, som 

har arbeidet med teori om bibelundervisning, sier for eksempel at ei gjenfor

telling aldri kan bli samtidig med den hørende. Tilføyelsen av "dette gjelder 
deg" er nødvendig for at mottakeren skal oppfatte fortellinga som et budskap 
til seg. Han sier blant annet: 

Das Vergangene ist nicht Wirklichkeit fUr mich, nur das Gleichzeitige 
ist Wirklichkeit fUr mich. 

(Stallmann) Mogstad 1980:47 

En annen teoretiker som også har engasjert seg i spørsmål om bibelundervis

ning, er Baldermann (Mogstad 1980:52). Han forsvarer fortellingsforma med at 
det som fortelles nå, oppleves nå, selv om fortellinga handler om noe som 

hendte for tusen år siden. Ved den språklige bevegelse i fortellinga og ved 

at den framføres, blir den aktuell, og ved at den høres, blir den personlig. 

Levendegjøring av tekstens innhold er etter dette synet et viktigere element 
i aktualiseringa enn en eksplisitt dedikasjon. Med vekt på levendegjøring 

kommer bibleteksten i fokus i større grad enn ved eksplisitt tilpasning til 

mottakeren. 

Det er ingen nødvendig sammenheng mellom didaktisk preken og eksplisitt mot

takerorientering eller mellom homiletisk preken og levendegjøring av bibel

teksten, men i praksis trur jeg det viser seg å være ganske stort sammenfall. 
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Didaktisk preken har preg av appell. Den forventer reaksjon eller svar på 

tiltale (jfr. kap. 2. l .3.). Homiletisk forkynnelse er med sin sterkere tekst

orientering mer avventende i sin holdning til mottakerene. Lytterne skal 
først og fremst få høre noe om Gud, ikke om seg sjøl. Fortelling er en form 

for homiletisk forkynnelse, som legger stor vekt på levendegjøring av bud

skapet, men uten eksplisitt aktualisering og personliggjøring. Tekst 2 er et 

eksempel på dette. Tydeliggjøringa av at "jeg har talt til deg idag", passer 

best i den didaktiske tradisjonen der forkynneren forbereder tilhørerne til 
et møte med Gud (jfr. kap. 2. l.). Både tekst l og tekst 3 er varianter av 

denne typen. 

Bruk av direkte henvendelser er en av flere indikatorer på hvilken genre en 

tekst tilhører. Typisk for forkynnelse er nettopp de direkte henvendelsene 

(kap. 2.1.2.). Selv om aktualisering og personliggjøring er satt som betin
gelser for at en tekst kan kalles forkynnelse, betyr ikke dette at kravet 

må oppfylles eksplisitt. Poenget er at stoffet skal oppleves aktuelt og per
sonlig. Det er absolutt ikke selvsagt at det oppnås ved direkte henvendelser. 

Direkte henvendelser er så alminnelig at tekst 2 virker fremmed i forkyn

nelsessammenheng. Med sin manglende oppsplitting mellom bibeltekst og utleg
gelse, med sin manglende uttrykte henvendelse til mottakerne, likner den mer 

på fiksjon enn på forkynnelse. I likhet med fiksjon er teksten en helhet 

(jfr. kap. 4. l .2.). Den bygger opp en (fiktiv) verden med sine egne lover 

som er motivert utifra (fiksjonens) den kristne livsverdens logikk. I stedet 
:or å sannsynliggjøre nye momenter undervegs ved å relatere dem til den rasjo

nelle livsverden (som tekst 3), får de sin gyldighet innafor tekstens verden. 
Grunnen til at tekst 2 likevel er forkynnelse og ikke bare ei fortelling, er 

at den er utleggelse av en bibeltekst, og at den forutsetter en sakral virke

lighet som har betydning for menenskene. 

Det ble sagt i analysen av denne teksten at den sannsynligvis er lettere 

å godta enn de to andre. Jeg vil underbygge dette enda mer nettopp ved å vise 

til manqelen på direkte henvendelser. Mangelen på direkte henvendelser gjør 
det mulig for lytteren å identifisere seg med tekstens personer. Fortellings

teksten kan derfor nettopp ved opphevelsen av den primære referansen (til 

lytterne og deres verden) aktualisere en annerledes verden og aktivisere lyt

terne i forhold til denne. Som det er sagt tidligere er tilegnelse av teks
ten en aktivitet der lytteren er både subjekt og objekt i en konkret dialek

tikk. Møtet med det som er annerledes er også et møte med seg sjøl slik teks
ten framstiller mennesket (Kap.l.3.2. og 3.3.2.). 
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Direkte henvendelser etablerer en liksom-nærhet, som om taleren kjenner 

mottakerne. I og med talerens status som den vitende i religiøse spørs

mål kan hans definisjoner av lytternes liv fungere normativt. Det vil 

si at lytterne i stedet for å avvise det som ikke stemmer med deres egen 
opplevelse av seg sjøl og livet, føler seg unormale og mindreverdige. 

Direkte henvendelser blir på denne måten et autoritativt språk som 

passiviserer mottakeren. Det er kun rom for å svare ja eller nei, ikke 
for noen aktiv deltakende erkjennelse. Ofte polariseres responsmulig

hetene eksplisitt i denne typen forkynnelse. Det gis bare to muligheter; 

enten tilslutning eller avvisning av budskapet. 

Den levendegjøring av bibelteksten som tekst 2 er eksempel på, gir mulig

het for tilhørerne til å integrere teksten i sin verden på sin måte, og 

til å inkludere seg sjøl i tekstens verden. Teksten står uforbeholdent 
på sin sakrale gyldighetsfordring uten å være påtrengende. 

Tekstens intensjon er påvirkning til tru og integrasjon i et fellesskap. 

Dette forsøkes realisert ved ulike proposisjonshandlinger. Forskjellen 
kommer først og fremst fram i bruken av direkte og indirekte henvendelse. 

Kjennskap til proposisjonshandling og dens intensjon er ikke tilstrekkelig 

for å bestemme tekstens illokusjonshandling. Men ved hjelp av denne kjenn

skap kan en finne tekstens gyldighetsfordring og på den måten avgrense 

mulige illokusjonshandlinger. 

4.2.2. Proposisjonshandling, illokusjonshandling og gyldighetsfordring 

Et av måla med denne oppgava er å bestemme forkynnelsens illokusjons

handling. I kapittel 2 der dette ble drøfta teoretisk og generelt, kom 
jeg fram til at kvalifisering måtte være forkynnelsens primære illoku
sjonshandling. For at den skulle lykkes, ble kjennskap til kristendommens 

livsverden satt opp som kriterium. Den grunnleggende forskjellen mellom 

kristendommens livsverden og samfunnet forøvrig ble karakterisert ved 
begrepa sakral og sekulær. Videre ble det med støtte i Habermas, hevda 

at differensieringa mellom objektiv, sosial og subjektiv livssfære er en 

følge av sekularisering. 

