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Sammendrag 

Denne oppgaven har som mål å undersøke hvordan kirkegjengere i Dnk besvarer Jesu 

spørsmål til apostlene i Mark 8:29(Det Norske, 2011) «Hvem sier dere at jeg er?»   

Oppgaven vil undersøke hvordan et utvalg informanter i en Dnk menighet ser på Jesu 

menneskelighet og guddommelighet. Den har også til hensikt å undersøke hva de mener og 

sier om treenigheten. Oppgaven starter med å se på den grunnleggende utformingen av 

inkarnasjonsdogmet som bakgrunn. Deretter redegjør tekst for noe av den informantene hører 

jevnlig i gudstjenesten. Hoveddelen starter med å redegjør hvordan informantene mener Jesus 

er som menneske, og noen sider ved dette. Neste del ser på hvorvidt informantene mener 

Jesus er Gud eller ikke, og hva de sier om hans guddommelighet. Deretter blir det undersøkt 

hva som blir sagt om treenigheten. Avslutningsvis drøftes det hvilke kilder informantene ser 

på som autoritative i spørsmålet om hvem Jesus var. 
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1 Forkortelser  

1.1 Forkortelser. 

Den hellige ånd (DHÅ) 

Det gamle Testamentet (GT)  

Den norske kirke (Dnk) 

Det nye testamentet (NT) 
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2 Innledning og oppbygning 

2.1 Innledning. 

Ikke lenge etter jeg begynte å studere religionshistorie ble jeg introdusert for tanken om at 

Jesus var Gud. Det at Gud ble menneske i Jesus var noe som vekket interessen for kristen 

tenkning i antikken og tidlig middelalder. I tillegg til å bli nysgjerrig på historien og filosofien 

bak inkarnasjonsdogmet, var det et annet spørsmål som meldte seg. Mener kristne i Norge i 

dag at Jesus er Gud og menneske? Etter å ha sett resultater fra RAMP-undersøkelsen vokste 

denne nysgjerrigheten. RAMP undersøkelsen er en stor religionssosiologisk undersøkelse fra 

1998-99 som ble gjennomført i de nordiske landene (unntatt Island). I denne undersøkelsen 

skulle respondentene svare fra 1-7 på en rekke påstander, hvor 1 representert «absolutt ikke 

sant» og 7 som «absolutt sant». En av påstandene som de spurte skulle ta stilling til var om 

«Jesus var både Gud og menneske». Til denne påstanden svarte 22,9% av den norske 

representative gruppen alternativ 1, og 22,0% alternativ 7 (Østnor, 2000, p. 150). Det kan se 

ut som det hersker det er stor uenighet blant den norske befolkning om hvorvidt Jesus var 

både Gud og menneske. Et spørsmål som denne oppgaven søker å finne svar på er hvordan 

kristne i en Dnk menighet forholder seg til samme påstand.  

Dette er på mange måter bakgrunn for formuleringen av denne oppgavens problemstilling. To  

problemstillinger denne oppgaven søker å finne svar på. 1) Mener kristne i en Dnk menighet 

at Jesus var menneske, og hvordan oppfatter de i så fall hans menneskelighet? 2) Mener 

kristne i en Dnk menighet at Jesus var Gud, og hvordan oppfatter de i så fall hans 

guddommelighet? 

Som følge av dette kan man også legge til en tredje problemstilling. Hvis Jesus blir sett på 

som Gud, er dette nært knyttet til hvordan man oppfatter Gud Faderen og DHÅ. Det som er 

kjent som treenigheten. Treenigheten har også en sentral plass i kristendommens historie og 

lære. Derfor er det en tredje problemstilling som kan formuleres på følgende måte. (3 Mener 

kristne i en Dnk menighet at Jesus inngår i en treenighet, og hvordan oppfatter de hans 

forhold til de andre i treenigheten? 

For å gi svar på problemstillingene har jeg valgt å benytte meg av kvalitativ metode. 
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Jeg har også valgt å benytte meg av religionssosiologene Paul Heelas og Linda Woodhead sin 

subjektiviseringsteori fra boken The Spirtual Revolution (2005). Utfra deres teori som vi skal 

se nærmere på nedenfor, kan vi også formulere en fjerde og siste problemstilling. (4 hvilken 

autoritet er normgivende for kristne i en Dnk menighet i spørsmålet om Jesus var Gud, 

menneske og treenig? Det må legge til her at jeg flere steder kommer til å bruke pronomenet 

‘han’ om Gud. Dette er av konvensjon og praktisk hensyn, og jeg mener ikke å si at Gud i 

kristen tro er identifiser bare som en mann1.  

2.2 Oppgavens oppbygning.  

Vi skal nedenfor starte med ta for oss Woodhead og Heelas sin subjektiviseringsteori og 

hvordan denne skal benyttes i oppgaven. Deretter skal vi se på valg og bruk av metode. Etter 

dette skal vi se på den historiske bakgrunnen for inkarnasjonsdogmet og gudstjenesten i 

Steinberg kirke. Disse to kapitlene fungere som bakgrunn for spørsmålene i 

intervjusamtalene. De har også til hensikt å vise hvordan kirkens lære om inkarnasjonsdogmet 

ble til og hvordan denne formidles under gudstjenesten. Etter dette skal vi gå videre til å 

redegjøre og diskutere hvordan informantene ser på Jesus først som menneske, så Gud og 

tilslutt som del av treenigheten. Til slutt skal vi se på en drøfting av hva informantene sier om 

disse emnene i lys av Woodhead og Heelas sin teori. Det vil her bli klart at det er nokså stor 

bredde og variasjon i informantenes oppfatning av Jesus som menneske, Gud og treenig. Det 

er også variasjon i hvilke kilder de oppfatter som autoritative i disse spørsmålene.  

                                                 
1 For måter å tale om Gud, og en feministisk teologisk analyse av det kristne gudsbegrepet vil jeg her henvise til 
den katolske teologen Elizabeth Johnson og hennes bok She who is (Johnson, 1992). 
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3 Teori og metode 

3.1 Teori – subjektiviseringsteori. 

Til denne oppgaven har jeg valgt å benytte meg av teorien til Paul Heelas og Linda Woodhead 

fra boken The spiritual revolution – Why religion is giving way to spirituality (Heelas & 

Woodhead, 2005) Deres teori tar utgangspunkt særlig i filosof Charles Taylor sin hypotese 

om den massive subjektive vendingen i moderne kultur (Heelas & Woodhead, 2005, p. 2). Jeg 

vil derfor kort redegjøre for hva Charles Taylors hypotese om den massive subjektive vending 

er. Deretter utdype hvordan Heelas og Woodhead benytter denne hypotesen for å utvikle en 

teori om hvorfor det de kaller tradisjonell religion minker mens det de kaller spiritualitet har 

økt. Tilslutt skal vi se hvordan denne teorien skal appliseres for å analysere materialet som 

ligger til grunn for denne oppgaven, og hvorfor den egner seg godt. Begrepet tradisjonell 

religion og religion vil her bli bruk nokså synonymt om klassiske religioner og klassisk 

religionsutøvelse, knyttet til for eksempel kristendom og jødedom. Nyåndelighet, åndelighet 

og spiritualitet om nye former for religion som New age, holisme og lignende bevegelser. Jeg 

vil bruke termen religiøsitet som beskriver dem begge.  

3.2 Den massive subjektive vendingen i moderne kultur. 

Det Charles Taylor kaller «den moderne kulturens massive subjektive vending»(Taylor & 

Nafstad, 1998, p. 40) har som hensikt å beskrive et pågående skifte i moderne (i hovedsak 

vestlig) kultur. Det er en vending fra det eksterne og objektive til det interne og subjektive, 

hvor kilden til mening skiftes fra eksterne autoriteter til interne autoriteter, altså selvet som 

normgivende kilde til autoritet. Dette skifte kan sies å skje både på individnivå, men også i 

storsamfunnet for øvrig, hvor flere institusjoner i større grad fokuserer på selvet som autoritet. 

For eksempel kan man se at helsevesenet blir mer pasientfokusert, utdanning blir mer elev- og 

lærings-sentrert, institusjonene får et mindre strengt hierarki og mindre fokus på leger eller 

lærer som en autoritet som må adlydes (Heelas & Woodhead, 2005, p. 5).  

Hos Taylor blir en av hovedårsaken til vendingen sett på som modernitetens brytning med det 

tidligere verdensbildet, og særlig knyttet til tapet av «the chain of being». Det er også verdt å 

nevne at en annen årsak er av økonomisk art. Forholdet mellom antall mennesker som har 

som sitt primære fokus å anskaffe «(..)the material necessities and securities of life» og de 
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som ikke lenger har dette som primære fokus, nådde dramatisk endring på 1990-tallet (Heelas 

& Woodhead, 2005, p. 79). Den første gruppen betegner Heelas og Woodhead som 

materialister, og den andre post-materialister. Post-materialister har som konsekvens et større 

fokus på, og mulighet til, økning av subjektiv velvære. (Heelas & Woodhead, 2005, p. 79) 

3.3 Objektiv religion og subjektiv spiritualitet. 

Heelas og Woodhead forsøker i boken The spiritual revolution å forklare hvorfor noen former 

for religiøsitet opplever sterk nedgang, mens andre opplever en økning. I det siste århundre 

har såkalt tradisjonelle religionsformer, som for eksempel de etablerte kirkesamfunnene, 

opplevd en nedgang i USA og Storbritania av både medlemmer og betydning i samfunnet for 

øvrig. Det Heelas og Woodhead kaller det holistiske miljø opplever på den annen side en 

økning(Heelas & Woodhead, 2005, p. 75) Det holistiske miljø er likt det vi i Norden gjerne 

kaller spiritualitet og nyåndelighet, som kan sies å inneholde blant annet New age, 

nypaganisme og terapireligion. Flere og flere personer betegner seg nå som åndelige eller 

spirituelle fremfor religiøse (Heelas & Woodhead, 2005, p. 2). Vi kan også se en nedgang 

blant de som har et ubestemt eller usikkert forhold til religion, og en sterk økning av personer 

som kaller seg ikke-religiøse fra 1991-2008. i 2008 er det også 12-13 prosent av den norske 

befolkningen som kaller seg åndelige, men er skeptiske til begrepet religion (Botvar, 2010, 

pp. 11-24). Det de forskjellige trosretningene innenfor nyåndeligheten og den spirituelle 

bevegelsen har til felles er et fokus på indre selvrealisering og selvet som primære åndelig 

autoritet. Forfatterne understreker at deres “(..) final task is to pursue what is surely the ‘holy 

grail’ of the contemporary study of religion, namely a theory which can at one and the same 

time explain the decline of some forms of the sacred and the rise of others.” (Heelas & 

Woodhead, 2005, p. 2).  

Til grunn for denne teorien ligger Taylors subjektiviseringsteori og «(..) the Durkheimian 

principle that people are more likely to be involved with forms of the sacred which are 

‘consistent with their ongoing values and beliefs’» (Heelas & Woodhead, 2005, p. 78). For å 

gå videre må vi se hvordan forfatterne appliserer Taylors tese.  

For å benytte Taylors subjektiveringsteori på religiøsitet tar forfatterne i bruk to begreper som 

blir sentrale for å beskrive hva det er som vendes fra, og hva det er som vendes mot «The 

subjective turn is thus a turn away from ‘life-as’ (Life lived as a dutiful wife, father, husband, 



6 

 

strong leader, self-made man etc.) to ‘subjective-life’ (life lived in deep connection with the 

unique experiences of my self-in-relation). (Heelas & Woodhead, 2005, p. 3). Livet-som er å 

leve livet i referanse til eksterne og objektive autoriteter og roller som «… primary ‘source of 

significance’…» (Heelas & Woodhead, 2005, p. 3). I motsetning er det subjektive-livet levd 

med fokus på og i relasjon til det indre, subjektive, og interne som fremste kilde til betydning 

og mening. Når det gjelder livet-som i sammenheng med tradisjonell religion, som 

kristendom, er ytre og objektive autoriteter viktige, som Gud, Bibelen eller prest og biskop. 

Også eksterne kirkelige konvensjoner om moral, levemåte og ekteskap faller in under livet-

som. 

Bruken av begrepene livet-som og subjektiv-liv brukes også til å skille mellom tradisjonell 

religion og åndelighet, livet-som religion og subjektiv-liv åndelighet. Den første sakraliserer 

livet-som relasjoner og autoriteter, mens den andre helliggjør det indre og subjektive livet 

«The goal is not to defer to higher authority, but to have the courage to become one´s own 

authority (Heelas & Woodhead, 2005, p. 4).2 

Gitt at den subjektive vendingen regnes som et massivt skifte i vestlig kultur, kan man også 

regne med at de livssynene som imøtekommer behovene som følger med vendingen vil øke, 

mens de som ikke gjør det vil gjøre det dårligere. Dette leder forfatterne til å spå en spirituell 

revolusjon, som vil ta sted når antallet medlemmer av subjektiv-liv åndelighet overgår antallet 

livet-som religion (Heelas & Woodhead, 2005, pp. 6-7)6. Hensikt deres er å teste om denne 

spirituelle revolusjonen er underveis. Dette går fra hypotese til teori gjennom Kendal-

prosjektet, hvor de gjennomfører omfattende kvalitativt og kvantitativt arbeid i den engelsk 

småbyen Kendal. Forfatterne hevder å finne i Kendal «… robust evidence of a pattern: a 

correlation between subjective-life spirituality and growth on the one hand, and between life-

as religion and decline on the other.» (Heelas & Woodhead, 2005, p. 9). Kendal-prosjektet 

viser ifølge forfatterne tydelige tegn til at en spirituell revolusjon er underveis. 

Denne oppgaven har ikke som mål å si noe om hvorvidt det skjer en subjektiv vending i 

vestlig kultur, eller om en spirituell revolusjon er underveis. Hensikten med oppgaven som 

foreligger er å undersøke hvorvidt det også finnes tegn til en vending mot subjektiv-liv 

spiritualitet i tradisjonell religion, nærmere bestemt en menighet i Den norske kirke. Selv om 

                                                 
2 Her er det viktig å bemerke seg at forfatterne ikke mener at subjektiv-liv åndelighet ikke har eksistert 
tidligere, men at det skjer en dramatisk økning. 
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vi skal se på menigheten som en helhet, vil hovedfokuset være om man kan finne en slik 

subjektiv vending hos informantene som er intervjuet i forbindelse med oppgaven. Vi skal se 

nærmere på hva Heelas og Woodhead sier om en spirituell revolusjon og subjektiv vending i 

etablerte kirkesamfunn i siste del. 

3.4 Metode 

Her vil det bli redegjort for fremgangsmåten for innsamlingen av materialet for denne 

masteroppgaven. Jeg vil først begynne med å si noe om varighet og hyppighet av feltarbeidet. 

Jeg bestemt meg for å gjennomføre feltarbeid i Steinberg menighet etter en prøveobservasjon 

på våren 2015. Data til denne oppgaven ble samlet inn fra slutten av september 2015 til 

utgangen av mars 2016. Feltarbeidet har foregått gjennom deltagelse på gudstjeneste, 

kirkekaffe og intervjusamtaler med medlemmene i kirken. Gudstjenestene foregikk hver stort 

sett søndag. På bakgrunn av den relativt lite hyppige muligheten til annen deltagelse valgte 

jeg å gjennomføre feltarbeidet over seks måneder3.  

Jeg har også deltatt som kirkevert ved noen anledninger. Det er intervjuene som utgjør det 

primære materiale for denne oppgaven. Den deltagende observasjonen har vært sekundært\. 

Observasjonsdelen har fungert som kontekstualisering til intervjuene, i det at observasjon av 

gudstjenesten har vært en del av grunnlaget for innholdet i intervjusamtalene. Nedenfor vil jeg 

si noe om bakgrunnen for valg av metoden. Deretter vil jeg redegjøre for 

gjennomføringsprosessen og metodene som har blitt benyttet. Vi skal også ta for oss 

problemer og utfordringer ved min rolle og etiske utfordringer. Vi skal også se på utvalget av 

informanter, anonymisering av disse og tilslutt noen bemerkninger om transkripsjon. 

3.5 Hvorfor kvalitativ metode og feltarbeid i Steinberg 

kirke. 

På bakgrunn av at hensikten min er å finne ut av hvordan aktive troende i en Dnk menighet 

ser på Jesus er kvalitative metode et naturlig valg av flere grunner. Tove Thagaard (1998, p. 

                                                 
3 Det eksisterer ikke mange andre muligheter for meg som enslig mann å delta i menigheten, ettersom andre 
aktiviteter stort sett var for barn, eller foreldre med barn. Slik som familiespeider, klubb og barnesang. Det ble 
nevnt av en av kirkegjengerne at det var forsøk på å få satt i gang en bibellesningsgruppe, men dette ble ikke 
virkelighet under feltarbeidets varighet. 
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11)sier at kvalitative metode: «..gir grunnlag for fordypninger i de sosiale fenomener vi 

studere (..) Som ved deltakende observasjon og intervju, gir kvalitative tilnærminger grunnlag 

for å oppnå en forståelse av sosiale fenomener på bakgrunn av fyldige data om personer og 

situasjoner.». Som vi ser her er dette en god metode for å besvare problemstillingene i denne 

oppgaven. For å besvare problemstillingene trenger jeg fyldige data som kan analyseres, noe 

kvalitativ metode muliggjør på en bedre måte enn andre metoder som for eksempel 

kvantitativ metode:  

(..)kvalitative problemstillinger er rettet mot analytiske beskrivelser, mens de problemstillinger som belyses i 

kvantitative tilnærminger, dreier seg om statistiske generaliseringer. Kvalitative problemstillinger er imidlertid 

også rettet mot å utvikle en analytisk basert forståelse av sosiale fenomener.» (Grønmo, 2004. 129-130, sitert i 

(Thagaard, 1998, p. 18)) 

Det ble i 98-99 utført en stor religionssosiologisk undersøkelse i blant annet Norge ved navnet 

RAMP «Den tok sikte på å kartlegge hvilke meninger befolkningen i de fire landene hadde 

om en rekke religiøse og moralske spørsmål». I den forbindelse ble deltakerne bedt om å ta 

stilling til påstanden om «Jesus var både Gude og menneske». I denne undersøkelsen svarte 

deltakerne etter en skala fra en til syv, fra usant til absolutt sant. Til påstanden svarte 22,9% 

av den norske representative gruppen alternativ 1, og 22,0% alternativ 7 (Østnor, 2000, p. 

150). Selv om dette ikke er en fullstendig fremstilling, viser det hvorfor en kvantitativ 

undersøkelse ikke hadde kunne gi meg de data jeg er ute etter. Jeg er ikke bare ute etter om 

medlemmene i kirken påstanden er sann eller usann, men hvorfor de er eller ikke er det. I 

tillegg til hva de sier Jesu menneskelighet og guddommelighet er eller ikke er.  

Årsaken til at jeg trekker frem denne undersøkelsen, er for å vise hvorfor metoden jeg har 

valgt er hensiktsmessig til å undersøke problemstillingen for denne oppgaven. Det sier også 

noe om hvorfor kvantitativ metode ikke er egnet her, men også hvordan og hvorfor kvalitativ 

metode er hensiktsmessig til dette formålet. 

3.6 Refleksjoner rundt feltarbeidet - Deltagende 

observasjon i Steinberg kirke. 

Jeg begynte å delta på gudstjeneste i Steinberg menighet fra 27.9.2015 fram til 24.4.2016. 

Deltagelsen på gudstjenestene har inkludert stort sett alle søndagene det var gudstjeneste i 

denne tidsperioden. De første to gangene, 27.9 og 4.10 deltok jeg bare på gudstjeneste og ikke 
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kirkekaffen4. Frem til 13.12 var fokuset å bli kjent med medlemmene i menighet, og å knytte 

kontakt med forskjellig klikker på kirkekaffen. Samtalene har da i størst grad handlet om 

dagligdagse ting, som været, hvordan helgen har vært og lignende. Etter å ha blitt et mer kjent 

ansikt, og blitt mer fortrolig med særlig de faste kirkegjengerne begynte jeg å prøve å ta opp 

diskusjonstemaer mer direkte. Som ting som ble sagt under gudstjenesten. Et eksempel er den 

doksologiske setningen «Faderen, sønnen og den hellige ånd, en sann gud fra evighet og til 

evighet». Her prøvde jeg å vinkle diskusjonen inn på hva de tilstede tenkte om denne 

setningen og hva de mente. Slik forsøk på å innlede samtaler om trosinnholdet under 

kirkekaffen bar sjeldent, egentlig aldri, særlig frukt i form av samtale og diskusjon som kunne 

benyttes som materiale. 