Analysen av de tre forkynnelsestekstene innebar også bestemming av tekstens 

illokusjonshandling. For å gjøre dette, var kjennskap til ytringenes/tekstens 

gyldighetsfordring nødvendig. A relatere proposisjonshandlinga til tekstens 

gyldighetsfordring er en forutsetning for å kunne bestemme tekstens illoku

sjonshandling. På tross av at gyldighetsfordringa var relativt klar, som for 
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eksempel i tekst l (jfr. 4.1 .l. l.), var det vanskelig å bestemme tekstens 

illokusjonshandling. Muligens er kategoriene (påstand, kvalifisering, direk

tiv, kommissiv, ekspressiv) for knytta til den rasjonelle livsverden til at 
de uproblematisk kan overføres til religiøse ytringer/tekster. 

Siden sakral livsverden i mindre grad differensierer mellom objektiv, sosial 
og subjektiv l ivssfære, er det sannsynlig at kategol"iene passer dårl_igere på 

denne typen utsagn. Som vi så i tekst l, er utsagnet du er fri en kvalifi

sering, men i samme sekvens følger et direktiv. Den type involvering et reli

giøst utsagn av denne typen innbyr til, visker ut skillene mellom kvalifi
sering, komissiv og dil"ektiv. 'Du er fri' er et løfte om at du vil bli fri 

når du følger direktivet om å akseptere kvalifiseringa. Typisk religiøse yt
ringer som for eksempel 'Gud er god', 'Du er fri' ,'Se, Jesus star foran deg og 
gir deg ei ny framtid', 'Vend om til Herren', er ytringer som først og fremst 

relaterer seg til en sakl'al virkelighet. Uten anerkjennelse av denne blir 
de meningsløse. Dernest er denne type ytringer umulige å bestemme som enten 

komissiv, direktiv eller ekspressiv. Ordre og gave, menneskehandling og guds

handling framstilles språklig som to sider av samme sak. Et sprøsmål som 
gjenstår er forholdet mellom illokusjonshandling og gyldighetsfordring i 

tekst 2 sett i relasjon til det samme i tekst l og 3. Forskjellen mellom 
tekst l og 3 på den ene sida og tekst 2 på den andre er gjort greie for i 

kap. 4.2. l. Der ble det særlig lagt vekt på betydninga av eksplisitt og im

plisitt tilpasning til mottakerne, og drøftinga foregikk med den hensikt å 
få fram forholdet mellom tekstenes proposisjonshandling og illokusjonshand

ling. Nå vil jeg sammenlikne tekstenes gyldighetsfordring og med det belyse 

deres illokusjonshandlinger. 

Tekst l er overtalende og argumenterende. Rasjonell livsverden underordnes 

og innordnes en sakral livsverden (jfr. 4.1.1.). Teksten blander sammen sa

kral gyldighetsfordring med sannhetsfordringa fra den rasjonelle livsverdens 

objektive sfære. Teksten appellerer dermed til menneskets fornuft. En anmodes 
om å godta budskapet fordi det er sant. Denne teksten må presenteres i en si

tuasjon der det på forhånd hersker konsens om tekstens gyldighetsfordring. 

Tekst 3 er manende og manipulerende. Den baserer seg på konsens om rasjonell 
livsverden og innordner det religiøse under det rasjonelle i størstedelen av 

teksten. Den gyldighetsfordring teksten relateres til, er oppriktighet. Blan

dinga av det subjektive og det sakrale gjør at teksten for mange kristne vil 
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fungere normativt. Som ei fra~stillinq av hvordan de burde ha det. Dette skjer 

fordi de setter den sakrale gyldighetsfordringa over den subjektive. For 

mange ikke-kristne vil teksten være påtrengende påstander om private proble

mer, med skildring av en positiv løsning som en muligens lar seg overtale 
til å prøve. 

Skiftet i teksten ved avslutningen(fra s. 110: Jeg vet godt hva jeg har 

gjort), er sannsynligvis mindre påfallende ved den muntlige framføringa enn 

for den som forholder seg t"il prekenen som trykt tekst. I avslutningen for

utsettes en sakral virkelighet, men skiftet mellom sekulær og sakral gyldig
het kan, for dem som har funnet den foregående teksten rasjonelt akseptabelt, 

være vanskelig å forholde seg til. På en måte kan en si at teksten "lover" 
at budskapet er rasjonelt forståelig. Når det så hevdes at "Jesus står foran 
deg'', blir utsagnet vanskelig å forstå for de som ikke allerede lever inna

for kristendommens livsverden. 

Begge disse tekstene blander sakral og sekulær livsverden. De er svært direk

te i sine henvendelser noe som fører til at utsagnas gyldighet relateres vel 
så mye til mottakernes livsverden som til tekstens. 

Tekst 2 derimot blander ikke sakral og sekulær, fordi den ikke blander mot

takerne eksplisitt inn i teksten. Det blir vanskeligere å bedømme teksten 
som sann, riktig eller oppriktig fordi den mangler direkte påstander, direk

tivel' eller ekspress iver (osv.) med relasjon til rasjonell gyldighet, Teks

tens ytringer relateres først og fremst til teksten som helhet. I analysen 
av tekst 2 er det derfor tekstens illokusjonshandling en må finne, i stedet 

for en sum av ytringer med tildels ulike gyldighetsfordringer. 

Tekst 2's proposisjonshandling er hele fortellinga om Jesu fristelse i ørke
nen. Gyldighetsfordringa er sakral. Men hva er illokusjonshandlinga? Jeg 

mener at den er en innlemmelse et sakralt integrert fellesskap (jfr. 4. l .2.3.). 

Teksten nøyer seg ikke med å invitere mottakerne, den inkluderer dem i guds
fellesskapet. Som alltid er forutsetningen for at ei illokusjonshandling skal 

lykkes, konsens om dens gyldighetsfordring. 

Tekst 2 er den av de tre tekstene som lettest går inn en diskurs. I stedet 

for manipulerende overtalelse og uklar gyldighetsfordring, står den overfor 

lytteren med en klar integritet og egenart. Overfor en slik tekst er en kri

tisk deltakende erkjennelse mulig. At dette ikke behøver å bety at illokusjons-
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handlinga lykkes er en annen sak. Et viktig krav til kommunikasjon er at det 

gis rom for egen integritet og åpenhet for motparten. Vellykka illokusjons
handling er avhengig av respons fra mottakeren. A bli forstått er a generere 

en situasjon av konsens, men dette må ikke brukes som alibi for manipulering 

av mottakeren. Mottakeren rnA forbeholdes retten til en kritisk deltakende 

tilegnelse. 