. I hovedsak har min feltrolle vært å delta på lik linje med kirkegjengerne, ved for eksempel 

mottagelse av nattverds måltid. En særlig årsak til dette er en erfaring under 

prøveobservasjonen våren 2015. Under prøveobservasjonen gikk jeg ikke til nattverd og fikk 

nokså skeptiske blikk som resultat fra en av de eldre kirkegjengerne. 

Gudstjenesten i Dnk er en ritualform de fleste nordmenn har en viss erfaring med gjennom 

skole og lignende. Samtidig er det visse ting som er særegne fra kirke til kirke, og ikke alltid 

er inkludert i gudstjenester i skolen. Her kom kanskje min egen mangel på disse erfaringene 

til syne. Et mulig eksempel på min manglende erfaringer er at man håndhilser os sier  og 

«Guds fred» til de som sitter i nærheten, og flere kommer også fra benkene nedover for å 

hilse. Her kommer en annen side av feltrollen som ofte kan være nyttig, rollen som 

nykommer eller novise. Kirkekaffen, som var en vesentlig side ved oppholdet i kirken, var 

nokså ukjent for meg. Rollen som kirkevert var helt ukjent for meg. Her var det lett og 

hensiktsmessig å benytte nykommer- eller noviserollen.   

Kirkekaffen har som funksjon å styrke samholdet i menigheten, men også å inkludere nye 

medlemmer. På denne måten ble deltagelsen på kirkekaffen helt nødvendig for å bli tatt imot 

blant medlemmene og knytte kontakt med dem. Slik fikk min rolle som forsker også et mer 

naturlig utgangspunkt, enn hvis jeg hadde forsøkt å rekruttere informanter uten først å ha fått 

tilgang. Å bli bedt om å være kirkevert hjalp òg veldig. Her var det til hjelp å benytte seg av 

rollen som novise eller nykommer (Thagaard, 1998, p. 77). Jeg ble sett på som en nykommer 

                                                 
4 Grunnen til dette fortalte jeg meg selv var at jeg ville bli sett, men i utgangspunktet er det 

nok på grunn av en usikkerhet på fremgangsmåte og få tidligere erfaringer med gudstjenester 

og kirkekaffe. 
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blant de mer erfarne kirkevertene, og måtte veiledes gjennom oppgavene og rutinene. 

Opplæringen var en god anledning til å knytte kontakt og bli kjent med de andre kirkevertene. 

I tillegg virker det tillitsbyggende blant de andre medlemmene. Særlig siden det er jeg som 

møter dem i døra, deler ut salmebok eller serverer kaffe på kirkekaffen. Inntrykket mitt har 

vært at dette har styrket tilliten, at jeg ikke bare er en som kommer med spørsmål, men også 

en som bidrar.  

På den annen side var det også en ulempe ved å være kirkevert. Muligheten til samtale under 

kirkekaffen var ikke tilstede. En kan ikke alltid vite når ting som er særlig relevante dukker 

opp i prekenen og ellers i gudstjenesten. I forbindelse med dette var jeg uheldig tredje 

adventssøndag. Under denne gudstjenesten ble den nikenske trosbekjennelse sunget (noe som 

var sjeldent), som inneholder flere formuleringer som er særlig relevant for problemstillingen. 

I tillegg til at doksologien «da Gud ble menneske» ble gjentatt flere ganger i løpet av 

Gudstjenesten. Tittelen Guds Ord ble også benyttet. Dette var nesten halvveis igjennom 

feltarbeidet, og første gangen disse formuleringen ble benyttet. Det var dermed frustrerende å 

ikke ha mulighet til å kunne bruke dette som inngangsporter til videre diskusjon under 

kirkekaffen den søndagen. Alt i alt var nok likevel det å bidra som kirkevert til nytte, selv om 

jeg mistet akkurat den sjansen. 

En bekymring jeg hadde da jeg ble spurt om å være kirkevert var at dette ville være 

forstyrrende på rollen som forsker og observatør. Det kan gi illusjonen av fullstendig 

deltagelse på helt lik linje. Medlemmer som ikke har blitt informert om prosjektet kan i 

ettertid føle at jeg er undercover og miste tillit til meg og prosjektet. Dette viste seg likevel 

ikke å være problematisk, for da oppfordringen kom var de fleste faste kirkegjengerne 

fortrolige med at jeg var der i forbindelse med å samle inn materiale til en masteroppgave.  

En ting jeg merket raskt var at såkalte gatekeepers var til stor hjelp (Hammersley & Atkinson, 

1995, pp. 63-68). Ved den første kirkekaffen ble jeg tatt vennlig imot av Ranveig som etter få 

minutters prat introduserte meg til flere i menigheten. Jeg ble oppmerksom ved senere besøk 

at hun var godt likt og en aktiv person i menigheten. Mitt bekjentskap til Ranveig, òg det at 

ble sett at vi pratet sammen ved flere anledninger, virket til å åpne opp for at jeg ble kjent med 

flere. Det var kort tid etter dette jeg bedt om å bli med på dugnad og være kirkevert5. 

                                                 
5 Jeg observerte også at de pleide å spørre andre som var nokså nye i menigheten, men stort sett de som var 
der hyppig. 
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En metode for å introdusere prosjektet som jeg fant nyttig særlig i starten, var å utveksle noen 

få ord om prosjektet med soknepresten mens andre var til stede. Dette ble gjerne etterfulgt av 

spørsmål fra de tilstedeværende og funket som en god inngangsport til å presentere prosjektet 

og vekke nysgjerrighet. I tillegg hjalp dette med å legitimere meg i forskerrollen. Det ble 

synlig at jeg hadde fått tillatelse og at soknepresten var fortrolig med at jeg skulle 

gjennomføre et feltarbeid. Det kan være verdt å bemerke seg Atkinson og Hammersly sin 

kommentar om tilgang: 

(..)unless one can build up a trusting relationship with them relatively rapidly, they may refuse access in a way 

that they would not do later on in the fieldwork. Once people know the researcher as a person who can be trusted 

to be discreet in handling information within the setting, and who will honour his or her promise of anonymity in 

publications, access may be granted that earlier would have been refused point blank (Hammersley & Atkinson, 

1995, p. 71) 

 

Det kan legges til at tilgang i Dnk menigheter ikke på langt nær har samme utfordringer som 

tilgang til mange andre miljøer. Selv om Dnk er et ganske åpent miljø valgte jeg på bakgrunn 

av prøveobservasjon å ta visse forbehold under feltarbeidet. Jeg har flere synlige tatoveringer 

på armene og ganske langt hår, og selv om tatoveringer ikke bærer med seg samme stigma 

som tidligere valgt jeg likevel å skjule dem og kle meg nokså pent. I slutten av feltarbeidet 

hadde jeg et noe mer avslappet forhold til dette. Jeg valgt å ikke ha langermet skjorte under et 

av de siste intervjuene, som også var utenfor kirken. Det at jeg hadde tatoveringer ble 

bemerket, men ikke med negativ undertone så vidt jeg kunne spore. Jeg gjennomført også 

noen oppfølgningsobservasjoner på slutten av vårsemesteret 2016. Dette var etter at jeg 

fullført intervjuene. Jeg hadde da også kortermet skjorte og det var da også flere som påpekte 

at jeg hadde tatoveringer.  

Jeg valgte også å sette opp håret istedenfor å ha det løst. Det var likevel en av de eldre 

kirkegjengerne som uttrykte sin skepsis for menn med langt hår og sa «Jeg er glad min sønn 

er normal», med henvisning til hårlengden min. Det var likevel utenom dette ingen 

vanskeligheter med å få tilgang. 

3.7 Informantutvalget, forskningsetikk og anonymisering 
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Jeg hadde en intensjon om å finne informanter som deltok aktivt i kirken og var hyppig på 

gudstjenester. I løpet av perioden i Steinberg kirke identifiserte jeg en gruppe på mellom 20-

30 som var aktive og var ofte i kirken. Blant disse valgte jeg ut åtte, og fikk samtykke av disse 

til å gjennomføre intervjuer. Alle informantene i utvalget går i kirken i hvert fall annenhver 

måned, og de fleste stort sett hver søndag. I utvalget var det 5 menn og 3 kvinner som alle var 

mellom 30-80 år. Blant informantene er det også noen med noe teologisk utdanning. Jeg 

hadde ikke noe mål om å nødvendigvis ha en jevn kjønnsbalanse, men hadde til hensikt at det 

likevel ikke skulle være kun et kjønn som var med i utvalget. Noe av grunnen til at det er en 

noe skjev balanse mellom kjønnene kommer nok av at jeg selv er mann. Jeg fant det noe 

lettere å prate med de med samme kjønn, særlig med tanke på aldersforskjellen.  

Alle informantene er anonymisert, og jeg har valgt å ikke nevne alder og begrense 

personopplysninger med mindre det på noen bidrar til å belyse materialet. Dette er likevel 

gjort på en måte slik at informantene ikke kan identifiseres. Som enda et ledd i 

anonymiseringen har jeg valgt å skifte kjønn på noen av informantene, men på en slik måte at 

jeg har beholdt balansen mellom kjønnene i utvalget. Jeg har også i gudstjenestekapittelet 

valgt å endre noe på fremstillingen av gudstjenesten av anonymiseringshensyn. Dette skal vi 

komme tilbake til i det aktuelle kapittelet.  

Alle informantene har samtykket til å la seg intervju. De ble informert om at intervjuene ville 

bli brukt i en masteroppgave og om den aktuelle utdanningsinformasjonen. Jeg var i starten 

noe tilbakeholden med hele oppgavens design og formål, siden jeg delvis benyttet meg av det 

Kvale og Brinkmann kaller traktformede spørreteknikker. Årsaken til dette var som Kvale og 

Brinkmann påpeker:  

I noen intervjuundersøkelser, for eksempel undersøkelser som benytter traktformede spørreteknikker som 

gradvis nærmer seg emnet, vil man til å begynne med holde de spesifikke formålene med undersøkelsen skjult 

for intervjupersonene, for å få deres spontane oppfatninger om emnet og unngå at man leder dem mot spesifikke 

svar(Kvale, Brinkmann, Anderssen, & Rygge, 2015, p. 105) 

 

Siden noe av formålet med undersøkelsen var å få svar på om informantene mener at Jesus 

var Gud og/eller mennesker, ble dette ikke nevnt i starten. Jeg informerte om at jeg skulle 

skrive om Jesus og at jeg er nysgjerrig på hvem og hva kirkegjengerne mener at han er, det 
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ble tydeliggjort etter samtalene at det spesifikke fokuset lå på Jesus som menneske og som 

Gud. 

3.8 Om intervjusamtalene  

Intervjusamtalene ble stort sett avtalt på forhånd, som regel på gudstjeneste. De aller fleste 

intervjuene, med unntak av to, ble gjennomført i kirken. En stor del av intervjuene ble også 

gjennomført etter gudstjenester. Dette var også tilsiktet, da kunne jeg i større grad benytte ting 

som ble sagt i gudstjenesten som utgangpunkt for spørsmål. Når vi skulle avtale tid og sted 

foreslo jeg ofte etter neste gudstjeneste, men spurte også informantene om det var noe sted 

eller tidspunkt som passet bedre. Årsaken til dette var med hensyn til at informantene selv 

skulle kunne foreslå steder og tider som de var mer komfortable med. 

Intervjuene ble tatt opp med mobil. At en mobil ligger på bordet er noe de fleste oppfatter 

som naturlig, så det at det ble gjort opptak opplevde jeg ikke at forstyrret intervjuet. Det er to 

unntak her hvor av informantene ble intervjuet ut at det ble tatt opp på grunn av praktiske 

hensyn til støy. I disse to tilfellene noterte etter intervjuet og fulgte temaene videre i neste 

intervju, i tillegg til å også gjenta flere av emnene fra første intervju. 

Jeg hadde bestemt meg for å intervjue informantene to ganger. Hensikten med dette var å se 

om svarene de ga på samme eller lignende spørsmål var like eller lignende ved neste intervju. 

Det var også ment å gi mulighet til å ta opp temaer som ikke kom opp i første intervju eller 

komme med oppfølgingsspørsmål og klargjøringer fra første intervju. Alle informantene ble 

intervjuet to ganger, med et unntak. Årsaken til at det ikke var mulighet til å gjennomføre 

oppfølgingsintervju med denne kom av praktiske årsaker som var utenfor min kontroll. 

Intervjusamtalene som ble gjennomført kan betegnes som semi-strukturerte. Jeg hadde på 

forhånd av intervjuene utformet spørsmål og temaer. Spørsmålene var basert på 

kirkehistoriske temaer og formuleringer fra gudstjenesten, som vi skal se nærmere på i de 

neste kapitlene. Noen av spørsmålene var også inspirert av den tidligere nevnt RAMP-

undersøkelsen. Jeg har også brukt Troens ABC – Kjernestoff i kristen trosopplæring(Austad, 

Kvalbein, & Østnor, 2011) som utgangspunkt hvor hva informantene kanskje kjenner til 

gjennom eventuell trosopplæring i skole eller i kirken.  



14 

 

Strukturen på samtalen var nokså frie, årsaken til å utforme det slik var at «På den måten kan 

forskeren følge informantenes fortelling, men likevel sørge for å få informasjon om de 

temaene som er fastlagt i utgangpunktet» (Thagaard, 1998, p. 89). 

 Jeg oppdaget også raskt at dette også var hensiktsmessig. Ofte var informantene noe korte i 

svarene på spørsmål de virket å oppfatte som vanskelige, men ved at de selv sto frie til å ta 

opp temaer, kom det ofte opp ting som kunne forfølges og belyse spørsmålene de hadde svart 

kort på. Jeg startet typisk intervjuene med å spørre hvem Jesus var i deres øyne, og forfulgte 

punkter som kom opp i spørsmålene. Samtidig som jeg ofte peilet meg inn på spesifikke 

spørsmål i samtalene om det var temaer vi har kommet innom. Det å utføre det på denne 

måten gjorde at materialet ble fyldigere og at flere temaer ble knyttet sammen, som kanskje 

ikke hadde blitt gjort dem om jeg hadde valgt et mer strukturert intervjuopplegg. 

 Denne utformingen gjorde at mange av samtalene ofte var preget av refleksjoner heller en 

helt entydige svar. Her kan det kanskje også være verdt å bemerke at en annen årsak til dette 

er som McGrath sier i sin innføring i kristen teologi «The doctrine of the trinity is one of the 

most difficult aspects of christian theology»(McGrath, 2011, p. 234). Det samme kan kanskje 

også sier om kristologien. En utfordring var også med hensyn til terminologi. Gud refererer i 

dagligtale stort dett til Faderen i treenighet (i tillegg til også bare guddommen). For å 

undersøke om informantene for eksempel skilte mellom Faderens og Jesu guddommelighet, 

benyttet jeg stort sett Faderen i spørsmål istedenfor å bruke ordet ‘Gud’. Det benytte Faderen 

kan stå i fare for å påvirke informantenes ordbruk, og eventuelt lede dem til meninger. Jeg 

opplevde likevel ikke dette som noe stort problem. Det eneste mulige unntaket jeg oppdaget 

var at den en informanten benyttet Faderen i andre samtale, uten å ha gjort det i første 

samtale. I noen tilfeller har jeg også fulgt informantenes ordbruk.  

3.9 Noen bemerkninger om transkripsjon – fra tale til 

tekst 

Å transkribere er å oversette. Man oversetter tale til tekst. Som Kvale og Brinkmann sier er 

transkripsjon «(..) en oversettelse fra én narrativ form – muntlig diskurs – til en annen narrativ 

form – skriftlig diskurs.» (Kvale et al., 2015, pp. 204-205). Denne type oversettelser er ikke i 

seg selv uproblematisk, og er i seg selv som begynnelsen på analyse. Som  også blir bemerket 
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av Kvale og Brinkmann så er det like sant om transkribering, det man sier om oversettere i 

hermeneutikken «oversettere er forrædere»(Kvale et al., 2015, p. 205). 

Setninger som er meningsfylte eller velformulerte i muntlig form er ikke alltid det i tekstform, 

og kan fremstå som rotete og uforståelig. Beskrivelsene informantene gir av temaene i 

samtalene er sentrale for problemstillingen i denne oppgaven. Måten de beskriver og språket 

de bruker er også helt sentralt for å få innsyn i hva de mener om temaene. Av denne grunn har 

jeg valgt å beholde sitatene som benyttes så nært transkripsjonen som mulig. Det er ikke 

uproblematisk at tekst er så nærme muntlig tale i fremstilling, men jeg har likevel funnet at 

dette er det som på best måte fremstiller og belyser informantenes oppfatninger i dette 

tilfellet.  
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4 Den tidlige kristne kirkens 

teologiske formgivning, med vekt på 

treenighetslære og kristologi. 

Det vil nedenfor bli skissert det som skulle bli den kristne kirkes grunnleggende lære om 

personen Jesus Kristi menneskelighet, guddommelighet og relasjon til Faderen6. Vi starter 

med å skissere noen grunnleggende avgrensninger fra jødedommen og gnostisismen. Dette for 

å vise hvilke ben kirken lærte seg å stå på i kristendommens tidlige fase, og hvordan den 

kristne kirken utformet sin lære. For deretter å se på forholdet mellom kristendommen, gresk, 

og romersk hedensk filosofi. Deretter skal vi gå videre til de interne stridighetene i den tidlige 

kirken som dreier seg særlig rundt Sønnens status i forhold til Faderen.  

Denne historiske oversikten har ikke til hensikt å være en grundig undersøkelse av de 

historiske forholdene som ligger til grunn for og formet inkarnasjonsdogmet. Hensikten er 

heller å gi en grunnleggende oversikt som skal vise noen av de teologiske diskursene den 

tidlige kirken førte med seg selv og samfunnet, med særlig fokus på Jesus. Fokuset vil også 

derfor være på den teologiske og idéhistoriske utviklingen. Denne utviklingen er påvirket av 

politiske og sosiale forhold og skjer selvfølgelig i samspill med samlingen av Bibelen. For 

denne tekstens hensikt skal vi likevel i stor grad sette disse forholdene til side, og fokusere på 

teologien. Årsaken til dette er at det er teologien som vil være relevant som grunnlag for 

spørsmål til informantene og ikke sosiopolitiske forhold i den tidlige kirken.    

4.1 De kristne jødene og bruddet med jødedommen 

De tidligste kristne var vanskelige å differensiere fra jødene «The first Christians were Jews. 

They differed from their fellow-countrymen by their faith that in Jesus of Nazareth the 

Messiah of the nation’s expectation had now come.” (Chadwick, 1993, p. 9). For de tidligste 

                                                 
6 Siden de teologiske stridighetene kristendommens 400 første århundre hadde større vekt på Sønnen og 

Faderens forhold til hverandre, vil jeg også legge fokuset der. Det vil likevel på ingen måte si at DHÅ ikke var 

gjenstand for diskusjon eller ble ansett som uviktig, det kan blant annet man se i biskopen av Athanasius, 

Alexandria sine post-nikenske skrifter (Chadwick, 1993, pp. 146-149), og Basil, biskopen av Caesareas bok On 

the holy spirit (Basil & Hildebrand, 2011) fra siste halvdel av 300-tallet. Likevel er Den nikenske 

trosbekjennelse, og den noe annerledes versjonen av bekjennelsen fra Konstantinopel 381 (den som benyttes 

liturgisk i dag) stum på hvorvidt DHÅ er av likt vesen som Faderen og Sønnen(Brunvoll, Sannes, & Den 

Norske, 2017, p. 20). 
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kristne, eller de kristne jødene, var troen på at Jesus var Messias en naturlig videreføring av 

sitt jødiske opphav. Troen på Jesus som Kristus var for dem derfor ikke noe brudd med den 

tidligere tradisjonen, men heller en fullbyrdelse av denne tradisjonen. Det er derfor naturlig at 

de første konvertittene til kristendommen var jøder. Kristen misjon var i kristendommens 

barndom særlig rettet mot jøder, men også ikke-jøder som var tiltrukket av jødisk monoteisme 

og moral (Chadwick, 1993, p. 11). Her møter vi også en av de tidlige teologisk 

problemstillingene kristne jøder måtte ta stilling til. Hvem skulle de kristne rette seg mot? 

Skulle man spre evangeliet til bare jøder eller ikke-jøder også: 

Above all, there was the delicate problem of the Christian attitude towards the gentiles. This was an issue of 

principle causing deep division of opinion within the Church itself, the beginnings of which may be traced in the 

story of the ‘Hellenists’ and Stephen told by Luke in Acts vi-vii (Chadwick, 1993, p. 16). 

 

Saul av Taurus, en jødisk fariseer som konverterte til kristendommen, og ble kjent som 

apostelen Paulus, var viktig i denne diskursen. Han var en av de fremste forkjemperne for at 

kristen misjonering også skulle foregå blant ikke-jøder (Chadwick, 1993, p. 16). Et annet 

avgrensingselement mellom kristendom og jødedom var hvorvidt kristne skulle omskjæres 

eller ikke, og hvorvidt man skulle fortsette å beholde Loven. Også på dette punktet var Paulus 

en viktig del av den historiske debatten, og han tolket det slik at spørsmålet var på hvilket 

grunnlag man oppnådde frelse: 

Paul saw that at bottom the question was whether a man attains to heaven on the ground of his merit achieved by 

obedience to God’s commandments. To this idea of Law Paul opposed the idea of divine mercy and forgiveness, 

which are freely offered to us in Christ: by baptism the believer is united with Christ and is ‘justified’; we are put 

into a right relationship with God on the ground of which we do ‘good works’ and advance in holiness. From the 

law of Moses the Christian is therefore free. (Chadwick, 1993, p. 20) 

 

De kristne jødene var mer konservative i spørsmålet om å beholde Loven, samt omskjæring 

og misjonering innenfor jødedommen. I de fleste tilfellene var det standpunktet for 

avskaffelse, som vant frem. 

I deres øyne var det dette som skulle bli kristendommen: Troen på Gud og Kristus som 

frelser. En tro og frelse som var ment for hele menneskeheten og ikke kun et utvalgt folk. 

Chadwick skriver: «Circumcision together with the entire ceremonial law of the Pentateuch 

was limited to the Jewish people, whereas in Christ God had acted for the reconciliation of 

humaity…» (Chadwick, 1993, p. 20). I urkirken er det gradvise tegn på en avgrensning fra 

jødedommen, hvor det brytes med elementære elementer av jødisk tro og praksis. Et av de 
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største bruddene er at gjennom Jesus Kristus oppheves plikten til å følge den gamle jødiske 

Loven, og at i Jesus Kristus kan også ikke-jøder frelses. 

4.2 Kristendom og kristne gnostiskere 

Gnostisisme er en samlebetegnelse på en religiøs og mystisk bevegelse, som i flere tilfeller 

blir forbundet med tidlig kristendom. Noen inkluderer også retninger som har et før-kristent 

opphav (Grant, 1959, pp. 13-15). Det er de kristne gnostikerne som er relevante her. Det kan 

sies å være retningene som har blitt forbundet med gnostisismen, og har flere trosforestillinger 

eller tekster felles med kristendommen. Før vi ser på disse er det verdt å si noe om hvorfor de 

faller inn under samme betegnelse og navn.  

Trossystemer som regnes som gnostiske har flere felles trekk i trosforestillinger, lære og 

praksis. Det er likevel ikke full enighet om hva gnostisisme er, og hvilke retninger som regnes 

som gnostiske, og hvordan man skal forstå deres forhold til kristendommen. Det er ofte en 

tendens i flere lærebøker, som The Early Church (1993) av Henry Chadwick til å behandle 

gnostisismen som en nokså fast definert størrelse, og som et mer eller mindre homogent 

trossystem. Det er likevel mange nyanser og forskjeller i trossystemene som regnes som 

gnostisisme, i tillegg til fellestrekk seg imellom og kristendommen. Som John Behr sier: 

«What «Gnosticism» actually is, and how it relates to Christianity, has been the subject of 

intense debate, especially since the discovery of a large cache of works at Nag Hammadi (in 

1945-46).» (Behr, 2001, p. 20). Teologen Robert M. Grant, som skriver litt over ti år etter 

funnene i Nag Hammadi, påpeker også at å definere gnostisisme er problematisk, siden 

begrepet dekker en stor bredde av religiøse fenomener (Grant, 1959, p. 6). Likevel er det 

hensiktsmessig i denne teksten å forholde seg til gnostisismens i nokså generelle beskrivelser.  

Det inkluderer ikke alle de gnostiske systemene, men trekk som forbindes med gnostisismen 

er troen på at den fysiske verden er iboende ond eller uviktig. Det blir videre forbundet med 

en frelseslære hvor mennesket har en opprinnelig guddommelig gnist i seg. Frelsen er derfor å 

finne frem til og realisere denne gnisten. «For Gnostics know that they were originally 

spiritual beings who have come to live in souls and bodies; they once dwelt in the spiritual 

world above but have been made to fall into this world of sense and sin» (Grant, 1959, p. 8). 

Mange praktiserte derfor streng askese og forsaket den materielle verdens lyster. Her er det 
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likevel varierende praksiser, og noen så den materielle verden som uten konsekvens og levde 

utsvevende liv (Grant, 1959, pp. 1-39) og (Chadwick, 1993, p. 36). 

Ordet ‘gnostisisme’ kommer av det greske7 ordet gnosis for kunnskap (Chadwick, 1993, p. 

35) . Gnostiskere blir ofte fremstilt som å anse seg selv som mottakere av den skjulte sanne 

lære, reservert for de innvidde og opplyste. «The second century sects claimed to possess a 

special ‘knowledge’ which transcended the simple faith of the Church» (Chadwick, 1993, p. 

35). Gnostikeren Markion, hvis gnostiske system bærer hans navn Markionismen, er blant 

annet kjent for å hevde at kristne misforsto sin egen lære når de hevdet kontinuitet mellom GT 

og NT. Han gjorde også et omfattende redigeringsarbeid av NT, som han mente var 

korrumpert av jødisk innflytelse på tekstene. 

Læren om at Jesus kun var “(..) pure spirit and that the physical appearance was an optical 

illusion and mere semblance” er ofte forbundet med gnostisisme. Denne kristologiske 

oppfatningen kalles ofte doketisme, og ble oppfattet som heretisk. Fra det greske dokesis som 

betyr noe i nærheten av «å virke som». 

Chadwick hevder at gnostikerne utfordret de tidlige kristne, særlig på 200-300 tallet, til å 

stille spørsmål ved hvordan man skulle tolke og forstå GT og NT. Det ble et spørsmål om 

med hvilken autoritet man kunne påberope seg at man hadde den korrekte tolkningen av 

skriftene. Kanskje det viktigste tilsvare til den gnostiske utfordringen, om at gnostikerne 

hadde den sanne og skjulte lære fra apostlene og Jesus, var det en kaller apostolisk suksesjon. 

Apostolisk suksesjon regnes å være formulert i polemikk mot gnostikerens påstand om å ha 

skjult kunnskap lært av Jesus og apostlene. Polemikerne mot gnostikerne hevder at Jesus 

formidlet sin lære til apostlene, og at disse korrekt videreformidlet denne til de som de 

innsatte i kirken: «The succession argument carried the implication that the teaching given by 

the contemporary bishop of, say, Rome or Antioch was in all respects identical with that of 

the apostles» og argumenterte for at «(..) the apostles Peter and Paul could not have failed to 

impart such doctrines to those whom they had set over the churches(..)» (Chadwick, 1993, p. 

42). Det ble brukt mot gnostikerne, som ofte var internt uenige og endret posisjon, mens 

kirken kunne hevde enighet og kontinuitet i sin egen lære. Dette plasserte autoriteten hos 

biskopene som formidlere av apostelens sanne lære om Jesus Kristus. På denne måten ble 

                                                 
7 Det er flere greske ord for kunnskap, og forskjellig type kunnskap. For eksempel episteme som også kan bety 

kunnskap, eller viten, som vi kjenner fra navnet på det filosofiske studiet av kunneskap – epistemologi. 
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mye av de tidlige kristnes posisjoner utviklet i en avgrensning og polemikk mot ikke bare 

jødedommen, men også gnostisismen.  

4.3 Kristendommen i møte med gresk filosofi, 

hedensk og nyplatonsk filosofi 

Det var i urkirken en viss skepsis til hedensk filosofi, og særlig samtidens filosofi. Særlig hos 

Ireneus og Tertullian8 kan man finne en skepsis til filosofi. Filosofien ble ofte forbundet med 

gnostisismen, og det ble sett på som et uttrykk for gnostisk tankegang at troen trengte tillegg 

«It was a Gnostic thesis that faith needs supplementation by philosophical 

inquiries.»(Chadwick, 1993, p. 74). Tertullian hånet de som sto for en stoisk, platonsk eller 

aristotelisk kristendom, hevder Chadwick. Skepsisen ble eksemplifisert av Tertullians syrlige 

spørsmål: «What has Athens in common with Jerusalem?»(Chadwick, 1993, p. 74) 

Innstillingen til filosofi hos kristne var likevel ikke entydig, og skulle endre seg mot andre 

halvdel av det andre århundret. Justin Martyr9 er blant de første kristne som virkelig trykket 

filosofien til sitt bryst. Selv om han ikke var den første kristne til å benytte filosofi i kristen 

tenkning, ser man en vendepunkt med og etter Justin Martyr: «The future lay with the 

programme first announced by Justin Martyr, by which the Church would make common 

cause with Platonic metaphysics and stoic ethics (..)» (Chadwick, 1993. 69). Oskar Skarsaune 

hevder likevel at man ikke skal overvurdere Justin sin forkjærlighet for all filosofi, og at han 

forbeholdt en viss skepsis mot datidens filosofi, som han oppfattet som hedensk. Han var 

derimot mer positivt innstilt til de klassiske filosofene (Skarsaune, 2001, pp. 137-159). Justin 

brukte filosofi til å belyse skriftene, og innså at selv om det var mye som ikke stemte blant 

filosofenes verker, var det mye å lære som kunne belyse skriften. Skarsaune påpeker om 

Justin Martyr: «Han var ikke den eneste som skrev om en Kristus-åpenbaring utenfor 

Skriften, men han er representativ for fedrenes måte å tenke på.» Han hevder videre at «(..) 

Justins grunnoppfatning deles etter mitt skjønn av så ulike forfattere som Klemens og 

Tertullian.» (Skarsaune, 2001, p. 137). Han hevder likevel at den siste påstanden er 

kontroversiell. 

                                                 
8 Dette betyr ikke at de selv ikke benyttet filosofi i sine tekster. 
9 Den noe senere Klemens av Alexandria kan også være verdt å nevne.  
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Flere kristne skrifter som var teologisk viktige, ble utformet som apologetikk eller polemikk. I 

år 248 skrev kirkefaderen Origenes: «His one major essay in the vindication of christianity 

against pagan criticism, the Contra Celsum.»(Chadwick, 1993, p. 111) som et svar på 

mellom-platonisten Celsus sitt angrep på kristendommen i ca. år 150 (Behr, 2001, p. 26). 

Origenes er på mange måter en av de kristne som er mest kjent for sin brede kunnskap om 

gresk filosofi. Han nærte en viss skepsis, hevder Chadwick, menlikevel ser vi elementer av 

platonsk metafysikk i Origenes’ skrifter (Chadwick, 1993. 101). Chadwick hevder at det som 

gjør konflikten mellom Celsus og Origenes så intense var: «(..) because Origen himself was, 

like Celsus, a platonist, so that both parties to the dispute shared the same philosophical 

presuppositions» (Chadwick, 1993. 111). Her kan man se et eksempel på at kristendommen 

tar til seg gresk filosofi i dialog og polemikk mot hedensk filosofi, men også gresk inspirert 

filosofi. 

Det er på Origenes sin tid at nyplatonismen virkelig begynner å ta form. Møtet mellom 

nyplatonismens og kristendommens ideverdener er noe som vil sette et sterkt preg på 

kristendommen deretter10. I motsetning til kristendom, fastholdt nyplatonistene at skaperen, 

eller demiurgen som Platon omtaler i Timaios (Louth, 2007, pp. 1-16), skaper ved at 

skapervesenet emanerer trefoldig gjennom å kontemplere seg selv. Skapelsens kausale kjede 

starter ved at Den Ene kontemplerer seg selv i all evighet. Fra denne selv-kontemplasjonen 

emanerer Intellekt, som igjen kontemplerer seg selv, hvorfra Sjel kommer. Som vi ser, er den 

nyplatonske guden også trefoldig. Fra Den Ene, via Intellekt, og videre Sjel, emanerer Den 

Ene på noe pre-eksisterende, og gir det liv, intellekt og sjel. Platons tittel på denne 

virkeligheten, demiurg, betyr håndverker siden guddommen former fra noe som allerede er 

eksisterende. Livet, og tingene som blir formet av den trefoldige kausalkjeden stoppes fra 

videre emanasjon, når det blir for fjernt fra Den Ene. Tingenes og livets ufullkommenhet er 

også en direkte konsekvens av stoffets ufullkommenhet, og ikke guddommen, hevdet 

nyplatonistene. Målet for nyplatonistene er å frigjøre seg fra den materielle verdens 

ufullkommenhet, og strømme tilbake til sitt fullkomne opphav (Louth, 2007, pp. 35-50). Ikke 

helt ulikt mange gnostiske systemer.   

                                                 
10 Særlig Augustin av Hippo er kjent for å bidra til denne å ta til seg elementer fra platonismen, men andre som 

Pseudo-Dionysios Aeropagiten og Maximus Bekjenneren hører også hjemme her. Se blant annet Maximus sin 

Ambiguum 7(Maximus, Wilken, Blowers, & Maximus, 2003, pp. 45-74). Påstanden her må ikke misforstås til å 

bety at det blir hevdet at kristendommen er i essensen et nyplatonsk system. 
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I forbindelse med nyplatonismens tilvekst på 200-300 tallet ser vi flere kristne i polemikk mot 

nyplatonistene. Blant annet kritiserer St. Athanasius, biskop av Alexandria, nyplatonistenes 

syn på skapelsen i sin bok i On the Incarnation; 

«The making of the world and the creation of all things have been taken differently by many, and each has 

propounded as each has wished. (..) Others, amongst whom is Plato, that giant among the Greeks, declare that 

God made the universe from preexistent and uncreated matter, as God is not able to make anything unless matter 

preexisted,(..) .They do not realize that saying such things is to impute weakness to God” (Athanasius, Behr, 

Behr, & Lewis, 2011, pp. 53-55) 

 

Ettersom den kristne kirken gradvis vokser11 og utformer sin lære, ofte gjennom avgrensning 

av andre og rivaliserende former for religion og tankesystemer, opplever kirken i større grad 

interne stridigheter i lærespørsmål. Man ser særlig fra starten av 300-tallet at interne 

stridigheter innad i den kristne kirken tilspisser seg. Men det var heller ikke mangler på 

interne stridigheter også før den tid. For eksempel ble Paulus av Samosata fordømt av et 

kirkelig konsil i Antiokia i 268/9 (Behr, 2001, p. 78). Fordømmelsen av Paulus av Samosata 

var antageligvis like mye på bakgrunn av politikk som teologiske hensyn, men hans lære om 

Kristi person var likevel ikke uten konsekvens for fordømmelsen (Behr, 2001, pp. 139-140). 

Man kan kanskje noe forenklet si at kristendommen i sine to første århundre forsøkte å finne 

fotfeste i kulturen som fødte den, og søkte å avgrense seg fra sine jødiske røtter og 

rivaliserende gnostiskere.  

Innen starten av 300-tallet har kirken vokst seg stor, både når det gjelder samfunnsmessig og 

politisk betydning, medlemmer og geografisk rekkevidde (Chadwick, 1993, pp. 54-65). Det er 

kanskje derfor ikke helt unaturlig at når kirken begynner å få fotfeste, og eksterne utfordringer 

blir mindre prekære12, at man oppdager konflikter som langsomt har vokst opp innenifra. Det 

er de kirkelige stridighetene, som kulminerte i de økumeniske konsilene i Nikea 325 og 

Konstantinopel 381, som vi nå skal fokusere på. Før vi gjør det, er det verdt å nevne at det 

finnes flere fremstillinger av disse forholdene som gir inntrykk av at kirkens interne 

stridigheter rundt Jesu status som guddommelig og relasjon til Faderen og guddommen 

oppstår med den såkalte arianskestriden. Den fremstillingen er nokså unyansert, hevder 

teologen Lewis Ayres. Det man ofte kaller den arianske striden er heller en kulminasjon av 

                                                 
11 Det er jo ikke en kontroversiell påstand å hevde at kristendommen opplevde en enorm vekst i sine første 

århundrer. Med referanse til Heelas og Woodhead sin bruk av begrepet tilbudssiden kan man kanskje si at kirken 

absolutt traff godt. 
12 Kristendom var fortsatt ikke romersk statsreligion, og høstet fortsatt kritikk fra blant romerske hedninger og 

nyplatonister, men kirken var likevel på langt nær ikke i en så utsatt situasjon som i sine to første århundre. 
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flere «theological trajectories»13, som Ayres kaller det, som ikke startet med Arius. Lewis 

hevder at det heller er tilfellet at «(..) this controversy is a complex affair in which tensions 

between preexisting theological traditions intensified as a result of dispute over Arius, and 

over events following the Council of Nicaea.» (Ayres, 2004, p. 11). 

4.4 Bakgrunnen for det økumeniske konsilet i Nikea  

Nedenfor skal vi se på det som på mange måter kan sies å være det som legger grunnlaget, og 

er grunnlaget, for den kristne kirkens lære om Jesus som Gud og om treenigheten. Det vil 

underveis bli tydelig at mange av kirkens læresetninger, slik det ble formuler og bekjent på de 

økumeniske konsilene, i stor grad ble til gjennom avgrensning fra rivaliserende teologier. Når 

det er sagt, må man legge til at det er hensiktsmessig å skille mellom de ortodokse og de 

andre. Ortodoks her er ikke ment å antyde noe om sannhetsgehalten i læren som de ortodokse 

formidler og utvikler. Slike hensyn legges til side, og tas ikke stilling til. Vi skal nedenfor 

likevel bruke begrepet ortodoks her, om dem kirken anser for å være ortodokse, for å skille 

dem fra de posisjonene og tenkerne som kirken har erklært for å ikke være ortodokse.  

Vi skal her se på det vi kan kalle arianismen som nyarianisme. Det må legges til at slike 

merkelapper ikke alltid er presise. Kirkehistorien både i datiden, og delvis også nåtiden14 har 

blitt farget av at posisjonene og personene bak ble ansett å være kjettere «(..) heresiological 

labels enabled early theologians and ecclesiastical historians to portray theologians to whom 

they were opposed as distinct and coherent groups and they enabled writers to tar enemies 

with the same figure already in dispute» (Ayres, 2004, p. 2). Når det er sagt er det hverken 

mulig eller hensiktsmessig innenfor denne oppgavens rekkevidde å vise til bredden og 

forskjellene mellom det vi her velger å kalle arianisme og nyarianisme. Begrepene blir her å 

anse som nyttige generaliseringer. Grunnen til at vi adskiller arianisme og nyarianisme er 

blant annet som Gregg og Groh peker på «(..) this little group15 has been expanded frequently 

to include Arians of the next generations (the neo-Arians) (..) In fact, the gulf between early 

                                                 
13 Lewis Ayres gjennomfører i stor grad historiografisk kritikk av flere av tidligere fagfeller forsøk på 

fremstilling av forholdene før og etter Nikea. Se særlig (Ayres, 2004, pp. 11-267) og (Behr, 2001), (Behr, 

2004b). 
14 Både (Ayres, 2004) og (Behr, 2004b) kritiserer tidligere fremstillinger av hendelsene fra 300-400 tall for å ofte 
være forenklet. Også at datidens beskrivelser av meningsmotstandere som eksempelvis arianske har gitt 
inntrykk av kontinuitet med Arius’ lære, hvor er heller tvilsomt at det er tilfelle. 
15 De tidlige arianerene og særlig «The three most influential early Arians – Arius (256-336), Asterius the 
Sophist (d. ca. 341), and Eusebius of Nicomedia (d. ca. 342)…” (Gregg & Groh, 1981, p. ix). Eusebius av 
Nicomedia hadde også en viktig rolle i arianismen etter konsilet I Nikea 325. 
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Arian and neo-Arian was even greater than that which separated Nicene from neo-

Nicene(..)”(Gregg & Groh, 1981, p. ix).   