Hvilken av de tre tekstene som best realiserer intensjonen om påvirkning til 

tru og integrasjon i det kristne fellesskapet er fremdeles ubesvart. Men hvil

ken av tekstene som best realiserer den ideelle form for kommunikativ sam

handling skulle være klart 

Forkynnelse au en transcendent virkelighet et rasjonalisert samfunn er en 

form for kulturkollisjon. Som alternativ til isolasjon av det religiøse fel

lesskapet og tilslørende markedsføring har jeg med bakgrunn i Ricoeurs tekst
begrep og Habermas' diskursbegrep hevda muligheten for at en tekstorientert 

forkynnels~ kan fungere diskursivt i vårt moderne samfunn. 
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E6G 

Au Berl! Helg®y l(!o2ier 
Te!(SI1. Pe-l. 41, 1---4 

Vesle-jente på fem kjem 
storskrikancle inn lil mor, Med 
eine handa godl uls\rekl, der 
pilar det nemleg fram nokre 
bloddråpar pa grunn av ei! li
le risp. Lill lrøysl og ein stor 
og godt synleg plasterlapp er 

· del som skal til lor il stanse 
tårene. lkkje før er vesla kom
me ul all, lør handa med pla
sterlappen er den store al
raksjonen !or dei andre bar
na. Den er symbolet på ska-· 
den, og sjølit mange limar 
etter, når !ar kjem heim, må 
også han studere plasteret. 
Ja, også når besteloreldrene 
kjem på vitjing el veke etter, 
insisterer lem-åringen på å få 
på ny plasterlapp. Såret er 
grodd, men mor <~r lydig, sjølv 

· om ho har vanskeleg for å 
skjule smile!. 

Går vi rundt med plasler-. 
lapp på eil grodd sår? Sjølv
sagt ikkje! Tenk deg nå litt 
om. Det feilskjæret du gjorde 
i din ungdom, og som møter . 
deg i døra nesten dagleg med 
helsinga: Livet ditt kunne vert 
annleis om dette hadde vært 
ugjort. Ja, del er loresten 
ikkje berre feilgrepet sjølv 
som møter deg, ektefelle 
barn, naboer og kolleger kan 
også denne helsinga. 

Men kvifor skal også du 
koma trekkjandes med dette 
nå ved starten til ein ny dag? . 
Eg innrømmer sårte. og del 
må skjulast om sil under ein 
plasterlapp, det er ~it åpe sår 
eg lir under. Sidan eg minna 
deg om leilgrepei, kan eg då 
ogs~ lill lov å reita tanken din 
på nol<o anna. Ja, delle er 
lkkje berre mine ord, dei har 
langt større autoritet og bygg
jer på ei vel dokkumetert hi
storisk hending: Jesus Kristus 
leid l lor all synd og skule 
medan han var her på jorda, 
og Han gjorde det ior deg. 
Forlattaren skriv lylgjande i 1. 
Pel. 4, 1 •Når Kristus no har 
!idd i silt jordliv, skal de væp
na dykk med den tanken: Det 
er ikkje sjukdomssmer!er del 
her er tale om, men smerter 
p.g.a. synd og skuld. 

Du er ikkje interessert i å 
trekkja Gud Kristus inn i 
delle, du har med nær-
miljøet! 

Eg er al du el-
ler efJ, dsi vi målle 
rn"l't~ale, slepp unna Gud. l aille 

la\1 har Han sagt al på den 
siste og ytterste dag, skal 
kvar! kne bøya seg for Han 
og erkjenne Hans eksistens 
og velde. Historia kan dokum
men!era al Han har brukt å ta
le sant tidligere. 

Men, del er den same san
nordige Herre, ·som her seier 
ai du på grunn av jesus Kri
stus er ferdig med synda, så
rei dilt er lækt, du er fri! ER 
ikf<je delte ei sanning del er 
verd il dvele ved? Når høgsle
re\1 h«r iriiunne seg, skreve 
del i eil dokument lilgjeng
elsg !or alle, er ikl<je det då 
nok li\ å overtyda Mds deg 
sjøvl og naboen? Eg sa ikkje 

. si gjerninga dermed er ugjort, 
heller ikkje at arret er borte, 
men smerta som har gnaga 
på deg, den har Jesus Ialt 
bort, såret er grodd. 

Ta plasterlappen av, bed 
Jesus hjelpa deg. Lat Han lå 
sla ved sida di og konstatere 
al såret er grodd. Lat Han lå 
overtyde deg om, at den han
da som ikkje berre var merka 
med plasterlappen, men som 
du også lreista skjule fordi ho 
ikkje var nok on pryd, den 
handa er friskmeldt! Du som 
trudde at du aldri kunne bru
!,ast lil noko godt, du som var 
overtydd om al smertene ville 
kvele deg om du forsøkte å 
spre glede, du skal lå lov, i 
Jesu Kristi navn, fl rette fram 
den handa du var gener! 
over, lilby henne til !eneste 
leir andre, gjera Den Heilage 
Guds vilje den stunda du har 
ett av livet 

Skulle nå du eller dine nær
maste skrive dill ettermæle, 
ville del truleg lyda: Vedkom
mende greide aldri reisa seg 
etter dei såre eit hardt liv had
de gitt Einsemd og isolasjon 
tok stadig meir overtaket, livet 
var ei liding og ei knugande 
s!<uldl<jensle. 

Vil du ta Gud si erklæring til 
lelge, kan del framleis hei!a 
om deg: l Jesus Kristus vart 
vedkommande lrifunnen, den
ne sanninga utløysle ei livs
glede, som ikkje berre gav 
gode dagar lor han eller hen· 
ne, men som var ei livsglede 
som smitta over på andre, det 
vari lrygi og godt å vera i 
denne personen siti nærvær. 

Ta nå ein til! under plaster
lappen, kan du nÆl sjå at såret 
er lekt! Gi si!J Han som gjorde 
del, Jesus l<rislus, lakk og 
iJfi:s og ærel 
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TE~<~T 2. 

AV RAVN KARSRUD 
Familieguds~enesle, 1. sønd<Jg i laste 
Matt 4, 1 ..,- n: 

-'1 
IPreika mi i dag er ei gjenfoirleljing. 
!Eg skal fonelje oppaa ei av dei his
wriane om Jesus som evangelisten 
Maueus høyrde og skreiv ned. His
toria står i Teslamentei - i Bibelen 
v:lr. 

Det var ein kveld, det var blitt 
aemmeleg seint Snart stunda alet 
mo~ leggetid for Mirjam og dei an
dre ungane i huset. 

- Fortell ei historie til, då, beste
far, sa Mirjam, berre ei einasre bitte
lita forteljing. Gamle Mathias gav 
s.eg, sukka oppgitt og sa: - Vei, 
berre ei til. Og så marsj i seng. 