Det vi her kaller arianisme er først og fremst forbundet med Arius fra Alexandria. De arianske 

kristologienes hovedpunkt regnes ofte å være at Kristus anses som skapt, og er underordnet 

Faderen16.  Den arianske striden begynner med konflikt mellom Alexander av Alexandria, og 

senere Athanasius av Alexandria: 

Alexander taught that God was always Father and that the Son was always Son, thus implying the eternal 

generation of the Son; as the Father’s Word and Wisdom the Son must always have been with the Father. At the 

same time, he taught that the Son is the exact image of the Father and thus able to reveal and represent him. 

Arius saw his bishop’s theology as implying two ultimate principles in the universe (..)For Arius, any talk about 

the Father and Son as coeternal ignored the hierarchy involved in the very language of Father and Son. ((Ayres, 

2004, p. 16) 

Som vi ser her er det som tidligere nevnt viktig for Arianismen at Jesus er skapt, det er derfor 

en tid Sønnen ikke var til. Sønnen er altså for Arius ikke evig. Ayres hevder ovenfor at Arius 

sin teologi er en reaksjon mot Alexanders. Han synes også å hevde at denne reaksjonen er et 

forsvar av kristen monoteisme. Det er nok rimelig å anta at, hvis det Ayres hevder er korrekt, 

kan Alexanders teologi oppfattes som biteisme i Arius sine ører. Da er det nok utvilsomt en 

betydelig del av hans uenighet med Alexander. Det vil heller ikke være urimelig at dette er en 

viktig del av Arius og arianismens motivasjon for å presisere en teologi som, ifølge dem, ikke 

faller hen til biteisme. 

Et annet moment som er en viktig del av den arianske teologien er hvorfor sønnen må være 

skapt. Sønnen lider ifølge Bibelen på korset. Det er for arianismen god nok grunn til å hevde 

at Sønnen ikke kan være Faderens bilde, slik Alexander hevder. Dette henger sammen med 

gudsbegrepet i hellenismen «Greece identified deity by metaphysical predicates. Basic among 

them is timelessness: immunity to time’s contingencies and particularly death, by which 

temporality is enforced» (Jenson, 1997, p. 94). Hvis den hellenistiske oppfatning av guddom 

er tidløshet, mener mange dette impliserer uforanderlighet, siden tid er det som muliggjør 

forandring. Uten forandring erikke død mulig ifølge dette synet, for hvordan kan en som ikke 

er i tid eldes, bli såret eller overhodet lide døden. Her er vi inne på et sentralt punkt ved noe 

av det som kan være bakgrunnen for arianismen, og grunnen til at de fastholdt Sønnens fødsel 

                                                 
16 Denne typen kristologiske posisjoner blir gjerne samlet under fellesbetegnelsen «Subordinationism», fordi 
Sønnen er «subordinate» eller underordnet Faderen. 
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i tid. Fødsel og skapelse i tid medfører, hevdes det, foranderlighet i hellenistiske “ører”. 

Problemet for arianismen her, er at hvis Sønnen er evig som Faderen og et bilde av han, 

hvordan forklarer man sønnens lidelse: 

«The Arians, reports Athanasius, ask, How so you dare to say that the one having a body is 

the proper Word of the Father’s essence, so that he endured such a thing as this (that is, the 

cross)» (Athanasius, Orations of St. Athanasius against the Arians according to the 

Benedictine text (Oxford: Clarendon press, 1873) sitert  (Gregg & Groh, 1981, p. 4). Her ser 

vi kanskje hvorfor Arius har problemer med Alexanders teologi.  

Det er også mulig at Arius tolket Alexanders lære som biteisme. Når Alexander lærer at 

Sønnen er evig, og et perfekt bilde av Faderen, kan dette forstås som at det er to, og ikke én 

Gud. Arius lærer derfor at Sønnen ikke er et perfekt bilde av Faderen, dermed må han være 

skapt i tid, og er dermed foranderlig og lidelsen er muliggjort. Slik blir Sønnen en del av det 

skapte og tiden, mens Faderen ikke splittes eller deler sin essens, de forholder seg til to 

forskjellig virkeligheter for «Timeless deity was posited to be the ordering foundation … But 

since the relation of eternity to time was grasped by a mere negation, the difference between 

eternity and time could also come to be felt as a simple discontinuity between two sorts of 

reality…» (Jenson, 1997. 94). På denne måten blir Sønnen underlagt Faderen, og har en 

hierarkisk lavere posisjon. Det kan derfor virke som at det for Arius blir en dissonans mellom 

hva Sønnen er og Sønnen gjør hvis man sier at han er evig.  

4.5 Konsilet i Nikea og fordømmelsen av Arius. 

Selv om Arius mistenkte sin biskop for å en lære som impliserer biteisme, er det også hva 

Arius sin lære blir mistenkt for å implisere. For Arius sine motstandere kan det han sier om 

Jesus tolkes som et vesen opphøyet til gudestatus, forstås som enda en Gud, ved siden av Gud 

Faderen. Et opphøyet vesen med høyere status enn englene, som blir adoptert og gjort slik 

som Faderen, altså som Gud, med en fri vilje, kan sies å høres ut som en gud i tillegg til Gud 

Faderen. Det er også denne kritikken Alexander og Athanasius fremførte 

 
But if all the criticism leveled at the Arian representation of Christ by the Bishops Alexander and Athanasius , 

both of Alexandria, could be reduced to a single line, it would read like this: no matter how the Arians huff and 

puff, what they preach is a creature promoted to the status of a god” (Gegg & Groh, 1981. 1) 

 

Alexander og Athanasius sin teologi var også den som ble erklært rett lære av kirken i 325. 

Keiser Konstantin innkalte kirken, i frykt for konfikt, til det som regnes som det første 
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økumeniske konsilet (Rasmussen & Thomassen, 2002, p. 100). Bekjennelsen fra Nikea 

inneholder spesifikt anti-arianske formuleringer. Den bekjenner at Kirken tror på én Gud «Og 

på én herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn og født av Faderen før alle tider, Gud av 

Gud17, lys av lys, sann Gud av sann Gud, født, ikke skapt, av samme vesen som 

Faderen18.»(Brunvoll et al., 2017, p. 20)19. Som vi ser har bekjennelsen flere formuleringer 

som ikke er forenelige med Arius og arianismens lære, og denne bekjennelsen regnes fortsatt 

som uttrykk for ortodoksi i Dnk. Bekjennelsen fra Nikea inneholder også direkte 

fordømmelse av konsilets forståelse av Arius sin posisjon 

  

Dei som seier: Det var ei tid då han ikkje var, og før han vart til, var han ikkje, og at han vart til av det som ikkje 

er til, eller som seier at han er av ein annan natur eller vesem, eller at Guds son er skapt eller kan omskiftast eller 

brigdast, dei vert fordømde av den allmenne kyrkja (Brunvoll et al., 2017, p. 18) 

 

4.6 Etter konsilet i Nikea og veien videre til konsilet 

Konstantinopel. 

Vi skal her se nærmere på det vi kan kalle nyarianisme skilte seg etter konsilet i Nikea 325. 

Nikea bekjenner at Kristus er av samme vesen som Faderen, eller homoousios. Homoousios 

kommmer av gresk, homo som betyr identisk, og ousia som er det greske ordet for vesen20.  

Det oppstod i kjølevannet av Nikea minst tre forskjellige posisjoner som kan sees på som 

videreføringer eller varianter av arianisme. Den mest ytterliggående til Den nikenske 

bekjennelsen mente at Sønnen og Faderen hadde ulik essens, og kalles ofte anomianere. Den 

noe mildere homoiousianske posisjonen hevdet at Sønnen var lignende i henhold til Faderens 

vesen «The «Anomians» emphasized the Son’s eternal hypostatic distinctness and 

dependence of the Father, while the «Homoiousians» held to the central importance of the 

Son’s perfect resemblance to the Father» (Behr, 2004b, p. 32) 

En tredje posisjon kalt homoian, ville bare innrømme at Faderen og Sønnen er lignende, men 

ønsker å unngå ordet vesen. Den anomianske posisjonen er den største kontrasten til det som 

                                                 
17 Gud av Gud står bare i den latinske teksten. (Brunvoll et al., 2017, p. 20) 
18 Det greske dokumentet bruker ordet homoousia som betyr en og samme vesen eller essens (Ayres, 2006. 

90). 
19 Sitatet gjengitt her er ikke fra den opprinnelige bekjennelsen fra Nikea, men Den nikensk-
konstantinopolitanske bekjennelsen. Dette er bekjennelsen som fremsettes ved Konstantinopel i 381 som en 
bekreftelse på Den nikenske bekjennelsen, og er svært lik. Det er denne som benyttes liturgisk i Dnk i dag. 
20 Oversettes også ofte med essens. 
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skulle bli ortodoks teologi. Posisjonene homoiousians og homoians, er svært på mange måter 

like hverandre, men var egentlig motsetninger. Begge kan på mane måter forstås som et 

kompromiss i tiden etter Nikea.  

 

 

Det regnes som diskutabelt om den homoiousianske posisjonen er å regne som en form for 

nyarianisme eller ikke. Formuleringen om lignende vesen, er likevel problematisk for de som 

står for den nikenske lære, nesten like problematiske som de homoiansk og anomianske 

posisjonene.  

Eusebius biskop av Nicomedia, som ofte regnes blant arianerne, godtok bekjennelsen fra 

Nikea «At Nicaea in 325 he had signed the creed without gloss or explanation, but it was 

evident to everybody there that he had not meant the same by it…» (Chadwick, 1993, p. 134). 

Enigheten blant biskopene på konsilet i Nikea varte altså ikke lenge. Likevel, så lenge keiser 

Konstantin levde, som hadde godkjente bekjennelsen, gikk ingen direkte teologisk til verks 

mot bekjennelsen «(..)although plots continued to be hatched, accusations made, and bishops 

deposed and exiled, no one directly challenge the Council of Nicaea or its creed.» (Behr, 

2004b, p. 69). 

Første åpne motstanden til bekjennelsen fra Nikea skjer etter Konstantins død21. Dette 

“angrepet” den nikenske bekjennelsen, var egentlig et forsøk på å bevare freden i konflikten 

som bygges opp. I 357 på et møte med flere biskoper til stede blir det sagt at man skal frastå å 

tale om vesen, fordi Guds vesen er utenfor menneskelig fatteevne og ordene ikke er brukt i 

Bibelen (Behr, 2004b, p. 86). Ordet Vesen blir ikke fordømt, men man skal avstå fra å tale om 

ting forbi den menneskelig fatteevne. Uten at dette setter en stopper for konflikten som 

bygger seg opp. 

 I 358 samler Basil av Ancyra en gruppe biskoper og skriver et brev hvor de hever at «…the 

most important characteristic feature of this relationship is the similarity in ousia, between 

Father and Son.” (Behr, 2004b, p. 88). Brevet er muligens formulert som en polemikk mot 

læren til Aetius, en av de fremste anomianerne, som hevdet at Faderen og Sønnen er ulike i 

vesen. Formuleringene i brevet presenteres til keiser Konstantius som en middelvei mellom 

                                                 
21 Konstantin dør i 337 (Chadwick, 1993, p. 136) 
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de som lærte at Faderen og Sønnen var identiske og de som lærte at de var ulike i vesen(Behr, 

2004b, pp. 88-89). 

Man forsøkte også noe senere å formulere en mildere bekjennelse i to konsiler, i håp om å 

forene kirken og forhindre ytterligere splittelse. Et konsil i vest i Ariminium og i øst Selucia i 

359-360. Her forsøker man seg på en formulering i forkant av konsilene som skal fungere 

som en middelvei, på oppfordring fra keiser Konstantinus. Den er i forkant godkjent av et lite 

antall biskoper22 «This creed presents a fairly straightforward confession of belief in one God, 

The Father, and the Son, who is said to be «like the father in all things», or like «according to 

scriptures,» and is so usually descried as homoian…» (Behr, 2004b, p. 90). 

Konsilene i Ariminium og Selucia23 bekjenner den enda løsere formuleringen som sier at 

«Sønnen er lignende Faderen i alle ting» i stedet for Basil sin opprinnelige «Lignende Faderen 

i vesen». Denne uklare formulering åpner i enda større grad enn tidligere, for posisjoner som 

kan assosieres med arianismen, og blir derfor ofte identifisert som nyarianisme. Bekjennelsen 

om at Sønnen var lignende Faderen, blir først vedkjent i Ariminium og deretter i Selucia og 

blir derfor en del av kirkens offesielle lære for en stund «The council issued a creed which 

defines the «homoian» position and which became the official creed of the church, at least for 

a short period.» (Behr, 2004. 94).  

I realitet står begge formuleringen, både den sterkere «lignende i essens» og «lignende i alle 

ting», i fare for å falle hen til arianisme og biteisme. Hvis man følger tidligere argumentasjon 

mot arianismen er det uklart hvordan en person som er lignende i essens eller lignende i alle 

ting, men ikke identiske, ikke vil være enda en Gud. De som holdt seg til homoiousios 

forsøkte Athanasius å forene med pro-nikenerne. I en invitasjon til dialog skriver Athanasius 

at de ikke må sees på som arianere men at man må drøfte med dem å komme frem til en felles 

løsning. (Behr, 2004b, p. 95). Etter dette forsvinner gradvis den homoiousianske posisjonen. 

Dette blir en viktig del av seieren til de som ville fastholde Nikea og homoousia (Chadwick, 

1993, p. 144). Vi skal nedenfor se videre på den anomianske posisjonen. 

4.7 Basil mot Eunomius – radikal arianisme og 

biteisme.  

                                                 
22 Deriblant tidligere nevnte Basil av Ancyra 
23 Ikke økumeniske. 
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På samme tid som debatten om Sønnens likhet med Faderen, altså mellom 337-360, ble det 

også formulert en annen posisjon som gikk direkte mot Nikea og homoousios-posisjonen. 

Denne posisjonen er gjerne forbundet med Aetius og hans elev Eunomius «Aetius and 

Eunomius, perhaps in response to Athanasius’ work on the council of Nicaea, began to 

articulate their more radical theology asserting the essential unlikeness of the Father and 

Son(..)»(Behr, 2004b, p. 87). Denne teologi var i sterk opposisjon til Nikea og homoousia 

formuleringen. Chadwick hevder at Aetius så det ikke som mulig å opprettholde monoteisme 

hvis Faderen og Sønnen er identiske i essens «He used to argue relentlessly that the principles 

of both monotheism and of divine impassibility could only be consistently maintained if one 

frankly asserted that the Son is not merely distinct from the Father but actually belongs to the 

created order.” (Chadwick, 1993, p. 141). Eunomius som elev av Aetius tok opp, og 

videreutviklet denne læren. Noe forenklet kan man si at Eunomius argumenterte for at 

Faderen og Sønnen var forskjellige i vesen på bakgrunn av at de hadde forskjellige navn, og 

at siden man refererte til dem med forskjellig navn impliserte dette en ulikhet i deres vesen. 

 Som en motpol til, blant annet, denne teologien utvikler Basil biskop av Cæsarea sin pro-

nikenske teologi. Denne skulle siden bli regnet som ortodoksi. Basil lærte at Sønnen var 

identisk med Faderens vesen, men at de var i forskjellige hypostaser. Betegnelsene vesen og 

hypostasis hadde tidligere blitt brukt nokså synonymt. Basil av Cæsarea utvikler en 

distinksjon mellom begrepene. Distinksjonen mellom vesen og hypostasis er på mange måter 

å forstå som et skille mellom det generelle og det enkelte. Slik at navnene man bruker til å 

referer til personen, ikke nødvendigvis impliserer en forskjell i vesen: 

But what sane person would agree with this logic that there must be a difference of substance24 for those things 

whose names are distinct? For the designations of Peter and Paul and of all people in general are different, but 

there is a single substance for all of them. For this reason, in most respects we are the same as one another, but it 

is only due to the distinguishing marks considered in connection with each one of us that we are different, each 

from another. (Basilius, DelCogliano, & Radde-Gallwitz, 2011, p. 134) 

 

Som vi ser her mener Basil at to mennesker deler sitt vesen, men er to forskjellige hypostaser. 

Selv om det er riktig å si om mennesker at menneskene er forskjellige og ulike, kan man ikke 

si det samme om Gud. Det som skiller mennesker ut som forskjellige, er kvaliteter som er 

tilfeldige og ikke nødvendige for menneskets essens. Eksempler på dette er hårfarge, arr og 

                                                 
24 Substance er her det samme som ousia, altså vesen. 
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foreldre. Det er på denne måten man skiller ut mennesker som forskjellige, hevder Basil 

(Jenson, 1997, pp. 105-106). 

Vi kan identifisere og skille Peter og Paulus fra hverandre ved at Peter kan identifiseres ved at 

han er fra Bethsaida og Paulus ved at han er fra Taurus(Basilius et al., 2011, p. 135). På 

samme måte kan vi skille de tre i guddommens vesen ved at de er  «(..) identified over against 

each other by «being unbegotten», «being begotten», and «proceeding»»(Jenson, 1997, p. 

105). Det som likevel gjør at Basil hevder at denne måten å snakke om Gud på ikke falle hen 

til polyteisme, er at at «But God cannot be thought to recive merely adventitous charcteristics 

(..) Indeed, the characteristics that individuate «instances» of God must belong to the singular 

Godhead itself» (Jenson, 1997. 106). Siden Gud ikke har noen kvaliteteter som er tilfeldig, og 

“utenfor” sin essens, tilhører de kvalitetene som gjør at man kan skille ut personene til hele 

Gud selv, og på denne måten kan man bekjenne en gud i tre, men samtid én. 

Selv om konsilene i Ariminium og Selucia i 359-60 bekjenner en lære som i stor grad minner 

om eller åpner for arianisme «As Jerome wrote of the council of Rimini25, ‘The world 

groaned to find itself arian’»(Chadwick, 1993, p. 143) så tok det ikke mange tiårene før 

vinden skiftet retning. I 381 innkalte den siste keiseren over både vest og øst-Romerike, 

Theodosius til det som blir kjent som det andre økumeniske konsilet i Konstantinopel. 

Konsilet godkjenner og gjenoppretter læren fra konsilet i Nikea og i effekt fordømmer 

arianismen og de nye formene for arianisme som oppstod etter Nikea(Chadwick, 1993, pp. 

150-151). Som følge av skriftene til Basil av Cæsarea, de to andre kappadokiske fedrene, har 

man også en terminologi som i større grad kan klargjøre hva men mener når man sier at 

Sønnen og Faderen er av samme vesen.  

Det må her legges til en liten bemerkning om språk. Terminologien i de latinske kirkene i vest 

og de greske i øst var noe som også bidro til stridighetene. Når de greske brukte for eksempel 

ord som ousia26 og hypostasis, kunne dette for mange av de latinske-talende kristne høres 

fremmed ut i sine oversettelser, eller i verste fall noe som kunne henfalle til kjetteri. I den 

vestlige kirken er formuleringen tre personer i en substans mer kjent enn tre hypostaser i et 

vesen27. Formuleringen tre personer i en substans stammer fra Tertullian, men Augustins 

                                                 
25 Annet navn på Ariminium 
26 Flere har hevdet at dette var en del av bakgrunnen for stridighetene i etterkant av konsilet i Nikea. 
27 Man ser også flere steder tre personer i et vesen på norsk. Essens, vesen og substans brukes ofte om 
hverandre i den norske og engelske litteraturen. Her har jeg holdt meg til å oversette ousia med vesen, og det 
latinske substantia til substans. 
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videreutvikling i On The Trinity har hatt en enorm påvirkning på den vestlige kirkens forståelse 

av treenigheten(Chadwick, 1993, pp. 235-236) 

4.8 Modalisme – tre moduser av én Gud. 

De posisjonene vi har sett på hittil som er uforenelig med trinitarisk teologi er former for det vi 

kan kalle Subordinationism, siden de blir regnet som å implisere at Sønnen er underlagt 

Faderen. En annen teologi som også regnes som motsats til trinitarisk teologi er det som ofte 

kalles modalisme. I likhet med de posisjonene vi har kalt arianisme og nyarianisme så er det 

stor bredde og mange nyanser blant de personene som igjennom historien har blitt anklaget for 

å være modalister. Forskjellige former for modalisme finner man særlig i kristendommens fire 

første århundrer, i likhet med arianisme. Vi skal nedenfor skissere det som oppfattes å være den 

generelle modalistiske posisjonen. Årsaken til dette er som McGrath hevder «Although there 

are various forms of “modalism,” they generally work with much the same understandings of 

the dynamics of the trinity”(McGrath, 2011, p. 244). Det er ikke hensiktsmessig eller nødvendig 

for denne oppgaven å undersøke nyansene og forskjellene blant de forskjellig posisjonene som 

har blitt anklaget for å være modalisme. Vi skal derfor bare skissere den generelle posisjonen.  

Modalisme hevder Jenson er en posisjon hvor Gud selv er unndratt temporalitet, mens 

treenighetens personer er moduser av Gud som finnes i Bibelens narrativ og har muligheten til 

å interagere i historien « «Father», «Son» and «Spirit» are then thought of as roles that God 

adopts in cheif stages of salvation history. The language of Greece’s theology is taken of 

God’s own reality; the biblical narrative is taken of his temporal adaptations» (Jenson, 1997, 

p. 96). Noe som ble sett på som problematisk med denne posisjonen ligger i definisjonen av 

Gud. Gud selv er undratt temporalitet og ikke identifiserbar med hverken faderen, sønnen 

eller DHÅ som virker i tiden «…it denies that any part of the biblical story is about God 

himself» (Jenson, 1997. 96). Det ble av samtidens kommentatorer oppfattet som meget 

problematisk at Bibelen tilsynelatende ikke taler om Gud selv. I likhet med arianismen ble 

også modalismen28 fordømt på konsilet i Konstantinopel i 381. 

                                                 
28 Det er varianten av modalisme som forbindes med Sabellius, og derfor blir kalt sabellianisme som blir 
fordømt på konsilet. Man vet lite om hva Sabellius faktisk lærte for (Chadwick, 1993, p. 87) 
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4.9 Konsilet i Kalkedon og bekjennelsen som Jesus 

som sann Gud og sant menneske. 

Vi har hittil kun sett på kirkelige kontroverser som omhandler ikke bare Jesus Kristus, men 

også hans forhold til guddommen. Før vi går videre til å se på gudstjenesten i Steinberg kirke 

må vi også kort se på bakgrunnen for den som ofte kalles Den kristologiske kontroversen.  

Konflikten rundt Jesu person og natur kulminerer i det økumeniske konsilet i Efesos i 431 og i 

det økumeniske konsilet i Kalkedon i 451(Chadwick, 1993, pp. 194-210). Konflikten kan sees 

på som en konflikt mellom den aleksandrinske og antiokiske læren om Kristus. For 

aleksandrinerne var det Kristi menneskelighet et sentralt soteriologisk poeng «Jesus Christ 

redeems humanity, by taking human beings up into the life of God(..)»(McGrath, 2011, p. 

277). Derfor kan man si at for den aleksandrinske tankegangen var det essensielt at Gud må 

forenes med menneskenaturen, slik at mennesket kan forenes med Gud. Aleksandrinerne la 

derfor trykk på at den gudommelige Sønnen påtar seg menneskelighet, slik at 

menneskenaturen kan guddommeliggjøres og slik frelses. De la også vekt på at den 

menneskelige og gudommelige naturen forenes i union i Kristus «The Logos existed “without 

flesh» before its union with human nature: after that union, there is only one nature in that the 

Logos united human nature to itself»(McGrath, 2011, p. 277). Cyril biskopen av Alexandria 

hevder likevel at i å bekjenne Kristus i en forening av naturene så hevdes det ikke at det skjer 

en forandring i den gudommelige naturen, men at den blir transformert i et legeme som også 

har en menneskelig sjel og «(..) in union the constitute a single entity 

(hypostasis)»(Chadwick, 1993, p. 195).   

Nestorius biskopen av Konstantinopel blir dratt inn i en teologisk konflikt av Cyril biskopen 

av Alexandria på bakgrunnen av at Nesorius ikke godtok tittelen theotokos, som betyr 

gudeføderske, om Jesus mor. For den Antiokiske læren om Kristus, som Cyril representerer er 

Kristus på et og samme tid også Gud og menneske, men i to naturer. Aleksandrinerens kritikk 

av denne læren var at de oppfattet dette til å «(..) amount to a doctrine of “two son” – that is 

that Jesus Christ was not a single person.»(McGrath, 2011). I tillegg til at Aleksandrinerne 

oppfatter denne læren å implisere at Jesus ikke er i én person, oppfatter de den som uforenlig 

med sin egen lære. Årsaken til dette er at hvis Kristus ikke er i én person, så påtar ikke Gud 

seg menneskelighet, og menneskeheten kan ikke frelses i Kristus. På tross av dette mente 
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Antiokerne at de ikke hevdet at Kristus var to personer men «(..) that the one redeemer 

possesed both a perfect human and a perfect divine nature.» (McGrath, 2011, p. 278) 

Antionkerne og Nestorius mistenkte at aleksandrinernes lære hadde elementer av 

apollinarisme. Apollinarisme bære navnet til Apollinarius var biskopen av Lattakia, hans lære 

ble i likhet med arianismen fordømt som kjetteri ved Konstantinopel 381. Man kan i korte 

trekk si at apollinarismen hevder at i Guds union med mennesket kan det ikke være et 

menneskelig sinn eller sjel. Ifølge denne læren har altså Kristus en ukomplett menneskelighet, 

men en komplett guddommelighet. 

Aleksandrinerne på den annen side mistenkte antiokerne for å benekte Kristi 

guddommelighet. Denne mistanken henger særlig sammen med Nesotrius sin benektelse av 

tittelen gudeføderske29 til Maria, Jesu mor. Det ble av Cyril og Aleksandrinerne sett på som 

en nølende holdning til å godta Jesu som fullstendig gudommelig. 

Ettersom konflikten tilspisser seg kaller keiser Theodosius til et konsil i Efesos i 431. Konsilet 

er ikke bare preget av konflikt rundt teologi, men også kirkepolitisk spill. Chadwick hevder at 

Nestorius ble fullstendig feilrepresentert. Det blir heller ikke bedre for Nestorius at «Cyril’s 

language (..) allowed one to say that at Bethlehem the Ancient of Days was an hour or two 

old. Nothing caused so much scandal as a remark of Nestorius that ‘God is not a baby two or 

three months old’.» (Chadwick, 1993, p. 198). Konsilet ender i innrømmelser fra begge sider, 

og ender ikke tilfredsstillende for noen av sidene. Konsilet er på mange måter et kompromiss 

og ender i en slags fred i 433. Bekjennelsen inneholder formuleringen om to naturer som 

aleksandrinerne så på som kontroversiell, men også tittelen gudeføderske som Nestorius var 

imot (Chadwick, 1993, p. 199). Konsilet vedtar også at Den nikenske trosbekjennelsen, som 

også ble bekjent i Konstantinopel 381, ikke skal endres. 

Etter konsilet fortsetter likevel kontroversene og det blir formulert en versjon av Cyrils 

opprinnelige ennaturlære som går lengere enn det Cyril gjorde selv, denne posisjonen blir ofte 

kalt monofysittisme30. Det blir innkalt til nok et konsil i Efesos i 449. Dette konsilet 

vedkjenner læren om at Kristus er i en natur. Bestemmelsene fra dette konsilet blir ikke 

stående lenge. På det som er kjent som det fjerde økumeniske konsilet i Kalkedon 451, 

anerkjennes ikke læren fra 449, men den gjenoppretter læren fra Efesos 431. Bekjennelsen der 

                                                 
29 Chadwick hevder at Nesotrius sin uvilje til å godta gudeføderske tittelen stammer hans frykt for 
apollinarisme, hvor tittelen gudeføderske også var involvert. (Chadwick, 1993, p. 194) 
30 Fra gresk: en natur. 
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fra inneholder noen svært sentrale formuleringer om kirkens lære om Kristus. Den inneholder 

formuleringer som stammer fra både Cyril og Nesotrius. Vi skal se på noen av de sentrale 

formuleringene fra bekjennelsen: 

it pronounced Christ to be (a) perfect God and perfect man, consubstantial with the Father in his Godhead, and 

with us in his manhood; (b) made known in two natures without confusion, change, division or separation (..) (c) 

the difference between the natures is in no sense abolished by the union; (d) the properties of each nature are 

preserved, intact, and both come together to form one person (prosopon) and one hypostasis(Chadwick, 1993, p. 

204).  

Denne bekjennelsen er på mange måter også en mellomposisjon mellom det Cyril og 

Nestorius og Cyril lærte. Dette konsilet fordømmer ennaturslæren og Nestorius, og bekjenner 

også tittelen gudeføderske om Jesu mor. Som en konsekvens at dette skiller to kirker seg fra 

det som regnes som den ortodokse lære. Denne bekjennelsen er også fastholdt blant 

protestantiske kirker, og derfor også Dnk. Bekjennelsen bruker likevel ikke liturgisk eller som 

læresymbol, men de protestantiske kirkene godkjenner alle de fire første økumeniske 

konsilene som vi har gjort rede for her.  

Vi har ovenfor tatt for oss hva som er kirkens grunnleggende lære om personen Jesus Kristus, 

og hans forhold til Faderen og guddommen. Vi skal derfor nå se på gudstjenesten i Steinberg 

kirke, for å se hva som blir sagt om Jesus og hans forhold til guddommen der.   
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5 Høymessens liturgi i Steinberg 

kirke. 

5.1 Noen innledende bemerkninger. 

Gudstjenester i Dnk har mange likheter fra sogn til sogn, og menighet til menighet. Likevel er 

det ofte lokale variasjoner og egne måter å utføre ritualet på. Særlig etter 

gudstjenestereformen som kom i 2011 har det blitt mer åpent for lokale variasjoner. Boken 

Gudstjenesten for Den norske kirke inneholder blant annet «(..)det overordnende regelverket 

for Den norske kirkes hovedgudstjeneste.» (Kirkerådet, 2011, p. 2.3). Den sier i kapittel 2 at 

Ordning for hovedgudstjeneste har som mål å gi «(..) en kortfattet innføring. Deretter følger 

selve gudstjenesteordningen, ledd for ledd, og eksempler på struktur som kan være til hjelp 

når menigheten skal utforme sine forskjellige typer hovedgudstjenester» (Kirkerådet, 2011, p. 

1.2).  

Det er altså en overordnet grunnstruktur som benyttes for gudstjenesten i Dnk. Etter vedtak 

om ny liturgi i Dnk har de enkelte menighetene stått noe friere enn tidligere til å utforme 

lokale variasjoner. Gudstjenesten for Den norske kirke inneholder derfor også eksempler på 

forskjellige måter å utføre gudstjenesten på og eksempler på hva som kan sies. Slik at ikke 

alle kirker utfører det likt, og at det er opp til den som forretter gudstjenesten hvordan den 

utformes31, men i forhold til visse bestemmelser og anbefalinger.   

I Steinberg menighet er liturgien lokalt vedtatt, på bakgrunn av forslag fra komiteer i 

Kirkerådet og Kirkemøtet for Dnk. Forbønnene for eksempel lokalt opphav, et annet særtrekk 

er prosesjonene. På bakgrunn av at det er Steinberg menighet jeg har observert, vil jeg 

beskrive gudstjenesten slik den forrettes der. Likevel vil jeg bytte ut og supplere noe fra 

Gudstjenesten for Den norske kirke (2011) av anonymiseringshensyn. 

Dette er ikke en øvelse i praktisk teologi. Dette er en beskrivelse av menighetens ordning og 

innhold av gudstjenesten, og noen av variasjonene. Hensikten er å vise noe av det 

informantene hører i forbindelse med de sentrale temaene knyttet til denne oppgavens 

                                                 
31 Grunnordningen gir eksempler på hva liturgen kan si eller gjøre i hvert ledd. Den har også forskjellige 
eksempler til de forskjellige periodene i kirkeåret, variasjon er derfor innenfor visse rammer. Noe kan endres, 
og lages lokalt, men ikke alt.  
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problemstilling. Denne beskrivelsen hviler på fire kilder 1) mine egne observasjoner fra siste 

søndag i september til utgangen av mars. 2) for å supplere egen hukommelse og sammenligne 

forskjellige eksempler på ordning bruker jeg programmene32 som utdeles med salmebok hver 

gudstjeneste. Jeg har også benyttet meg av 3) høymessens grunnordning – Steinberg Kirke – 

og Steinberg Tjenesteagende 2015 som jeg har fått fra Soknepresten. (4 den tidligere nevnte 

boken Gudstjenesten for Den norske kirke (2011).   

5.2 Høymessen i Steinberg kirke – Gudstjenestens 

ordning. 

I denne delen vil vi se på de forskjellige leddene, rekkefølgen og formen gudstjenesten er 

ordnet i som utgjør høymessens helhet, altså grunnordningen for gudstjenesten. Ordning og 

innhold varierer noe i forskjellige deler av kirkeåret, og ved høytider og merkedager. Flertallet 

av gudstjenestene som er observert har falt innenfor treenighetstiden33 av kirkeåret.  

Høymessen i Steinberg har fem liturgiske hovedledd, disse er: 

1. innledende liturgi34 

2. Ordets liturgi 

3. Forbønn 

4. Nattverdens liturgi 

5. Utsendelse 

Den innledende liturgi, innleder gudstjenesten som navnet tilsier. Den består vanligvis av: 

1. Introitus & inngangsprosesjon 

2. Salme 

3. Inngangsbønn - intimasjon 

4. Syndsbekjennelse  

5. Stille bønn 

                                                 
32 Det man kaller agende eller agenda 
33 Treenighetstiden er den lengste perioden i kirkeåret. Den innledes med treenighetssøndag, den første 
søndagen etter pinse og varer fram til første søndag i advent. Med unntak av Allehelgensaften.  
34 Dette er navnene på delene som er i Steinberg menighet, i Gudstjeneste for Den norske kirke brukes navnene 
samling, ordet, forbønn, nattverd og utsendelse. Det er altså svært likt men noe forskjell. Boken Gudstjeneste 
for Den norske kirke inneholder blant annet ”…de liturgiske ordningene for hovedgudstjeneste og dåp, samt 
bestemmelser og veiledninger.” (Kirkerådet, 2011, p. 1.2).  
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6. Bønnerop  - Kyrie 

7. Absolusjon - syndeforlatelse 

8. Lovsang – Gloria 

Under åpningen av gudstjenesten varierer det om det spilles preludium mens 

inngangsprosesjonen går nedover kirkeskipet, eller om det synges en salme. Hvis preludium 

spilles, kommer salmen etter prosesjonen er ferdig. Inngangsprosesjonen består av kirketjener 

som bærer et prosesjonskors, to som bærer lys, en som bærer alterbok. Vanligvis er presten 

bakerst i følget. 

Hvis det er dåp kommer denne etter intimasjonen, dåpsliturgien erstatter da 

syndsbekjennelsen, absolusjon og av og til også bønneropet. Hvis det er dåp kommer også 

dåpsbefaling og Den apostoliske trosbekjennelsen før selve dåpen. I noen tilfeller forekommer 

også kollektbønn i tillegg til de overnevnte leddene. Det står i grunnordningen for høymessen 

til menigheten at ved høytidsdager erstatter kollektbønnen syndsbekjennelsen og 

absolusjonen, det har allikevel ikke alltid vært tilfellet. På høytidsdager hender det at 

kollektbønnen erstatter syndsbekjennelse og absolusjon   

Høymessens andre del er ordets liturgi, og en sentral del er lesing fra bibelen. Denne har stort 

sett disse delene: 

1. Første lesing 

2. Interludium  

3. Andre lesing 

4. Salme 

5. Tredje lesing 

6. Preken 

7. Credo – trosbekjennelse 

8. Salme 

 

Første lesing er fra GT, andre fra NT utenom evangeliene, og den tredje fra et av evangeliene. 

Under evangelielesingen står menigheten. Tekstleserne er valgt fra menigheten, og deltar av 

og til på inngangsprosesjon og nattverdsprosesjon. Preken er gjerne knyttet til 

evangelielesingen. Rekkefølgen på trosbekjennelsen og salmen kan variere, og av og til 

utelates salmen. Trosbekjennelsen leses eller synges. Hvis det ikke er salme synges den. Det 
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vanligste er at det er salme, likevel veksles det på om den synges av hele menigheten eller 

bare leses. Noen ganger faller kunngjøringene på slutten av ordets liturgi. 

Forbønnen er tredje av de liturgiske hovedleddene. Den inneholder en del foruten selv 

forbønnen: 

1. Forbønn 

2. Kunngjøringer 

Forbønnene har lokalt opphav. Den kan ledes av liturg eller diakon. Vanligvis havner 

kunngjøringene etter forbønnen, men av og til før, i siste del av ordets liturgi som nevnt 

ovenfor. Kunngjøringene kan også inneholde en kort bønn, som for eksempel når det 

kunngjøres at kollekten går til humanitært arbeid.  

Nattverdens liturgi er delt inn i: 

1. Offerinnsamling og offertoriesalme 

2. Nattverdsprosesjon 

3. Takksigelse (Prefasjon) 

4. Bønn (Sanctus) 

5. Nattverdbønn (innstiftelsesord Verba) 

6. Fadervår  

7. Pax fredshilsen 

8. Hymne (Agnus Dei) 

9. Utdeling av nattverdsmåltidet.  

Den første delen av nattverdens liturgi skjer ved at kirkevertene kommer nedover kirkeskipet 

og går oppover og samler inn offer fra menigheten. Når kirkevertene har samlet inn går de 

sammen med resten av prosesjonsfølget, som venter bak i menigheten. Følget består av 

kirkevertene og ytterligere to medliturger som bærer nattverdelementene. Deretter går følget 

frem til alteret og overrekker elementene og offeret til liturgen. Takksigelsen, bønnen, 

nattverdsbønnen og Fadervår kommer hurtig etter hverandre, nesten uten pause. Utdeling av 

nattverdsmåltidet blir vanligvis gjennomført ved at medlemmene kneler ved alteret og får 

utdelt nattverdsmåltidet. Er det mange besøkende, som ved dåp, skjer utdelingen ofte ved 

første rad av benker. Man kommer da frem og henter brødet og dypper det i kalken med vin. 

Liturgen deler ut brød og medliturgen deler ut vin. De deler tilslutt ut til hverandre. 
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Den siste delen av gudstjenesten består av 4 ledd: 

1. Sluttsalme 

2. Velsignelse  

3. Utsendelse 

4. Postludium og utgangsprosesjon 

5.3 Høymessen i Steinberg kirke - Gudstjenestens 

innhold. 

Denne delen utdyper innholdet til noen av leddene beskrevet ovenfor. Det forrige avsnittet 

omhandler hele høymessen, for å gi et bilde av hvordan gudstjenesten i Steinberg kirke er. 

Dette avsnittet vil ikke ta for seg alt av det innholdsmessige, men sette søkelys på noe av det 

som sies om Jesus. Særlig hans relasjon til Faderen, DHÅ og menneskeheten.  

Intimasjonen eller inngangsordene åpner gudstjenesten etter prosesjonen med «I Faderens og 

Sønnens og Den Hellige Ånds navn». Gudstjenesten åpnes og vies til treenigheten. Det tre 

nevnes ofte sammen gjennom hele gudstjenesten. Det er noe som også ble benyttet som 

spørsmål, hvorfor de tre blir nevnt sammen eller hva de tre er sammen. 

Syndsbekjennelsen nevner også en relasjon mellom Kristus og Gud. Liturgen åpner 

syndsbekjennelsen med «Barmhjertige Gud». Neste del gjentas av liturgen og menigheten 

sammen «du som i Kristus åpner veien til deg og utsletter alle verdens synder(..)». Denne 

bekjennelsen vitner om at Kristus har egenskapen til å åpne veien til Gud og utslette syndene. 

Dette ble også brukt som bakgrunn for spørsmål. Hvordan Kristus åpner veien til Gud og 

utsletter verdens synder. Dette sier noe om relasjon mellom Gud og Kristus, at Gud gjennom 

Kristus utsletter syndene.  

I bønneropet Kyrie eleison synges en kort trefoldig bønn med oppfordring om barmhjertighet 

og nåde. Kyrie kommer fra gresk Kyrios35, som betyr herre eller mester, eleison betyr nåde. 

Teksten til bønneropet er «Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg. Kristi eleison, Herre 

Krist, miskunne deg Kyrie eleison, Hellige Ånd, miskunne deg». Igjen nevnes Faderen, 

Sønnen og DHÅ sammen.  

                                                 
35 Bibelsk tittel fra NT og LXXI  
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Absolusjonen nevner også de tre, og syndene er tilgitt i deres navn «Til deg som ber om dine 

synders forlatelse, sier jeg etter Jesu ord og løfte: Dine synder er tilgitt i Faderen og Sønnens 

og DHÅs navn.». I løpet av gudstjenestens første del nevnes Fader, Sønn og DHÅ tre ganger. 