- Ta den om Herodes og flukten . 
til Egypt, og om borna i Betlehem, 
var det ein av ungane som sa. Nei, 
ikkje den. Ta den om den siore 
flommen. Og om Josef som blei 
lk.:asi.a i brønnen. Den om Darnid A 
løvehula. Og den om mannen som 
blei slå u ned av røvarane. 

- Hysj, hysj, sa gamle Mathias, i 
held skal de få høyra ei foneljing 
de aldri har høyn før. O~n er svært 
spammde. og litt s!mmmeL Den er 
beilt sann. Han foua!Ke meg det 
sjølv. ~ 

- Kven Ha.n? var d~a ein av sm2!
wmgane som sa. 

- Jesus Messias vd, svane Mir
jam, veil du ikkje at gamie Mathias 
i sin ungdom vandra med Jesus 

2 
Messias og at han kan alle dci hei la
ge foneljingane. 
- Ja, no skal, de høym, sa Mathi
as. Ein gong drog Jesus ut i øyde
marka for å vera for seg sjølv. Han 
vil!e prøve kor mykje han tålte av 
einsemd og svo!L Og han ville finne 
ut om han var sterk nok til å slåss 
mot døden. 

- Var han i øydemarka i 40 år 
slik som Moses? spurte MUrjam. 

- Nei, men i 40 dag ar og 40 net
ter levde han ut;m ein matbit. Bene 
vatn fe!ck han drikke. D~ kan du tru 
han var svohen. 

- Men kvifor gjorde han i!dcje 
eit aldri så lite brødunder? sa hi:ir
jam, - diJ h~r jo sjølv fortalt om 
då han gjorde fem kneipp og to 
~Heikte sHd om a il mm for tusener av 
folk. 

- Jau, sa Mathias. - Då Jesus 
var blitt såsvohen og fonvila at ma
gen skreik og han måtte gråte, så 
vondt var del, då var del at han 
høyrde ei stemme som sa: 

- !Er du Guds son, så seR at desse 
sleinane skal bli brød. ·og då han 
høyrde denne stemma var det som 
om han såg foran seg hauger av her
leg ferskK brød, runde som rullestein 
i elveleiet. Og den slem rna., den var 
den same som han skulle fil høyra 
nokre år seinare: 

~, 

) 
- Er du Guds son så stig ned av 

dette korset. 
. Der'$(,)m Jesus hadde gjort'?teina

ne om til brød (det kunne han), då 
hadde han ikkje vore sterk nok til å 
slåss mot døden og redde verda. Qj_ 
hadde han redda seg sjølv men in
gen andre. Men heldigvis var Jesus 
så sterk at han valgte: Eg vil heller 
dø_ enn å gje meg. 

Og Jesus svarte denne stemma: 
- Menneskel lever ikkje berre av 
brød, men av kvart ord som kjem 
frå Guds munn. 

Og dermed var den fristande 
stemma., den som lokka og prøvde å 
lure Jesus til å svik la si oppgåve -
den var slått tilbake . .!J:.IJJLJ!ad~ 
ya_l_~[ ~-~_'[el~e m_~~ ~i .. Jom. ~~@l!.
og flan hadde vunne første runde. 

Men kva så? 
Ja, så satt Jesus der då, på ein av dei 
høge borgmurane i tempelbyen 
Jerusalem. Høge, fine klatreplassar, 
smale murkantar, flotte å balansere 
på, stupbratt ned, farleg å kikke ut
ror. tr~gt å lene seg inn mot muren. 

- A, kor herleg, tenkte .llesus, 
- så fritt og høgt og farleg. 

Han balanserte over smale mur
kroner, sene seg i solfylte nisjer, 
hoppo fra tårn til tårn, til han til 
sluH saod yuerst, øverst, på dea 
hwgaste punktet 

Så kom stemma, den mjuke., var
me, lokkandestemma:- Du kan jo 
fly, .llesus, du er det elnaste mennes
ket som kan fly. Kasi deg ut, Jesus! 
Flyt på. solgangsbrisen, lat en glar 
bære deg. Stup ut og svev som ørna, 
Jesus! Du er jo over dei andre. ikkje 
san!, du er vel ingen reddhare? Du er 
jo Guds son, ikkje sant? 

Jesus høyrer sremma, døser i sola 
mon murveggen. Smiler og drøy-

i[ 
mer om svev i overmennesl\eleg 
fridom. 

i svevn··reiser-han seg opp, og går 
fraffi mot murkanten. 

Ly fter ar mane som venger, tek 
sats. 

Og vaknar plutseleg og kjenner 
au stemma, og veit a[ dersom han 
no stuper ut i svevet, så vil han aldri 
meir koma ned på jorda att. Aldri 
meir kunna klatre i bratte fjellsider 
med sine vener. A!dri meir balanse
re over sleipe klopper med a.ndre 
folk. Aldri meir vera redd og gråte. 

· Jesus tving seg tilbake fra mur
kanten, steg for Sleg, vekk frå det 
lokkande stupet, inn med ryggen 
mot veggen, og Jesus skrik til stem
ma: - Du skal ikkje sette Herren 
din Gud på prøve!! 

Ja, slik vann Jesus den andre 
freistinga. Svein og skjelvande kl.a~t
r<al han seg ned frå tempelmuren og 
ned au til oss. 

- A huff, sa Mirjam,- noko så 
skummelt, tenk om han hadde hop· 
pa då? 

- Ja, svara Mathias aJvorleg, då 
hadde vi nok i~kje haU nokon ven i 
Jesus. Berre ejn fmmand ømegud. 

- s~ her leg at Jesus var redd,'" 
Mirjam, for då er det li~som ikkje 
så farleg å vera redd. 

Aklq.Jra1, smilte Mathias, men 
fhøyr 1no på den tredje prøva: 

Dåvar Jesus p~ eit høg l fjell. Han 
sa iUje kva fjell det var. Men del 
varslik at dtr kunne han sjhll verd· 
sens l21.nd og rri ker og deira her
legdom. 

Og stemma var der og den sa: -
Ser du ah dette, Jesus, all detle er 

ditt dersom du følgjer meg. Berre 
gjer del eg seier, så skal di få all det· 
te. Ser du a!t du ~omne ønske deg. 

-s-
Jublande folkemassar som vil ha 
deg til konge., hus og hyuer, sloU og 
borg. Alt er din dersom du veigjer 
meg, sa s!emma. 

Jesus svarn ikkje. Han saa på ein 
stein og såg utover. 

Det såg nærmasr ut som han kje
da seg. 

- Ser du, sa stemma,- den blei 
meir og meir ivrig og desperat. All 
mak! kan du få. soldater, mat, gol· 
teri i haugevis. luksus, kiær,·kuns~
skatler, alle bu1ikker er dine. Forsyn 
deg, Jesus! Tenk p;l alt del gode du 
kan gjern dersom du har all dene, 
maste stemma. 

Jesus smi he for seg sjølv. Del såg 
lU som om ham renkte på heilt andre 
ting. 

Stemma !idde. Jesus såg opp, lo 
og sa:- Eg har valgt å ljene Gud 
og dei fallige. Dra dit du kom frå, 
dumme stemme du er. 

Ja, den stemma. den vonde siem
m2.1 som ville ~a Jesus bort frå oss (og 
nesu;n !.dane del). og som enda prø
ver ~ øydeleege for Gud og oss, den 
siemma fOr bon. Som eåsk.rremi kaoc
te. Med du va.r lufaa full a.v musi~k 
og englolihl. Eia langbord blei de Ha 
av usynlege hender. Det su·.ø.kte 
frå fjellet og ned i dalen og like 
himmelrikets saler. Eit enkel! måliid 
med herleg nybakt brød. Frisk! vam 
frå fjellbekken til ungane og vin til 
dei va.!<sne. Jesus var over:æ.h. San
gern steig- djupe ba.mestemmer og 
refrengeq som bølga om og om 
igjen: 

- For Gud er ein a,v oss ved dette 
bord. 

N 
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TEKST3 

Fra krav til kraft 

Jeg tror ikke man behøver å være spesielt følsom 
for å oppleve at det er noe som heter «ånd>>. Der hvor 
det er mennesker samlet hersker det alltid en ånd på 
en eller annen måte. Ta de to-tre hjemmene du of
test er på besøk i og kjenner godt. Det råder en ånd i 
et hjem, en ganske bestemt ånd. Alt ettersom hvilke 
mennesker som bor der, og hvem de er 

Et landskap kan eie en stemning. Også et kunst
verk kan fange inn en bestemt atmosfære. Et maleri, 
et dikt, et musikkstykke. 

Men bare det som lever har ånd. Derfor finnes det 
ikke noe dødere enn et dødt menneske. Det er så 
ugjenkallelig, gjennomført dødt og i så voldsom 
kontrast til hva det inntil nylig var: levende. Et le
vende menneske. Et åndsmenneske. I døden blir 
mennesket åndsforlatt. Vi er kroppsbevisste men
nesker. Selvsagt. For vi er kropp. Vi kan ikke tenke 
oss et menneske skilt fra at det er en kropp, et lege
me. 

Men du er også et åndsmenneske. Du er ånd! 
Kropp og ånd- det er ikke bare noe vi har, det er hva 
vi er. Uten dette er vi jo ikke i det hele tatt. 

Men: Hvilke åndskrefter bor det i deg? 
Mange vil være ute av stand til å svare på det 

spørsmålet. For vel er vi blitt kroppsbevisste men
nesker. Men ikke i samme grad åndsbevisste; når 
det gjelder oss selv. 

Hvem er du? Du kan ikke gi meg din kropp til 

Preken i Skurdalskyrkja, Kristi Himmelfartsdag 1978. Overført 1 rad1o. 

svar. Det blir et halvt svar, eller enda mindre. 
Hvem bor i ditt indre hus? Er det mange rom der? 

Hvilke åndskrefter er dine? Jeg merker ganske 
umiddelbart åndskreftene i et menneske når vi mø
tes. Er dette et bittert menneske? Et arbeidsomt 
menneske? Er han ensom, rastløs, aggressiv, sky? 
Eller åpen, trygg, eller avslappet, ustresset? 

Medåndskrefterfølgeralltidenutstråling.Dinhud 
er ikke av stål og dine øyne er ikke av betong. Alt 
som bor i deg, av helhet og halvhet, av vilje og av
makt, av karaktersvakheter og uoppfylte ønsker, av 
ensomhet og lengt, det er noe levende og vibrerende 
og vitalt. Ditt liv skjelver i deg, som strengene i en 
gitar eller en harpe, og ditt liv kan høres som musikk 
som strømmer ut fra deg. Både vemodstoner og 
eksplosjoner av glede. Alt som bor i deg og lever i 
deg, stråler ut av deg, og skriver fortellingen om ditt 
liv i andres bevissthet. Fordi du er et levende men
neske, et åndsmenneske, fordi alt dette er i deg og 
siver ut av deg, så skaper du noe i menneskene du 
møter: Noen elsker deg. Noen beundrer deg. Noen 
misunner deg. Noen forakter deg. Noen hater deg. 
Kanskje noen forstår deg. Kanskje noen tilgir deg. 
''.J"oen forlot deg. Noen såret deg. 

Det er om qisse innerste og enkleste ting Jesus 
taler på Kristi Himmelfartsdag. Det er dette de siste 
ordene handler om. De siste ord før scenen skiftes. 

Når et menneske dør, blir det åndsforlatt, bare et 
dødt avsjelet legeme blir igjen for igjen å bli til jord 
og støv. Med Jesus var det annerledes. Da Jesus 
skulle skilles fra sine, ble de ikke åndsforlatt. Han·s 
ånd ble igjen. Det var hans legeme som forlot dem. 
For å vende tilbake til sitt utgangspunkt. For Jesus 
var det ikke av støv. Vi er kommet fra jord og skal 
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igjen bli til jord. Og Jesus har sagt at av jorden skal vi 
igjen oppstå. Men Jesus kom fra Gud. Og i avskjeds
timen skjedde hans avskjed: Av Gud er han kom
met, og til Gud skal han bli, og fra Gud skal han en 
dag komme tilbake. 

Derfor etterlot han oss ikke sin døde kropp, over
latt til oss å begrave. Han etterlot oss sin ånd. En 
levende ånd. 

Om dette handler Kristi Himmelfartsdag og den 
store kristne høytid vi om få dager skal møte, pinse
festen. Vår kirkes glemte høytid. Glemt fordi vi er 
blitt kroppsbevisste mennesker bare, og ikke også 
ånds bevisste. «Dere vet ikke av hva ånd dere er,» sa 
Jesus fortvilet til disiplene da de kort tid i forveien 
ville bli hans entusiastiske kirkebyggere i presti
sjens navn. 

.~ 

Jeg vet at mange mennesker opplever evangeliet 
som: krav. Kristendom er krav. Kristen tro er krav 
om tro. 

Det går ikke an å bli glad i et krav. Det går ikke an å 
finne hvile inntil et krav. 

Og er det ikke det vi har blitt forbitret over i møte 
med kirkens Gud: Hans krav er så mange og så klare 
og så veldige' Krav om tro. Krav om bønn. Krav om 
moralsk kraft. Krav om å lese Bibelen. Forholdet til 
Gud blir negativt ladet ettersom årene går. For kra
vene er der, men jeg innfrir dem ikke. 