Synder tilgis i deres navn og at Sønnen åpner veien til Gud og utsletter verdens synder. Hvis 

det er dåp erstattes som tidligere nevnt dette absolusjon og vanligvis også bønneropet. Da 

nevnes de tre, fortsatt tre ganger i inngangsbønnen, trosbekjennelsen og i selve dåpen. 

Barnene blir alltid døpt i Faderen, Sønnen og DHÅs navn. Hvis kollektbønnen forekommer36 

avsluttes den også med lovprisningen (doksologi) «han som med deg og Den Heillige Ånd 

lever og råder, en sann Gud fra evighet og til evighet». Ordene ‘han’ referer til Jesus mens 

‘deg’ er Faderen. Denne doksologien sier også noe om relasjonen mellom de tre er. De er én 

sann Gud, og det blir nevnt at de alltid har og alltid vil være det.  

I ordets liturgi er lesingene på de sentrale leddene. Det er derfor veldig varierende hvorvidt 

noe som er relevant for denne masteroppgaven dukker opp eller ikke. Lesingene er som regel 

bestemt av orden for kirkeåret, temadager og merkedager. I (Tekstbok for Den norske kirke, 

2012) 37er det flere forskjellige tekstforslag basert på kirkekalenderen. 

Det har på den tiden jeg har vært i Steinberg dukket opp flere kristologiske formuleringer. For 

eksempel den tredje søndagen i treenighetstiden den 17.1.2016 leses Johannes 1:15-18, her 

finner vi noen formuleringer det kan være verdt å se på:  

 

Døperen Johannes vitner om Jesus og roper ut: «Det var om ham jeg sa: Han som kommer etter meg, er kommet 

før meg, for han var til før meg.» (..) nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ingen har noen gang sett Gud, 

men Den enbårne som er Gud, og som er i Fars favn, han har vist oss hvem han er. (Tekstbok for Den norske 

kirke, 2012, p. 72)  

 

Her nevnes også det som ble nevnt tidligere i syndsbekjennelsen. Det nevner også at den 

enbårne, altså Jesus, er Gud selv, og at sannheten og nåden kom ved han.  

Som tidligere nevnt er lesingene ofte valgt ut fra forslag i tekstboken, temaet for lesingene blir 

gjerne også videreført i prekenen, eller så brukes lesingen som et utgangspunkt for prekenen. 

Disse kan ha svært forskjellige innhold, fra historisk, bibelsk, aktuelt, altruistisk eller 

teologisk. Svært ofte brukes aktuelle referanser fra lesningene til å knytte opp mot det aktuelle 

                                                 
36 Hvis kollektbønnen forkommer, blir de tre nevnt fire ganger, og ikke tre.  
37 Denne brukes også som alterbok i menigheten 
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temaet i prekenen. For eksempel under høymessen 24.1.2016 ble den belgiske filmen Det helt 

nye testamentet (2015) brukt som utgangspunkt for å forklare lignelsen om såmannen fra NT.  

Ved den tidligere nevnte høymessen 17.1.2016, tredje søndag i treenighetstiden, var tema for 

prekenen hvordan Jesus var Gud og hvem han var. Her ble det nevnt blant annet «Ordet ble 

menneske», «Jesus er Gud», «Jesus ble et sant menneske». Det har også vært andre prekener 

som har knyttet seg til Jesu person og vesen. I tiden jeg har vært Steinberg menighet var nok 

dette den som var mest aktuell med tanke på problemstillingene og hvilke formuleringer som 

ble brukt. Det har også ved andre tilfeller blitt brukt formuleringer fra Den nikenske 

trosbekjennelse (Brunvoll et al., 2017, p. 20)hvor Jesus blir omtalt som «Sant lys av sant lys», 

«sann gud av sann Gud»38 

I høymessen 13.12.15 nevnes blant annet «Da Gud ble menneske». I prekenen blir det 

utbrodert at «Gud ble menneske, for at mennesket skulle bli rene39». Det blir også nevnt at 

«Guds ord, ved ham er alt blitt skapt». Det siste ligner mye på det som sies i John 1:3.  

Vanligvis leses trosbekjennelsen opp etter prekenen. Den synges som ofte. Den blir også av 

og til lest hvis det kommer en salme mellom prekenen og trosbekjennelsen. Trosbekjennelsen 

som vanligvis benyttes er den Apostoliske trosbekjennelse. Den apostoliske trosbekjennelse, 

er i tre artikler og erkjenner en tro på Gud Fader, Jesus Kristus og DHÅ. Hver av personene 

har en egen artikkel. Vi skal se på bekjennelsen i sin helhet: 

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, 

himmelens og jordens skaper. 

 

Og på Jesus Kristus, Hans eneste Sønn, vår Herre, 

som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, 

født av jomfru Maria, 

pint under Pontius Pilatus, 

korsfestet, død og begravet, 

fór ned til dødsriket, 

sto opp fra de døde tredje dag, 

fór opp til himmelen, sitter ved Guds, 

den allmektige Fars høyre hånd, 

skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. 

 

Jeg tror på Den Hellige Ånd, 

en hellig, allmenn kirke, 

samfunnet av de hellige, 

syndenes forlatelse, 

                                                 
38 Dette er fra Høymesse 4.10.2015 
39 Dette kan minne om, og kanskje være en versjon av Athanasius av Alexandrias kjente sitat «He was incarnate 
so that we might be made God» (Athanasius et al., 2011, p. 37).  
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legemets oppstandelse 

og det evige liv. 

Amen. (Brunvoll et al., 2017, p. 16) 

 

 

Her omtales Jesus blant annet som «Guds eneste sønn» og «vår Herre». Det nevnes også at 

han «sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å 

dømme levende og døde.» Flere av informantene kjenner også bekjennelsen godt. Særlig for 

Tobias, som vi skal se senere, er denne bekjennelsen viktig. Den sier likevel ikke noe direkte 

om Jesus som Gud. 

 

I perioden jeg har vært i Steinberg menighet har Den nikenske trosbekjennelse kun vært 

benyttet tre ganger. Av disse tre gangene, har den blitt sunget to av dem. Den nikenske 

bekjennelsen historisk sett hatt en avgrensende karakter, og har en medfølgende anathema 

(bannlysning) rettet særlig mot Arius fra Alexandria, som vi så på tidligere. Trosbekjennelsen 

retter seg imot Arius sin lære om Jesus som en skapning underordnet Faderen. Siden denne 

trosbekjennelsen er viktig i den historiske utformingen av de grunnleggende kristologiske 

dogmene, kan det være hensiktsmessig å her se på hele bekjennelsen i sin helhet: 

 

Jeg tror på én Gud, 

den allmektige Far, skaperen av himmel og jord, 

alt synlig og usynlig. 

 

Og på én Herre, Jesus Kristus, 

Guds enbårne Sønn, 

født av Faderen fra evighet. 

Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud, 

født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen. 

Han som alt er skapt ved, 

Som for oss mennesker og for vår frelses skyld  

steg ned fra himmelen og 

ved Den Hellige Ånd ble kjøtt 

 av jomfru Maria og ble menneske, 

som også ble korsfestet for oss, 

under Pontius Pilatus, led og ble gravlagt, 

stod opp tredje dag etter Skriftene, 

og fór opp til himmelen, sitter ved Faderens høyre hånd, 

og skal komme igjen i herlighet for å dømme levende og døde, 

hans rike skal væte uten ende. 

 

Og på Den Hellige Ånd, som er Herre og gjør levende, 

som går ut fra Faderen og Sønnen, 

som tilbes og æres sammen med Faderen og Sønnen, 
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som har talt ved profetene. 

 

Og at det er én, hellig, allmenn og apostolisk kirke. 

Jeg bekjenner én dåp til tilgivelse for syndene  

Og venter oppstandelsen av de døde 

og livet i den kommende verden. 

Amen. (Brunvoll et al., 2017, p. 20) 

 

Som vi ser her er det et eksplisitt trykk på «født» og presisering av «ikke skapt». Bekjennelsen 

presiserer også at Jesus er «sann Gud», men også at han «er blitt menneske». Setningen «født 

av Faderen fra evighet» er også eksplisitt mot arianismen.  

 

Kirkerådets bok Gudstjeneste for Den norske Kirke sier at «Vår kirke har to oldkirkelige 

trosbekjennelser som er bygget opp på samme måte: tre trosartikler som nevner de 

grunnleggende fakta for hver av de tre personene i treenigheten.» (Kirkerådet, 2011, p. 8.25). 

De grunnleggende læresetningen nevnes altså og knyttes sammen i en litt mer utfyllende 

kontekst. Fram til midten av 1800-tallet var det vanligste at Den nikenske trosbekjennelsen ble 

benyttet som bekjennelse i gudstjenesten og Den apostoliske trosbekjennelsen ved dåp. Dette 

har imidlertid endret seg «Apostolikum fra og med Alterboken av 1889 ble gjort gjeldende som 

trosbekjennelse, ikke bare ved dåpen, men også i høymessen» (Kirkerådet, 2011, p. 8.25) . Det 

er fortsatt i dag vanligst å bruke Den apostoliske trosbekjennelsen i gudstjenesten, og det var 

også tilfellet i Steinberg menighet. Den apostoliske trosbekjennelse er derfor mest kjent både i 

form og innhold for de fleste i menigheten. 

 

Vi har nå sett på noen av formuleringene som har blitt brukt under gudstjenesten i Steinberg 

kirke og trosbekjennelsen som har blitt benyttet. Dette legger grunnlaget for flere av 

spørsmålene jeg stiller informantene. Det viser også hva informantene hører om Jesus og hans 

relasjon til Faderen og DHÅ. Vi skal nå gå videre til å se på hva informantene sier om Jesus 

som menneske. 
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6 Jesus som menneske 

6.1 Jesus som et sant menneske 

At Jesus er et menneske er en av de få tingene alle informantene i denne oppgaven har vært 

enige i. At han er et menneske, eller i det minste veldig lik et menneske, er noe som jeg 

opplevde som antatt også før det ble spurt om eksplisitt i samtalene. Den Jesus som 

presenteres og beskrives i blant annet Bibelen og under gudstjenestene40 er veldig 

menneskelig, og bildet av Jesus som et menneske eller en menneskelig person står sterk hos 

alle informantene. Det er likevel ulikt hvordan informantene beskriver hans menneskelighet. 

Tre av åtte informanter, Einar, Inge og Tobias, brukte betegnelsen «prøvet i alt» for å beskrive 

Jesu menneskelighet. De henviser da til at dette står i Bibelen. Betegnelsen er å finne i 

Hebreer brevet 4:15 «…men en som er prøvet i alt på samme måte som vi…» Av de tre som 

brukte denne spesifikke betegnelsen mener alle at Jesus samtidig er Gud. Som Tobas sier: 

 Kai: Men du sa at han er prøvet som oss i alt ting, og er sant menneske. Hvordan tenker du 

at Jesus er menneske?  

Tobias: Jeg tenker at han var [et] menneske. Jeg lager liksom et skille mellom den tiden han 

levde på jorden fra fødsel og til død, 33 år bare. Så tenker jeg at da var han et menneske som 

var som deg og meg, og allikevel i en særstilling. Så når jeg da sier prøvet i alt er det på en 

måte ikke mulig for en som har levd et kort liv. Han vet ikke hva alderdom [er], eller 

[hvordan] det [er] å leve i en famille og så videre. Likevel så tenker jeg at han… ikke noe 

menneskelig er han fremmed. 

Kai: At han er på en måte prøvet i alt gjennom å oppleve den menneskelige tilstand?  

Tobias: Ja! Og snakket med folk og møtte mennesker. Og sannsynligvis vært ualminnelig 

samtidig. Jeg lager mitt eget bilde av en litt enestående person og guddom i en person.  

Tobias og Inge bruker også betegnelsen «sant menneske» om Jesu menneskelighet. 

Beskrivelsen av Jesus som «sant menneske» bekjennes ved det økumeniske konsilet i 

Kalkedon 451(Skarsaune, 2001, p. 75) hvor han også bekjennes som samtidig «sann Gud». 

                                                 
40 Gudstjenesten og Bibelen, samt egen refleksjon og tenkning, har for de aller fleste informantene vært de 
viktigste kildene til kunnskap om Jesus. Dogmeteologisk litteratur spiller også en rolle for noen få. 
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Betegnelsen «sann Gud» bekjennes ved det første økumeniske konsilet i Nikea 325(Brunvoll 

et al., 2017, p. 20). Betegnelsen «sann Gud og sant menneske» er også å finne i Den 

augsburgske bekjennelse og Luthers lille katekisme (Brunvoll et al., 2017, p. 46 og 146). Inge 

og Einar bruker også betegnelsen «helt og fullt menneske» om Jesus.  

Selv om de andre informantene ikke bruker beskrivelsen «prøvet i alt», er det flere 

beskrivelser som ligner i det at de forteller at Jesus opplevde det å være menneske og gjøre 

alminnelige menneskelige ting. Et eksempel på dette er når Tor sier om Jesus at «Han har 

vært på jorden og møtt mennesker, gått på skole, vært ungdom, møtt hat og møtt fristelse. 

[Han] opplevde å bli møtt med ære og bli tilbedt, for deretter å bli sviktet. Det gjør ham 

menneskelig for meg». For Tor er Jesus Gud, men Gud som har kjent på det å være 

menneske. Jesus er på mange måter Guds menneskelige erfaring «…Det er den erfaringen 

Gud har som Jesus, som gjør at han kan tilgi. Fordi da har du følt på å være blant mennesker, 

bli utsatt for fristelser og alt det [menneskelige]». Det kan kanskje høres ut som at det bare er 

Gud eller Faderen som gjør seg om i menneskeskikkelse, så jeg spør:  

Kai: Så han er et menneske? 

Tor: Ja, han er det også. 

Spørsmålet om Jesus kun er Gud som har gjort seg om i menneskeskikkelse, eller om Jesus 

hadde et menneskelig sinn eller sjel er naturlig nok et spørsmål som bare ble aktuelt for de 

informantene som mente at Jesus er Gud. Tor svarer på dette at han tror at Jesus har en 

menneskelig sjel og «Kanskje det også er [nødvendig for å ha] forståelsen for menneske. Du 

må ha en menneskelig sjel for å skjønne hvordan det er å være menneske, som han jo gjorde». 

Han er ganske tydelig på at Jesus virkelig er menneskelig (og samtidig Gud), og ikke bare 

Gud i menneskeskikkelse, selv om han synes det er vanskelig å forklare akkurat hvordan dette 

henger sammen. 

Av de fem jeg spurte om Jesus hadde en menneskelig sjel eller sinn, er det kun Tor og Einar 

som sier seg enig i påstanden. Einar svarer først at «Der er det for meg naturlig å tenke at 

Jesus var helt og fullt menneske på alle vis. Hvis ikke så har han jo liten troverdighet, kan du 

si. I forhold til det å være prøvet i alt som det vi har blitt prøvet i da, og kjente til alt det som 

herjer i et menneske». Deretter svarer han «Ja» til at det virker trolig at Jesus hadde en 

menneskelig sjel. De tre andre er mer usikre. Inge sier at han ikke vet og heller ikke har noe 

særlig bilde av sjelen. Når jeg følger opp med spørsmål om Jesus i likhet med oss har 
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menneskelig fornuft, livsevne eller tankegang så henviser han til at «Han er prøvet i alt på 

samme måte som vi, og at han var menneske, derfor kunne vi kjenne han igjen som 

menneske, men at Gud var i ham ja»41. Ane sier det er vanskelig å svare på når jeg spør om 

Jesus og menneskelig sjel, så jeg setter det litt mer på spissen i oppfølgingsspørsmålet:  

Kai: [Spørsmålet] kan jo stilles på en annen måte. Er det Guds sinn som tar bolig i et 

menneske? Eller er det, også, et menneskelig sinn eller sjel der?  

Ane: Hm, nei, jeg tror at svaret på spørsmålet ditt, sånn som jeg opplever det er: At det er et 

menneskelig … altså, både i tanke og handling, så var han jo [et] menneske. [med noen få 

unntak som jeg nevnte tidligere42. Det var [dette] som definerte den tiden han var her.  

Her ser vi en beskrivelse som også kan ligne dette med å være prøvet i alt. Jesus er et 

menneske «både i tanke og handling». Ane sier at hun var et menneske som oss på alle mulig 

måter, men «Samtidig ikke», siden han også var Gud. 

Tobias sier også at det er vanskelig å svare på det spørsmålet og tenker at «… det er lettere for 

meg å nesten tenke på han som en guddommelig person enn den levende Jesus på jorda.». 

Han svarer hverken ja eller nei, fordi som han også nevnte tidligere i samtalen, ser på Jesus 

som «…sann Gud og sant menneske, men nå legger jeg personlig størst vekt på sann Gud», 

og at Jesus som Gud opptar ham personlig mer enn Jesus som menneske og historisk person, 

som vi skal se nærmere på i Jesus som Gud. Selv om han allikevel vedkjenner at Jesus er sant 

menneske, og prøvd i alt på samme måte som andre mennesker. 

I de eksemplene vi har sett på hittil er det beskrivelser av Jesus som «sant» eller «helt og 

fullt» menneske, og beskrivelser av erfaringer og opplevelser, som gjør at han er menneskelig. 

Disse beskrivelsene har stort sett kommet frem når samtalen har handlet om Jesu 

guddommelighet. I kontrast til det guddommelige er det også det rent menneskelige tilstede. 

Samme type eller lignende beskrivelser er derfor heller ikke å finne i like stor grad hos de tre 

resterende informantene som ikke har et lignende forhold til Jesu guddommelighet som 

informantene omtalt ovenfor. Det betyr allikevel ikke at slike beskrivelser ikke vært til stede, 

                                                 
41 Hun sier at dette er «Ja, ifølge det som sies… det er veldig sånn sitat-aktig fra Bibelen, men..» 
42 Disse unntakene som han nevner fra tidligere er fra når jeg spør om det er noe som skiller Jesus fra oss 
vanlige mennesker og han svarer at «Nei altså, han var jo et menneske som alle andre på alle mulige måter, 
men med noen få unntak som kom til syne i særegne situasjoner; for eksempel da helbredende egenskaper, 
eller om det var en måte å kommunisere med Gud på som andre ikke hadde, eller andre, mirakler da. Jeg tror 
at det er forbeholdt noe som ikke er kun menneske.» Ikke lenge etter dette i samtalen sier han at Jesus er Gud. 
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For eksempel sier Ranveig at Jesus «han kunne bli både sint, forbannet og fortvila». Ranveig 

har ikke et like tydelig uttalt forhold til hva det vil si at Jesus er Gud eller guddommelig som 

informantene ovenfor. Dette skal vi gå nærmere inn på i neste senere. Hun er allikevel klar på 

Jesu menneskelighet «Det er jo klart at han var et menneske…» og «…at han samtidig var 

menneske43, så utvikler jo et menneske seg [med alderen]. Så hva han gjorde som barn kan 

man jo lure på. Jeg vil jo tro at han bare var en vanlig guttunge.» For Ranveig er Jesus et 

menneske som var et redskap for Gud til å formidle hvor viktig omsorg for de svake er og 

hvor viktig rettferd er. 

For Geir og Bente er Jesus også et menneske, men Geir er klar på at han er et menneske som 

på mange måter ikke kan sammenlignes med andre vanlige mennesker. Jesus fikk en enorm 

styrke og kunnskap fra Gud. Han har fått en «overføring»44 av kunnskap som gjør han 

opphøyet, som gjør slik at han kunne bli den han ble. Her forteller Geir at han oppfatter det 

slik at Jesus fikk en unik kunnskap av Gud og «Han var ikke bare et menneske, da. Han var 

nok noe mer opphøyet, tror jeg. For bare et vanlig menneske kunne ikke gjøre disse tingene 

uten å ha fått kraft fra Gud til å gjøre det. Så han var jo litt mer enn et vanlig menneske». Jeg 

lurer på om det er denne kraften og kunnskapen fra Gud som gjør han annerledes i sin 

menneskelighet. Jeg spør derfor: 

Kai: tenker du at uten den... hvis vi kan kalle det overføringen [av] kunnskap som han får fra 

Gud, som gjør at han er mer enn et menneske? 

Geir: Ja, slik må det være. 

Kai: Så uten det hadde han vært veldig likt et vanlig menneske? 

Geir: Da hadde han vært et ganske ordinært menneske.  

Det er det som gjør ham annerledes i sin menneskelighet, er altså det han får fra Gud. Uten er 

Jesus her et nokså alminnelig menneske, men annerledes fordi han får en kontakt og kunnskap 

med Gud som skiller han ut fra andre alminnelige mennesker. Han har ingen form for 

eksistens før han blir født på jorden, hvor han har en opphøyet posisjon. Men han fortsetter å 

ha en opphøyet posisjon også etter sin død. Likevel er han et menneske slik menneske burde 

                                                 
 
44 Geir bruker ordet selv, han sier om Jesus at han er «(..) opphøyet eller hva så fikk han overføring da, kan vi 
si.»  
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være, og det nærmeste mennesket kan komme å være perfekt eller det beste mennesket mulig. 

Dette skal vi se nærmere på i nedenfor om «Jesus som eksempel til etterfølgelse og rettesnor».  

Ut fra intervjuene gjennomført er Geir og Bentes syn på Jesu menneskelighet de som ligner 

mest på hverandre. I denne fremstillingen så er Jesus ganske lik de fleste andre mennesker. 

Han eksisterer ikke før han blir født inn i verden, og Bente tror ikke at det skjedde ved 

jomfrufødsel «Det synes ikke jeg er viktig. Det er overhode ikke vesentlig hvordan hun ble 

befruktet, om det så var Josef. Som jo jeg egentlig kanskje tror det var». Jesu blir sint, og det 

samme skjer med ham som med andre mennesker i etterlivet. Bente sier at Jesus er i likhet 

med alle andre som dør i Guds nærhet i etterlvet. Han skiller seg likevel ut fra andre 

mennesker i det at han er det optimale mennesket, en Guds sønn. Det er slik at alle mennesker 

egentlig skulle vært slik som Jesus. Alle mennesker kunne ha vært Guds barn eller Guds sønn, 

om det ikke hadde vært for ondskap. Han er derfor på mange måter som et vanlig menneske, 

men annerledes i at han er slik menneskeheten kunne vært. Man kan kanskje si at for Geir og 

Bente er han på en måte et sannere menneske, enn andre mennesker. I alle fall ut fra hvordan 

Gud mente å skape mennesket.   

En klar forskjell er likevel at i fremstillingen blir Jesu oppstandelse fremhevet som en faktisk 

hendelse «…de historiene gikk om oppstandelse, og jeg tror på det. Det gjør jeg faktisk. Men 

det synes jeg heller ikke er veldig viktig at alle absolutt skal tro på». Dette er en av de tingene 

som skiller Jesus fra menneskeheten for øvrig, i tillegg til hans optimale menneskeliv.  

Som vi har sett mener alle som har bidratt til denne oppgaven at Jesus var menneske, men 

beskrivelsen av hans menneskelighet varierer, og beskrivelser av Jesus som «sant menneske», 

«helt og fullt» og «prøvd i alt (som oss)» korrelerer med oppfatningen av Jesus som Gud. Når 

Jesus er Gud er han i tillegg også fullstendig et menneske, bortsett fra det i å også samtidig 

være Gud. De som mener at Jesus ikke er Gud i en identitetsrelasjon, kommer ikke med 

samme beskrivelsene av han som menneske. Sammenhengen her virker å være at siden han 

ikke er Gud, så er det på mange måter tatt for gitt at han er et menneske. Det blir allikevel 

påpekt at han er et menneske, men adjektiver som beskriver måten han var menneske på 

mangler. Selv om alle mener at Jesus er et menneske, er det ulikt hvordan de oppfatter hva 

denne menneskeligheten medfører, og hva slags menneskelige egenskaper Jesus hadde da han 

«..leve[r] i våre kår..» som Einar sa. Vi skal nå vende oss mot dette i neste avsnitt. 
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6.2 Menneskelighet og feilbarhet hos Jesus 

Noe som har vært gjennomgående hos de fleste informantene er at det å være menneske 

innebærer en menneskelighet, som også innebærer ting som ofte anses som negative eller ikke 

ønskelige. Eksempler på dette er sinne, avvisning, mulighet til å gjøre feil, og noen vil også si 

at han sannsynligvis syndet. Dette er ikke nødvendigvis så lett for alle å forsone med Jesus fra 

Bibelen, for som vi så står det i Hebreerbrevet 4:15 at Jesus «… er prøvet i alt på samme måte 

som vi..». Fortsettelsen sier: men han er «…uten skyld» . Dette kommer opp flere ganger i 

løpet av samtalene. I min andre samtale med Tobias kommer vi inn på om det er noen 

spesifikke problemer eller motsetninger i troen som hun har tenkt mye på. Han nevner Det 

ondes problem, men også hvordan Kristi sanne menneskelighet er forenelig med det å være 

syndfri. Hun formulerer det på følgende vis i vår første samtale, når jeg spør om han vil si at 

Jesus var klandrefri eller skyldfri: 

Tobias: Det står at han var prøvd i alt, og dog uten skyld. Uten feil, uten lyte. Men da tenker 

jeg at, da vet han- da ville det sant menneskelige vært fremmed for ham, ikke sant? For det 

henger ikke sammen for meg. Så jeg tenker jo at han hadde de samme utfordringene og de 

samme prøvelsene. På en måte de samme vilkår som oss.  

Kai: Så det henger på en måte sammen med det å være sant menneske … 

Tobias: … Ja, ja sant.. 

Han sier videre at det å være sant menneskelig, må jo også «… romme våre muligheter. På 

godt og vondt». Tobias sier også tidligere i samtalen at jeg ber ham forklare et mysterium, og 

at det er veldig vanskelig. Dette er en av de problemene han har tenkt mye på. Han sier likevel 

at han er tillitsfull til kirkens ritualer og læresetninger. Særlig virker Den apostoliske 

trosbekjennelse å være viktig. Dette er tydelig fordi han siterer den opptil flere ganger i vår 

første samtale. Tobias sier det også eksplisitt i vår andre samtale at han synes at det er en av 

de viktigste kildene til kunnskap og svar om Kristus. Han sier at den utfyller mye av det han 

«hviler i». Når det gjelder slike problemer, sier han at han «… lager ikke så mye styr rundt det 

som jeg engang har gjort», men også at «sånne ting kommer og går litt».  

Inge påpeker at «Han framstilles jo som fullkommen, men samtidig så kan han jo gjøre ting 

som man synes er helt hårreisende. I hvert fall blir det [slik] i gjengivelsene, han avviste folk 

og [ville] ikke hjelpe de engang.». Han henviser deretter til fortellingen i Matteus evangeliet, 
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15:21-28 hvor Jesus avviser en kanaaneisk kvinne som spør ham om hjelp for sitt barn som er 

plaget av en ond ånd. Han avviser henne ved å si «Det er ikke rett å ta brødet fra barna og gi 

det til hundene». Jesus hjelper tilslutt kvinnen allikevel når hun svarer på analogien hans. Inge 

har likevel ikke vansker med å forene Jesus sanne menneskelighet og det hun oppfatter som 

feilbarhet. Hun påpeker at: 

Inge: (..) han har jo ikke synd eller levd i synd, det er veldig rart. Men det er jo også en 

konstruksjon, i forhold til teologien, dogmatikk. 

Kai: Det at han er uten synd tenker du på?  

Inge: Ja, i hvert fall så må det være sånn i dogmatikken, men det er liksom veldig vanskelig å 

se det for seg i det virkelige liv.  

Kai: Hvorfor tenker du at det må være sånn i dogmatikken?  

Inge: Dogmatikken er jo på en måte et kart, et landskap. Det er jo ikke virkelig … Altså, jeg 

syns det er kjempespennende med dogmatikk. Jeg synes det åpenbarer mye, samtidig så 

tenker jeg at hvis man blir rigid dogmatisk så (.. )...  

Her er ikke fremstillingen like preget av vanskelighet som den ovenfor. Den er heller preget 

av forskjellige nivåer av måter å tolke ting på. Han utdyper også at noe av det som gjør Jesus 

så menneskelig, er nettopp at han har trekk vi kan identifisere oss med, som også gjør at «(…) 

han blir sint (..), man blir jo liksom glad når man ser disse menneskelige trekkene. Du ser han 

blir sint og begynner å velte bordene [i tempelet], han gråt…». Han fremhever også at man ser 

på Jesus som en som er prøvet i alt som vi, men vi liker ikke å tenke på at da var han et 

seksuelt vesen også, hevder han. 

Ranveig tar også opp dette med at Jesus kunne bli sint og sier: 

Ranveig: Jesus er et menneske som langt fra var perfekt.  

Kai: Hva vil det si at han ikke var perfekt? 

Ranveig: Nei da. Han kunne bli både sint, forbanna og fortvila. Det er det jeg tenker på. Han 

oppførte seg ikke helt sånn det var forventa at man skulle. Var ved sine meningers mot. Veldig 

beskytter av de svake, og det fascinerer meg.» 
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Ranveig hevder også at ingen mennesker er perfekt, selv ikke Jesus. Jesus forventer heller 

ikke at noen skal være det, sier hun. For Ranveig er likevel det at Jesus viser disse 

menneskelige egenskapene, som ofte kan assosieres med noe negativt, noe som gjør at han 

ikke er perfekt. Her er det interessant at Bente kommer til motsatt konklusjon. Siden Jesus var 

et menneske, som var et perfekt eksempel til etterfølgelse og en menneskelig rettesnor, så 

viser det at Jesus kan bli sint, at vi som mennesker også er rettferdiggjort i å bli sinte av og til: 

Bente: [..] Jesus kunne jo også bli sinna og sa fra om ting fordi det er feil eller… så man skal 

ikke [alltid] gå rundt og være snill og grei 

Kai: Eller tåle alt?  

Bente: Nei det skal… Nei det tror jeg ikke noe på er riktig. Det kan være det er riktig for 

noen, at det ikke er alle som skal pålegges å si ifra. Men for menneskeheten, nei vi er blitt 

bedt om å si i fra «få de pengene ut av templet» liksom.  

Bente er tydelig på at han er et menneske slik menneskeheten burde være utfra Guds ønske, 

og slik er han det beste mennesket mulig. Når det er sagt så er det en tvetydighet i Ranveigs 

beskrivelser av Jesu sinne. I eksempelet over virker det å være noe negativt, samtidig som hun 

senere sier at det har vært et ideal i noen kristne kulturer at man ikke skal bli sint og ha 

temperament, og det er ikke det Ranveig «(..)legger i det at han ikke var perfekt sånn sett. Han 

var virkelig… han kunne virkelig sette i, altså. Jeg kan ikke si at jeg har noen bevis på at han 

gjorde feil, men det gjorde han sikkert, bare at vi ikke vet om det». Hun sier også at han 

beundrer rettferdighetssansen til Jesus, og hans omsorg for de svake og undertrykte, og at i 

denne konteksten er kanskje rettferdig sinne ikke nødvendigvis noe negativt.  

Einar reflekterer også over at Jesus avviser og viser sinne. Han sier at man kan jo spørre seg 

om ikke Jesus tråkket på noen tær. Han henviser til fortellingen om bryllupet i Kana fra 

Johannes evangeliet 2:1-12  hvor Jesus tilsynelatende avviser sin mor ganske skarpt når hun 

vil at han skal «(...) gjøre et under med den vinen da, for de har liksom ikke mer vin igjen. 

Også kommer hun og maser på ham, spør ham og han blir tydelig ganske indignert og avviser 

henne «Hva har jeg med deg å gjøre kvinne!45». Det var sikkert ganske sårende for moren. 

Men det er jo ikke sikkert det var en synd». Her reflekterer han videre og kobler dette 

sammen med hvorvidt det er galt å si ifra og gi beskjed når man har fått nok. Og kanskje er 

                                                 
45 I eldre oversettelser står det «Hva har jeg med deg å gjøre kvinne!», men i nyere oversettelser som Det 
norske bibelselskapets utgave fra 2011 står det «Kvinne, hva vil du meg?» 
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det til og med verre for en selv hvis man lar seg begrense for mye av frykt for å såre andre. 

Man synder da mot seg selv. Dette ligner på det Bente sier. At man ikke skal tåle alt og at det 

ikke nødvendigvis er syndig å si i fra, og kanskje til og med bli sint siden Jesus selv også 

oppførte seg slik. Påstanden er allikevel tydeligere hos Bente enn hos Einar.  

Einar er også inne på dette med sinne, og sier «Altså vi har jo [alle] forskjellig temperament, 

men så kan det jo hende at Jesus også var ganske temperamentsfull, det vet jeg jo ikke. Han 

måtte jo ha ganske mye guts for å drive disse kjøpmennene ut av templet da. Han raste ganske 

heftig mot dem». Han kobler ikke dette med noe negativt, hverken direkte eller indirekte, og 

det er heller ikke noe som kommer frem i noen flere tilfeller enn dette. Når det gjelder Jesus 

sitt temperament fremhever han i mye større grad at han må ha vært et veldig rolig og 

uforstyrret menneske.  

Det viktigste for Ane som kristen er å følge Jesu eksempel. Hun sier at for henne personlig er 

det det handler om. Jesus gjorde kanskje at man fikk en større forståelse av seg selv, verden 

og alt. Det tilla menneskeheten en helt ny dimensjon, sier Ane. Jeg spør henne deretter: 

Kai: Tenker du at han var helt syndefri? 

(her kommer det en lang tenkepause) 

Ane: Nei, men.. nei eh… men igjen. Sånn som jeg tolker og lever ut, resonerer rundt tro så er 

ikke jeg like opptatt av sånt. (..) Jeg har aldri hatt fokus på dette med synd, fordi det er ikke 

det som for meg er det sentrale budskapet, om du skjønner? Det er ikke derfor jeg… Jeg 

styres ikke av den negative motivasjonen i det, om du skjønner? Det er kanskje litt vanskelig å 

sette ord på det. Hva var spørsmålet igjen? 

Tilsynelatende virker svaret hennes å være noe hun hverken mener veldig sterkt eller har tenkt 

mye over. Når hun fremhever å handle som Jesus som det viktigste for henne, er det også 

rimelig å tenke at hun ikke mener at Jesus var et syndig vesen.  

Geir er litt tvetydig når jeg spør om han bruker betegnelsen «perfekt menneske» om Jesus. På 

den ene siden så sier han «Ingen er egentlig perfekt, selv om man er Guds sønn. Jesus gjorde 

jo kanskje noen feil han også. Han var vel neppe helt perfekt. Han var jo også et menneske 

(..)» Likevel så sier han videre «(..) men han viste verden hvordan det skulle være, hvordan 

det burde være. Så utfra det så gjorde han vel kanskje ikke noen feil (..)». Geir er allikevel 

klar på at Jesus er et eksempel på hvordan mennesker bør være, og hvordan vi skal møte det 
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djevelen prøver å friste oss med. Tilsynelatende har det mer med definisjonen av 

menneskeheten å gjøre, enn Jesus, når han sier «(..)men det hører ingen sted hjemme, at et 

menneske som han var, ikke gjør noe feil. Det får jeg liksom ikke til å passe inn da».  

Det Geir sier om at Jesus kanskje gjorde noen feil ligner på hva Ranveig sier når jeg stiller 

han spørsmålet: 

Kai: Så du tenker at det er mulighet for at han syndet? 

Ranveig: Ja-a. 

Kai: På samme måte som andre mennesker?  

Ranveig: Det tror jeg, det tror jeg. Store greiene var det sikkert ikke. 

Begge svarer at de nok tror at han gjorde feil eller syndet. For dem begge er begrunnelsen at 

mennesker ikke er perfekte. Det er en del av det å være menneske. Det samme så vi også hos 

Tobias, som synes det virker vanskelig å forene at Kristus var et sant menneske, men samtidig 

uten skyld eller synd. Inge undrer over i hvilken grad man kan si slike ting «altså er det lov å 

si at Jesus tok feil? Kan man si det? Kan man si at han forandret syn på ting? Det er mange 

som snakker mer sånn i dag, enn de gjorde før».  

Det virker som om flere hevder, i hvert fall i våre samtaler, at Jesus gjorde feil, syndet eller at 

han kanskje gjorde det. En av årsakene til dette kan være den underliggende antropologien. 

De fremviser en antropologisk realisme hvor menneskeheten skal være slik den faktisk er i 

dag. Det er kanskje derfor Tobias sier at sann menneskelighet og en uten skyld er vanskelig å 

forene.  

En annen mulig forklaring er at i luthersk frelseslære består Kristi frelsesverk i at «Han har 

tatt på seg våre synder og båret dem opp på korsets tre (jf. 1 Pet 2,24) da han én gang for alle 

ofret seg selv (jf. Hebr 7,27). Det har åpnet muligheten for oss til å få tilgivelse for våre 

synder. Tilgivelsen er gratis og ikke lønn etter fortjeneste.» (Austad et al., 2011, p. 125). For 

menneskeheten betyr dette at man blir frelst ved troen på Jesus. Troen muliggjør mottagelse 

av nåde. Det er ikke ens egen fornuft eller prestasjon som gjør at man tror, men troen kommer 

ved hjelp av DHÅ(Austad et al., 2011, pp. 125-126). 

Her er kan det virke som at det ikke kommer like tydelige frem at det er et viktig poeng at 

Jesus er syndfri, i forhold til andre former for forsoningslære. Det finnes andre former for 



54 

 

forsoningslære. Man deler dem gjerne inn i tre hovedkategorier. Disse er klassisk, objektiv og 

subjektiv forsoningslære. Vi kommentere korte hva objektiv og subjektiv er, klassisk46 er ikke 

relevant her. Den objektive forsoningslæren går i korte trekk ut på at mennesket selv som 

subjekt alene47 ikke er i stand til å bidra til sin egen forsoning og rettferdiggjørelse med Gud 

siden mennesket er syndig av natur. Siden mennesket av natur er syndig, vil det også av natur 

vende seg bort fra Gud eller av sin syndige natur ikke være i stand til å forsones med Gud. 

Den kalles objektiv fordi «Rettferdiggjørelse handler altså om noe som skjer i forholdet til 

Gud.» (Hegstad, 2015, p. 183). Den forsoningslæren som er forbundet med Luther er derfor 

en form for objektiv frelseslære.  

Det finnes også andre syn på hvordan Jesus forsoner mennesket med Gud. For eksempel det 

som kalles moral transformation eller moral influence theory som ifølge A. J. Wallace48 var 

den rådende læren om Kristi frelsesverk i kristendommens tre første århundre(Wallace & 

Rusk, 2010, p. side kommer). Ifølge moral transformation49 teorien er mennesket syndig og 

har valgt å leve i synd. Jesus frelser gjennom å være syndfri i sine ord og handlinger som 

menneske. Slik viser han menneskeheten hvordan de også skal være syndfri. Det er her et 

essensielt soteriologisk poeng at Jesus er «prøvet i alt på samme måte som vi, men uten 

skyld». Man blir slik rettferdiggjort overfor Gud gjennom å følge Jesu eksempel. Det er på 

ingen måte uvesentlig at Jesus er uten skyld i lutherske frelseslære. Det er gjennom at Jesus er 

syndfri at han er i stand til å bære menneskehetens synder. Informantene hører til den 

protestantiske tradisjonen, og dette er derfor et sentralt poeng ved frelseslæren. Det er derfor 

interessant at flere informanter fremstiller Jesus som et menneske som muligens syndet og 

gjorde feil. Dette er likevel kanskje ikke så lett å få øye på at det er et sentralt poeng for 

muliggjørelsen av Jesu frelsesverk at han var syndfri, eller at noen av informantene ikke har 

en formening om at det er det som gjør Jesus i stand til å forsone menneskeheten med Gud.  