Det sto ikke i teksten det mange kanskje hørte: 
1,J"oe om at disiplene skulle vente i Jerusalem inntil 
de ble ikledt krav fra det høye. Det sto: Dere skal få 
kraft når Den hellige And kommer over dere. Dette 
er altså de to mulige måtene å oppleve det kristne 
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budskap på: krav eller kraft. 
Det er avgjørende om du kan finne tak i hvor 

skillelinjen går. Hvor ligger forskjellen? 
Jeg tror jeg kan si noe om det. Men jeg er langt fra 

sikker på om du egentlig ønsker å høre det. La meg 
si det fort og kort: Forskjellen heter: Syndenes forla
telse. A høre evangeliet- og så fortsette å leve uten 
syndenes forlatelse- gjør evangeliet til krav. A høre 
evangeliet og så begynne å leve med syndenes forla
telse - gjør evangeliet til kraft. 

Her ligger forskjellen. Og du får ikke begge deler. 
Innerst i ditt hjerte er det ikke plass til begge. Enten 
må dine elskede, eller hatede, synder rå grunnen. 
Eller så må Jesus få komme dit inn hvor syndene 
var. Det ene må bli inne, det andre må bli ute. 

Men selv om du behøver kraft til å leve, så behøver 
du jo slett ikke velge Jesus. Han lovte i teksten sine 
disipler: kraft fra det høye. Men det er ikke den 
eneste kraft innen rekkevidde. Det finnes også noe 
voldsomt sterkt som heter: kraft fra det lave. 

Vi har veldig gale forestillinger om begrepet synd i 
våre liv. Mine nederlag, min uoppgjorte fortid, min 
stolthet, min selvtilstrekkelighet eier også en veldig 
kraft. 

Vi tenker oss gjerne at det i vårt liv som vi opple
ver som syndens fortvilelse, det ligger isolert- dypt i 
vårt sinn, pakket inn i frysefolie og låst inn i en skuff 
i bevissthetens dyp. 

Det er ikke slik. 
Din synd er aldri en anonym, passiv, isolert, 

kraftløs størrelse. Din synd har navn. Den har iden
titet. Den knytter seg til konkrete følelser, opplevel
ser, begivenheter i ditt liv. Den har feste i virkelighe
ten. Den har skjedd. Og den taler til deg. Hører du 
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hva den swr'? Den sier: .. Du er dømt. .. Den anklager 
deg. Den stimulerer din selvforakt. Synden er en 
eneste stor lekkasje. Den siver inn i alt i ditt indre. 
Den er fortsatt i funksjon. 

Mange er lut lei av kirken fordi den alltid taler om 
synd. Det blir så negativt alt sammen, så grått, så 
gledesløst. 

Kunne ikke Jesus snakket om noe hyggeligere? 
Gjort det litt lettere å tro på ham og ha med ham å 
gjøre. Eller er han kommet bare for å deprimere oss 
og ødelegge oss? 

I første kapitel i Markusevangeliet leser vi: .. og 
det var en i deres synagoge, en mann med en uren 
ånd, og han ropte: «Hva har vi med deg å gjøre, Jesus 
fra Nasaret? Du er kommet for å ødelegge oss: Jeg 
vet hvem du er, du Guds hellige." Og Jesus truet den 
og sa: «Ti stille, og far ut av ham." Og den urene ånd 
slet i ham og skrek med høy røst og for ut av ham." 

Den urene ånd hadde rett, og talte sant, da den 
skrek: .. Du er kommet for å ødelegge oss." For dens 
angst var dens egen. Alt i mennesket som ikke er av 
Gud, som ikke har kjærlighetens nerve, er i fare i 
Jesu nærhet. 

Jeg vet det godt fra mitt eget liv. Har ikke også jeg 
sittet i kirken og kjent ulysten presse seg opp i sin
net, irritasjon, raseri. Det er utrivelig å være her' 
Men jeg har hørt nøye etter, for· å kjenne hvilke 
stemmer i meg det er, som får åndenød og trengsel 
når Jesus forkynnes. Og jeg har med årene fått se 
hvem de er, disse stemmene som roper fra det inner
ste i mitt eget sinn: De er mine synder. 

Mine uoppgjortheter. Mine nederlag, min stolthet, 
min avmakt, min bitterhet. Min selvopptatthet. Min 
utakknemlighet. Og de roper, også i mitt sinn, med 
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h0y mst. For de er sterke. og de er mange. og de har 
vært der lenge. Og fordi deres røst stiger opp fra m1tt 
eget hjertes innerste tror jeg det er min egen stemme 
jeg hører. 

Det ufattelige mine nederlag og min uoppgjorte 
fortid gjør med meg er å få meg til å tro at jeg er 
avhengig av dem og uløselig knyttet til dem. Men 
mine synder kom jo en gang som fremmede inn i 
mitt liv. Som gjester jeg kanskje ønsket å hygge meg 
med en stund. Men de slo seg ned. De ble. Og siden 

· har de slått seg ettertrykkelig ned og rigget seg 
skikkelig tiL De har hvisket ut grensen mellom hva 
som er mitt og hva som er deres. De har forledet meg 
til å identifisere meg med dem. Når jeg anklager 
Gud- er det ikke fordi jeg taler deres sak? Og de har 
knyttet meg til seg gjennom skyldfølelse og av
hengighet i en slik grad at de har latt meg glemme
at det finnes noe annet liv. 

La meg stille deg et veldig enkelt spørsmål, som 
likevel er kolossalt radikalt: «Hvordan ville ditt liv 
være- hvis fortiden var tilgitt?» 

Jeg hører fresing fra de irriterte svar, like hit: Ikke 
bland deg opp i mine saker. Fortid kan ikke forand
res. Skru av, din religiøse lykketenker. 

Jo, det finnes noe som heter kraft fra det lave. Og 
det er snakk om høyspenning, om voldsomme kref
ter. Tehk på hva du i ditt liv har tenkt, gjort, sagt og 
følt- i kraft av hat? 

Eller tenk på hvilken veldig kraft som finnes i det 
misunnelige menneskets liv. Det er blitt sagt at hvis 
folkesykdommen «misunnelse>> var dødelig, så ville 
Norge vært avfolket og ubebodd. 

Eller kanskje mest av alt: Se på ordet «prestisje". 
Trolig rommer det ordet den største kraft fra det 
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lave i våre liv i dag. 
Hvor mange av våre beslutninger har ikke Presti

sjen truffet for oss. For Prestisjen har forstand på 
det som hører verden til. Prestisjen vet hva en plass i 
solen betyr, og hva den koster, og at du tro:!ig er 
villig til å betale. 

Prestisjen er kjærlighetens fremste fiende i vårt 
samfunn. Den er en åndsmakt- av veldig kraft, ikke 
minst fordi vi ikke avslører den- og står den i mot. 
Den dirigerer gjerne både familieliv og yrkesllv, og 
politisk liv og kirkeliv. Den har klare mål og eier en 
veldig kraft. 

Uten prestisje - hadde mange mennesker ikke 
nådd dit hvor de er i dag. Men-hvor er de? Hvbr hat 
Prestisjen egentlig bragt dem? Hvilken pris er be
talt? Og hvem har betalt dl·n? 

Noen har gjort det. Og gjort det med smerte. For 
prestisje er kraft- fra det lave. 

Når møtet med Jesus blir så smertelig for mange 
og så vondt, er det fordi mitt eget sårbare sinn blir 
slagmark for en kamp, og en kollisjon. Sammenstø
tet med kraften fra det lave og kraften fra det høye, 
Og syndens kraft er umåtelig sterk. Uten påskedags 
ufattelige gjennombrudd måtte vi erklært den for 
sterkest. 

Det var en gang en mann i en synagoge som hadde 
en uren ånd, som ropte til Jesus: «Du er kommet for 
å ødelegge oss.» Og den urene ånd talte sant. Men for 
Guds skyld, merk forskjellen: Røsten var ikke man
nens. Men den urene ånds røst. Syndens røst i ham. 
Avmaktens rop. 

Jesus er ikke kommet for å ødelegge oss. Men for å 
ødelegge det som er i ferd med å ødelegge oss: Våre 
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synder. De som bor sa tett inntil vart hjerte at vi tror 
det er vår egen røst vi hører når de anklager både 
Jesus og oss. Men de er ikke oss. Og du er ikke nødt 
til å redde dem og berge dem. De kom for lenge 
siden som gjester. Og noe annet er de ikke. Selv om 
de har gjort det djevelske mesterstykke å gjøre meg 
til en fremmed i mitt eget sinn. 

Synd kan vanskelig defineres. For alt i livet kan bli 
til velsignelse eller forbannelse. Men hva som er 
konkrete synder i ditt liv meisles ut når Jesus 
kommer. For han kommer for å peke dem ut og 
ødelegge dem. Knuse dem, hive dem ut. For at du 
kan få ditt !iv tilbake. 

Synd kan vi ikke selv se. Men Jesus har lovet oss 
kraft fra det høye, den hellige ånds kraft, som gir 
vårt hjertes øyne lys. «Jeg vil ikke etterlate dere som 
foreldreløse barn,» sa Jesus i sin avskjedstale i Jo
hannesevangeliet. «Jeg kommer til dere. Med min 
hellige ånd. Og når ånden kommer skal han overbe
vise verden om hva synd er.>> 

Synd kan vi ikke se selv. Det blir kamp mot en 
usynlig fiende. Og dermed er vi våpenløse hvor 
sterke vi ellers måtte kjenne oss. 

Men hva som er synd i ditt liv kan merkes. For 
synd er ikke en anonym, passiv, isolert, kraftløs 
størrelse. Din synd har navn. Den har identitet. Den 
knytter seg til konkrete følelser, opplevelser, begi
venheter i ditt liv. Den har feste i virkeligheten. Den 
har skjedd. Og den gjør noe med deg. Hører du hva 
den sier, og ser du hva den gjør med deg? 

Den halverer alt i deg som er godt. Den nedskriver 
din kjærlighet til viljesvak sympati. Den reduserer 
dine bønner til innadvendte sukk. Den margstjeler 
ditt mot. Den tapper din livsglede med et smil. Den 
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forg1fter din tro. Og mest av aLt: Den tar Jesus bort 
fra dine øyne. Eller forandrer ham i løgnenes lys: I 
det den lar deg oppleve evangeliet som krav, opple
ve det uten syndenes forlatelse. Evangeliet er kraft. 
Kraft fra det høye. Kraft til å se syndehs fortvilte 
makt og gjøre slutt- på dens djevelske gjerning. 
Vi skjønner i dag bedre enn noen gang ordet: lek
kasje. Vi forbinder det ordet med oljekatastrofe i 
havet. Forurensing og død. Til Bravo-plattformen 
hadde vi heldigvis en brønndreper innen rekkevid
de. 

Det finnes en alvorligere lekkasje. Som ikke bare 
rammer fisk og sjødyr. Men mennesker. Det finnes 
en alvorligere lekkasje - som er like full av de
struksjon og død. Synden lekker. Den ligger ikke 
isolert, dypt i vårt sinn, pakket inn i frysefolie og 
nedlåst i en skuff. Den lekker. For den er enda full av 
kraft. av negative bølger. Og du er ute av stand til å 
begrense den eller kontrollere den. 

Jesus tilbød oss å bekjenne våre synder for ham. 
Sa at han ville, og hadde makt til, å slette dem ut. 
Men da måtte vi rekke dem fram- med våre hender, 
nevne dem ved navn- med våre lepper, se pa dem 
panytt- med fortvilelse og vite at de er mine. Men 
for så å se og oppleve at Jesus tar dem bort. Bort fra 
vår selvforakt, fra vår ødelagte samvittighet. ut av 
vår depresjon. 

Men vi har med årene funnet en annen metode 
som tilsynelatende er mer behagelig og like effektiv. 
Hva gjør et menneske i dag med sine synder i stedet 
for å bekjenne dem for Gud? 

Vi senker dem ned i taushet. 
Vi snakker ganske enkelt ikke om dem. Jeg vet at 

de er der. Jeg merker dem ofte. De taler til meg, erter 
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meg, anklager meg. Gjør meg deprimert. Men jeg lar 
dem ikke komme til orde utenfor mitt sinn. Jeg er til 
enhver tid beredt til å gjøre de anstrengelser som er 
nødvendige for at det skjulte i mitt liv skal forbli 
skjuLt. Mitt svik, min lille løgn, mitt tyveri, mitt dob
beltspill - det ligger senket ned i taushet. Det er en 
meget slitsom løsning. For synder trives ikke i taus
het. Det bor sterke åndskrefter i de uoppgjorte syn
der. Får de sjansen roper de gjerne med høy røst. Det 
å tie er ikke lett. 

A·tie om alt vondt som ligger og presser under 
overflaten er arbeidskrevende. Det er som å holde 20 
korker under vann på en gang. Jeg må bruke mange 
krefter på å tie. Min oppmerksomhet, min omtanke, 
mitt ordvalg, min energi, blir bundet i dette. Jeg må 
alltid passe på, vokte meg vel, så ikke overflaten 
brister. Jeg bruker kanskje mine beste krefter her. 
Bruker dem på å redde syndene fra avsløring og 
utslettelse. Hjelper dem til å få leve i mitt sårbare 
sinn med sin onde kraft i behold. 

Kan du ikke omsider se - at når du bruker dine 
beste krefter til å berge dine synder- gjennom taus
het, så motarbeider du deg selv. Da bruker du dine 
egne beste krefter på å redusere ditt eget potensiale, 
din livskraft og livsglede. Og det gjør deg sliten og 
redusert og i blant oppgitt. Som vi hørte det fra 
alteret i dag fra Davids 32. salme: «Da jeg tidde, ble 
mine ben borttæret." 

Jesus vil at v1 skal ta det svake på alvor. For det 
lave som erkjennes av meg, og bekjennes for Jesus, 
det blir til noe jeg vokser på i mitt liv. Dette er ditt 
ansvar for ditt liv. 

Det er ikke synden og nederlagene og den ankla
gen de skaper i deg som ødelegger deg. 
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Det viktigste spprsmålet er: Hva gjpr du med det? 
Hva gjør du med dine synder? 

Lar du Jesus ·rå gjøre dem til byggematerialer? 
ELter berger du dem- gjennom tausi1et, i en fortvilet 
Lojalitet med dem, hvor du bruker dine beste krefter 
til å motarbeide deg selv? 

Jeg vet godt hva jeg i denne preknen har gjort. Jeg 
har malt fanden på veggen. 

Men det er den eneste måten å slåss mot ham på. A 
prøve å blottstille ham, avsløre ham, peke ham ut i 
hans hvileløse flukt mellom forkrøplete menneske
sinn. 

Og jeg har prøvet å gjøre det for igjen å stille deg 
dette spørsmål: "Hvordan ville livet ditt væte hvis 
fortiden var tilgitt?» 

I Jesu navn: Det er et reelt og virkelig spørsmål. 
For det er mulig! 

Vi leste mer fra alteret fra den 32. Davids salme: Vi 
leste: deg bekjente min synd for deg og skjulte ikke 
lenger min skyld. Jeg sa: Jeg vil bekjenne mine 
misgjerninger for Herren. Og du tok bort min synde
skyld.•• 

Du tok bort- min syndesky!d. 
Skylden tok han bort. Dommen tok han bort. An

klagen stoppet han. Men hva gjorde han med min 
synd. Han tok ikke den bort. Han gjorde noe med 
den. Han forandret dens virkning. 

Da Bravolekkasjen i Nordsjøen ble stoppet av 
Red Adair - forsvant ikke oljen. Den ble begrenset 
og mestret og undertvunget. Den ble på nytt ført i 
rør til raffinerier for å foredles og brukes til varme og 
drivkraft. 

I Jesus navn er min synd blitt en ressurs. Tilgitte 
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synder er Guds rikes byggemateriale. Hva er det 
Jesus gjør? Han gjør svart til hvitt. Han om
skaper oss. Det er dette profeten Esaias skriver om i 
sitt første kapitel: «Kom og la oss gå i rette med 
hverandre sier Herren. Om deres synder er som 
purpur skal de bli hvite som sne, om de er røde som 
skarlagen, skal de bli som den hvite ull.» 

Det motsatte av kjærlighet er ikke hat. Det motsatte 
er likegyldighet. Hat har de samme krefter som 
kjærlighet. Samme intensitet og glød og kraft. Men 
kjærligheten er i hatet blitt forvrengt. Det er syn
dens verk. 

Hadde Paulus før sin omvendelse forfulgt kri
stenflokken med voldsom kraft og talent, så forble 
disse krefter i hans menneskelighet også etter om
vendelsen. For han var en heftig og voldsom natur. 
Men de kom nå ut med motsatt fortegn. Som ska
pende kjærlighet. 

Dette er omvendelsens ufattelighet: For det ufrel
ste mennesket står dine synder for dine øyne for
kledd i taushet, men med sin kraft og sin kommando 
i behold og forlanger din lojalitet. Og Jesus oppleves 
som stående bak din rygg med krav og dom. Vend 
deg om. Og se Jesus slik han er: Han er ikke for
kledd! Han står nå foran deg. Hans øyne lyser av 
mildhet. Hans ord er: fred. Han utstråler en ren ånd, 
renset av Gud. Og vendt bort fra din synd taper de 
den makt de har over deg til å kreve din lojalitet, ditt 
medarbeiderskap og ditt liv. 

Jesus forløser din kraft og renser din ånd. 
Han tar bort selvforakten og gir deg glede over a få 

lov å leve. Han gir deg en ny ånd, en kraft- fra det 
høye. 
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Og han lar deg se: At det som ødelegger deg er 
ikke din synd og dens anklage -men hva du gjør med 
den. 

Du som har valgt taushet: Jeg har talt til deg i dag: 
Det finnes en annen vei. 

Navnet Jesus blekner aldri 
tæres ei av tidens tann 

·Navnet Jesus det er evig 
intet det utslette kan. 

For det navn, må hatet vike 
for det navn, må ondskap fly 
Ved det navn, skal rettferds rike 
skyte friske skudd på ny. 

Navnet Jesus må jeg elske 
det har satt min sjel i brann. 
Ved det navnet fant jeg frelse. 
Intet annet frelse kan. 
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SAMMENDRAG 

Bibelen er ei samling religiøse tekster der de yngste er snart tusen 
år gamle. Forkynnelse er tolking av disse tekstene med den hensikt å 
gjøre dem personlig utfordrende for nye generasjoner og integrere 
disse i et sakralt fellesskap. 

Med utgangspunkt i språket som middel til sosial integrasjon har jeg 
analysert forkynnelse som kommunikativ atferd. Som teoretisk basis 
har jeg valgt humanistisk sosiologi (Berger og Luckmann) og nyere her
meneutisk teori (Habermas og Ricoeur). Sentralt står synet på tekst 
som mening og hendelse. Det vil si at en tekst har et gitt innhold 
med en gitt struktur løsrevet'fra tekstprodusenten og sine opprinnelige 
omgivelser, og den er en situasjonsavhengig begivenhet. Som følge av 
dette synet på tekst, har jeg analysert forkynnelse både innholds
messig, og med henblikk på hvordan den sannsynligvis fungerer i vårt 
samfunn. 

Jeg har analysert tre forkynnelsestekster som viser anvendeligheten 
av teorien og underbygger og illustrerer konklusjonene. Med sin tran
scendent begrunna livsverden skiller forkynnelsen seg grunnleggende 
fra den rasjonaliserte livsverden. Kirka som tradisjonelt kjennetegnes 
ved sosial integrasjon basert på sakrale og rituelle uttrykk, godtar 
at religion henvises til den subjektive og private sfære og er i ferd 
med å tilegne seg det kapitalistiske samfunnets markedslogikk. Forkyn
nelsen framstiller religion som et mulig subjektivt valg og makter ikke 
å integrere et fellesskap med sakral begrunnelse. Som alternativ til 
denne utviklinga har jeg framholdt tekst 2 i materialet (narrativ teo
logi), som levendegjør bibelteksten, forutsetter uforbeholdent tekstens 
sakrale gyldighetsfordring og framfor alt inviterer til en form for 
kommunikasjon der mottakeren blir deltaker. 