                                                 
46 Det finnes flere varianter av alle disse tre. 
47 Dette betyr ikke at det i alle former for objektiv forsoningslære hevder at egen innsats ikke kan bidra til 
forsoning. Luther formulerer på mange måter sin forsoningslære i polemikk til samtidens forsoningslære. I 
motsetning til Luther hadde samtidens forsoningslære også «(..)vekt på at frelsen var et resultat av at 
mennesket samarbeidet med nåden, og av at nåden gav frukt i den enkeltes liv for at mennesket kunne være 
rettferdig for Gud» (Hegstad, 2015, p. 182) 
48 Hvorvidt denne påstanden stemmer eller ikke tas ikke stilling til. 
49 Denne varianten er nokså forskjellig fra Peter Abelard sin Moral-influence theory. Abelard sin forsoningslære 
kan oppsummeres slik: «(..) holds that the primary effect of Christ’s death was not as a moral example to us (as 
in the view of Pelagius) but as a demonstration of God’s great love for us» (Geisler, 2011, p. 834). Mennesket 
forsones med Gud gjennom å innse Guds kjærlighet til mennesket, ikke Jesus som moral eksempel. 
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For mange er dette likevel ikke nødvendigvis noe som står i veien for å tenke at Jesus også 

var et fullkomment menneske, eller et eksempel på hvordan menneskeheten skulle være. Og 

det er i hvert fall ingen tvil om informantene er opptatt av Jesus som et menneske til 

etterfølgelse, selv om det i Den lutherske kirke har vært et viktig poeng at frelsen ikke gis som 

lønn. Vi skal nedenfor se nærmere på hva informantene sier om Jesus som et fullkomment 

menneske, eller et eksempel til etterfølgelse.  

6.3 Jesus som eksempel til etterfølgelse og 

rettesnor –  

«Det menneskelige eksempelet på hvordan Gud vil 

vi skal være»  

Det at Jesus har noe å lære menneskeheten, og er et eksempel til etterfølgelse, er noe som alle 

informantene kommer innom og det står sterkt hos de fleste. Flere sier Jesus var et menneske 

som klarte å stå imot fristelse. En moralsk veiviser, en som viste hvordan menneskeheten 

burde leve har vært et av de sentrale temaene i flere av samtalene som utgjør datagrunnlaget 

for denne oppgaven. Som i de tidligere behandlede temaene er det også noe variasjon her i 

hva som vektlegges sterkest. Vi skal nedenfor se på eksempler hvor Jesus blir beskrevet som 

en menneskelig standard eller rettesnor til etterfølgelse.  

Som vi så ovenfor var det å følge Jesu eksempel det viktigste for Ane i hennes tro. Hun sier:  

Min tro, som [er] min del av en veldig, veldig stor religion. Siden kristendommen er stor og 

uoversiktlig, og det finnes veldig mange måter å leve det [kristne liv] ut på, men for meg så 

handler det aller mest om å følge Jesu eksempel. Det er det som står sentralt når jeg skal 

prøve å vurdere meg selv med tanke på hvordan skal jeg oppføre meg, hva skal jeg tenke, hva 

er det viktigste man skal ta med seg. Og det eksempelet han var, og er, er det [som er] 

ledende og styrende for meg da. (..) når jeg tenker på menneske(heten) så tror jeg det er noe 

vi behøver, og vi behøver det hele tiden. 

Hun sier her også at Jesus ble sent til oss som svar på et behov, dette behovet er knyttet til 

menneskers mulighet til frelse. Behovet er det enda, og det er derfor fortsatt et behov for å 

følge Jesus. Jeg spør henne: 
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 Kai: Det er jo et litt hårete begrep, men vil du kanskje si at han er et perfekt menneske, eller 

det beste mennesket kan bli? 

Ane: Jeg har vanskelig for å svare nei på det spørsmålet. 

Jeg spør henne om hun også tenker at Jesus er helt syndfri, hvorpå hun svarer «nei» og at 

synd ikke er noe som opptar henne. Jeg spør derfor om hun tror Jesus levde et liv som det 

beste potensielle menneske mulig. Det tror hun stemmer. Hun legger til at hvis alle hadde 

fulgt Jesu eksempel, så ville verden vært et mye bedre sted å leve i. Det moralske er i sentrum 

her. Og det at Jesus var det eksempelet han var, viser menneskeheten hvordan vi kan bli 

bedre. 

Tor sier seg enig at han tror at Jesus er et perfekt, etisk menneske. Han nevner også at han tror 

verden vil bli et bedre sted å leve, og at samfunnet vil bli bedre og rausere, hvis man følger 

Jesu eksempel. Da vil man som person bli rausere, både i det private og offentlige. 

Menneskeheten ville som konsekvens bli bedre om alle gjorde det samme. Dette kommer 

frem helt i starten av vår første samtale: 

Kai: Hva slags person er Jesus? Er det noe som er spesielt i forhold til andre personer? 

Tor: Han er utelukkende god. Alle har en fri vilje og evne til å søke ham og gjøre som han 

ønsker. 

Jesus er utelukkende god sier Tor. Han sier også at det er gjennom hva Jesus gjorde at vi vet 

hva han vil. Fordi han vil at menneskeheten skal være god måtte han være utelukkende god. 

Dette er måten mennesker blir vist hvordan de skal være gode. Det har positive konsekvenser 

å handle som ham, både på individ- og samfunnsnivå. Verden blir et bedre og rausere sted. 

Det at han er utelukkende god betyr også at han er et perfekt etisk menneske, som en norm 

eller rettesnor. 

I vår første samtale er noe av det første Tor nevner når jeg spør om hva Jesus betyr for ham og 

hans tro, at han tror Jesus er i alle i en eller annen form. Han sier at når han ber, ber han til 

Jesus, og bønnen er rettet innover og ikke utover. Jesus finnes i alle sier han, men det blir 

sterkere ved å pleie forholdet, ved å være bevisst og aktiv i forhold til det. Det at Jesus finnes 

i alle sier han ikke direkte hva betyr når vi snakker om det. I slutten av vår første samtale ser 

han likevel ut til å si noe om hva det betyr mens vi snakker om DHÅ:  
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Tor: Ånd, da tenker jeg noe som er inne i oss alle. Men det har jeg også sagt om Jesus, så jeg 

merker jo nå at jeg sier det samme. (…) 

(…) 

Tor: [Ånden er Gud] Som virker i menneskene, som Jesus også gjør. Men jeg tenker at når jeg 

ber aftenbønn, så er det Jesus som vender meg til, og ikke DHÅ. Jesus er en 

menneskeliggjøring av Gud. Mens DHÅ er kanskje det som driver en uten at man tenker over 

det, men med Jesus er det mer reflektert. Man ber for eksempel om kraft til å gjøre det riktige 

i den og den sammenhengen. Så gjør man det, så kan man tenke at det er fordi man har fått 

noen gode råd. (…) 

Det at Jesus er i mennesket er noe som bevirker en til å gjøre gode ting. Dette er noe som kan 

styrkes gjennom påminnelser om hva Jesus ønsker, og hva han gjorde. På denne måten blir 

også kirketradisjonen og gudstjenesten et viktig ledd, for å stadig påminnes om hva Jesus 

gjorde og hva han ønsket for menneskeheten.  

Mennesker bør altså forsøke å handle etter Jesu eksempel, mener Tor. Likevel «Mennesket 

klarer dette aldri på en fullkommen måte [å følge Jesu eksempel]. Men det er en norm». For 

Geir er også det å følge Jesu eksempel helt sentralt ved troen, og han kobler det videre som 

veien til å komme til «Guds himmel»:  

Ved sin måte å være på, så er han et eksempel [for] oss alle, på hvordan vi bør være og gjøre 

for å komme til Guds himmel. Det er jo det som er meningen med det hele, for mitt 

vedkommende da. At å leve så godt man kan, som Jesus gjorde, uten sammenligning av hva vi 

klarer. Så er det den rette veien å gå for oss alle, for å komme til Guds himmel. 

Geir nevner også som Tor at mennesket ikke er i stand til å leve slik som Jesus gjorde, men 

det å forsøke er noe vi bør gjøre. Som han sier tidligere i samme samtale, så viser Jesus oss 

vanlige mennesker hvordan vi bør være og setter en standard, en standard for hvordan 

mennesket bør være. Og han sier seg enig i at slik er han det beste mennesket kan være. Han 

sier man kan se hvor mye verre alt var i tiden før Jesus, men «(..) alt det falt på plass da Jesus 

kom til verden, slik har jeg lest det, som det passer for mitt vedkommende. Og det er det jeg 

kan svare på, hvordan jeg kan se hvordan det ble da Jesus kom til.» 

Det er gjennom en kraft han får fra Gud at Jesus viser oss en vei. Geir tror at for Gud var dette 

«(..) en måte å vise oss mennesker, vanlig mennesker, hvordan vi burde leve og motstå hva 
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djevelen ville friste oss med. Det er umulig for oss å gjøre noe lignende, men han viste 

hvordan vi bør, ikke skal, men at vi bør [være slik]. Jeg tror det var et eksempel som er til 

lærdom for oss.»  

Ranveig sier også at hun tror Jesus er en måte for Gud å vise oss noe om hvordan vi burde 

være. Ranveig nevner flere ganger om Jesus « (..)rettferdighetssansen og omsorgen for de 

svake og de utstøte». Hun sier at hun tror det var veldig viktig for Gud å fortelle oss om dette, 

og at Jesus ble en måte å gjøre dette på. Jesus er et menneske vi burde la oss inspirere av, men 

vi kan ikke alltid vite hva han ville ha gjort: 

Kai: Så selv om han ikke var et perfekt menneske, hva nå enn det er, så er han fortsatt noe vi 

burde la oss inspirere av. 

Ranveig: Inspirere, ja. Samtidig «What would Jesus do», det er ikke lett å si, hva Jesus ville 

ha gjort. Det vet man jo ikke. For det er noe som kan dukke opp av og til «hva ville Jesus ha 

gjort». 

Hun sier at selv om vi aldri kan vite hva han ville ha gjort, så kan vi ta lærdom av det han 

gjorde. Hun sier allikevel at hun tar seg i å tenke på det av og til. For eksempel når det gjelder 

asyldebatten så tror hun at Jesus ville «slått neven i bordet og sagt: «Nok». Ranveig sier at 

hun blir opprørt av måten andre mennesker blir omtalt på, og hun tror også at Jesus hadde 

reagert på det. Her sier Ranveig at man skal bruke Jesus som et forbilde fordi «han skilte ikke 

mellom fattig og rike og, altså, han så de svake.» Dette kobler hun til rettferdighetssansen til 

Jesus som ble nevnt ovenfor. Rettferdighetssansen har også med hensikten og årsaken til at 

Jesus kom til jorden. Hun nevner flere ganger at Jesus hadde et oppdrag, og som vi så ovenfor 

så mener Ranveig at Jesus ble en måte for Gud å vise og lære oss noe: 

«Kai: Har den hensikten eller oppdraget med denne rettferdighetssansen å gjøre? 

Ranveig: Ja, han skal lære oss noe, og du kan lære noe av det han utførte. Og de handlingene 

og historiene som ble til. Det er jo klart at de historiene ble jo skrevet ned i ettertid, men 

allikevel. Han var et eksempel … kanskje (sagt veldig svakt)» 

Ranveig sier seg absolutt enig i at det ikke har vært, eller kan være, et bedre menneske enn 

Jesus. Selv om Jesus ikke er perfekt, noe hun sier intet menneske kan være, så er Jesus så 

perfekt et menneske kan bli. Ranveig sier også at hun «Tror nok ikke helt han hadde samme 
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evne til sjalusi og mistenksomhet, det tror jeg ikke. Allikevel, det kan vi ikke vite, 

selvfølgelig. Han var jo menneske, og samtidig Guds sønn. Altså det er en sånn miks det her.» 

For Bente er Jesus en som skal sette menneskeheten på rett vei. Det gjøres ved at Jesus er et 

eksempel til etterfølgelse for oss mennesker. Som hun sier «(..) så kan ikke jeg klare å se 

annet enn at han er det [mest] optimale mennesket av absolutt alle». Det er ved å være dette 

optimale mennesket, og hva han lærte bort, at vi kan bli bedre mennesker «Det er hva han 

lærte bort og hva han gjorde, og hvilket eksempel han var som er det vesentlige». Det har 

konsekvenser på både samfunns- og individnivå og «er en altomfattende ting for hele 

menneskeheten og jordkloden». Hun kobler som Geir dette sammen med frelse. Frelsen er et 

forsøk på å redde verden, og kan ikke gjøres utenom at man kommer ned på individnivå. Her 

kommer Jesus inn som moralsk rettesnor og eksempel. Man skal forsøke å handle som Jesus 

«Fordi han er det menneskelige eksempelet på hvordan Gud vil vi skal være». Jesus er et 

menneske slik Gud mente å skape mennesket, og ville at menneskeheten skulle være. 

Gjennom å forsøke å være som han kommer individet og menneskeheten på rett vei. 

Menneskeheten er skapt i Guds bilde, sier Bente. For henne betyr det at Gud har tenkt, 

forestilt og skapt oss, slik vi var i Guds tanker. Likevel klarer vi ikke være slik Gud ville vi 

skulle være. Dette er fordi vi har en egen (og fri) vilje «Og den viljen har ført oss vekk fra 

Gud, i de valgene vi har tatt feil. Jeg mener helt fra starten av. Sånn at jeg mener at ondskap 

ikke er utgått fra Gud, men at det har oppstått i de feilene som ble gjort.». Dette ser ut til å 

være en teodicé, at ondskap kan eksisterer selv om Gud eksisterer. I det første intervjuet sier 

hun også at menneskeheten skulle være Guds barn, men at ondskapen er årsaken til at vi ikke 

er det. Hun sammenligner ondskap med kreft. Det virker som hun mener at ondskap ikke er 

iboende ondt. På samme måte som at cellevekst eller celledeling forekommer naturlig i 

kroppen, men blir sykdom og noe negativt når kroppen ukontrollert produserer eller deler 

celler på feil sted. 

I likhet med Geir og Tor sier hun at det å handle perfekt etter Jesu eksempel «(..)100%, det er 

[det] ikke noe menneske som klarer det». Det er likevel viktig å forsøke, for man kan ikke noe 

annet enn å prøve sitt beste. En må stoppe opp og erkjenne når man har gjort noe galt, og be 

om tilgivelse og forsøke å gå videre. Det viktigste å forsøke å bedre seg, sier hun.  

Noe av det viktigste med Jesus er derfor muligheten til å skape en god og bedre verden. Hun 

påpeker allikevel at vi ikke må glemme kjærligheten «Og det er kanskje det aller viktigste ved 
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ham (Jesus) som rettesnor … Og det sier jo han at det er jo det største». Dette er en referanse 

til 1 Korinterbrevet 13:13 «Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst 

blant dem er kjærligheten.» 

Einar legger vekt på at Jesus må ha hatt en unik myndighet og ro, i forhold til andre 

mennesker. Jesus ser mennesker på en unik måte. Han bruker dette som et eksempel på 

hvordan Jesus var et eksempel til lærdom for oss. Vi skal være tilstede for mennesker, 

virkelig se dem og gi dem vår oppmerksomhet. Når jeg spør hva han ser på som de viktigste 

sidene ved Jesus sier han at det er «inkludering, omfavning, åpent hus, raushet, tilgivelse, ny 

start, det [er det] jeg ser… Jesus som en garantist for. En representant for det da». Han sier 

seg også enig at Jesus representerer en moralsk standard eller norm. Han nevner også her at 

han tror at Jesus som et eksempel til etterfølgelse er noe som «(...) kan lettere integreres i en 

selv enn [de ti] budene». Jesus viste det i sin måte å være på istedenfor konkrete regler. 

Han påpeker også at Jesus skulle komme med noe nytt. Et nytt testamente, noe annet enn den 

gamle Loven. I det Jesus kom med var fokuset tilgivelse. Han skulle også vise oss hva Gud 

vil for menneskeheten «Men altså jeg mener at det stemmer at Jesus viste oss Gud og Guds 

ønske for oss, i forhold til hverandre og i forhold til seg [selv]. At Gud vil [ha et] fellesskap 

med menneskene, Gud er en tilgivelsens Gud (..)». Jesus viser oss Gud og hans vilje, det 

kobler han sammen med at Jesus også viser hvordan vi skal være mot hverandre.  

Som vi så ovenfor nevner Einar også det at Jesus ble prøvet i alt, han sier også at måten Jesus 

taklet dette kan være til inspirasjon for oss.  

«Ja det er jo veldig gåtefullt dette her da - jeg syns jo det fordi at - hvis han er kjent og prøvet 

i alt, eller, ikke hvis. Bibelen sier jo [nettopp] at han ble prøvd i alt. Jeg mener det, nå er ikke 

jeg noe god til å stedfeste [hvor] det [er i teksten]. Men så er han jo, så hadde han jo kjent alt 

det du selv har kjent på og som du kan skamme deg over og alle impulsene du har, 

misunnelsene, sjalusien og det ene og det tredje og det fjerde, begjæret. «Ok, Jesus har kjent 

på det ja» men han stod det av, han ga ikke etter for det. Når jeg tenker på det nå så tenker 

jeg at det er jo, det kan jo være ganske inspirerende da, å tenke at, ja…» 

Tobias sier at han tror at Jesus «(..) på en måte [er] Guds stedfortreder på jorden. Som et 

sendebud eller noe lignende. Han sier også «Så tenker jeg at Jesus sin oppgave er å være blant 

mennesker, prøve våre kår». Hans oppgave er også å stå i dialog med Gud samtidig, og være 
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et sendebud mellom menneskeheten og Gud. Om hensikten med å være en mediator mellom 

Gud og mennesket sier han: 

 «Jeg tenker at det har med å kunne vise oss en vei, og en måte å leve på. Han sa at «Jeg er 

veien, sannheten og livet» så noe om retning, om hvordan vi omgås hverandre. Retning om 

hvordan vi tenker angående fordeling av goder, fordeling av alt på denne jord. Ja, jeg tenker 

vel, at det viktigste var at han lærte oss noe om veien å gå. Som samfunn og som 

enkeltmenneske.»  

I likhet med det som blir nevnt tidligere sier Tobias at Jesus gir mennesket retning, og at dette 

gjør både samfunn og enkeltmennesket bedre. Selv om Tobias bruker litt andre ord, ligner 

dette på det Tor og Bente sier. Jesus eksemplifiserer en handlingsvei som gjør menneskeheten 

bedre, individer men òg i fellesskap. Han sier ja til at Jesus er den som viser menneskeheten 

hvordan den skal være, men også at «(..) hans oppgave i verden er mye videre enn det, for jeg 

tenker at det er vanskelig å være menneske». Han sier det er vanskelig for oss vanlige 

mennesker å velge en god vei. Mennesker er ofte lite gode sier han, vi er alminnelige 

mennesker med gode og dårlig sider. Han sier at det er en trygghet i at Jesus ikke bare er en 

som viser vei, men også «Så jeg tenker at det å kunne bruke Jesus som en som man kan 

komme til og si «Sånn er jeg, håper at du vil bruke meg, og jeg ønsker å ha med deg å gjøre i 

mitt liv. Også ønsker [jeg] å gå veien videre som den jeg er»». Framfor Jesus føler han seg 

trygg på at han slipper å skjule seg, og kan komme som den han er. 

Jesus viser mennesket en retning, da han levde som menneske på jorden levde han i tillit til 

Gud. Jesus opplever som oss at det er vanskelig å være menneske, men likevel «At han gikk 

inn i de oppgavene som ble lagt foran ham, gikk inn i alle vanskelighetene, stakk ikke unna. 

Og det tenker jeg er kanskje det viktigste eksempelet. At det går an å vandre med tillit. 

Sammen med Gud på den veien vi går». Han virker skeptisk til å bruke begrepet fullkommen 

om Jesus. Som vi har sett undret Tobias på hvordan sann menneskelighet og skyldfrihet kan 

henge sammen. Jeg spør om det er slik at selv et fullkomment menneske vil gjøre feil, siden 

det hører det hører til det å være menneske. Til dette svarer han: «Kineserne, går rykter om 

det i hvert fall, at når de lager tepper, så lager de helt bevisst en liten feil. Fordi kun Gud er 

fullkommen. De kunne gjort det helt perfekt, men de lager den lille feil fargen med vilje. Kun 

Gud er fullkommen» 
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Han svarer aldri direkte på spørsmålet. Heller ikke tidligere i samtalen når jeg spør om han 

tror Jesus er et perfekt menneske. Det virker som det kommer av det vi så tidligere, at Tobias 

satte opp en problemstilling mellom hvordan et sant menneske kan være skyldfri.  

Inge liker heller ikke ordene fullkommen og perfekt som beskrivelse på Jesu menneskelighet. 

Han sier at «Når vi lager oss en fantasi om et fullkomment menneske som går rundt, det blir 

ganske uspiselig tror jeg.» Han fremhever at det er viktigere med menneskelige trekk, og som 

vi så over, så er det dette som Inge synes gjør Jesus så menneskelig. Han sier at istedenfor å 

være et supermenneske er Jesus «Han er sånn som Gud skapte mennesket. Altså i den 

mytologien der, så skapte liksom Gud mennesket i sitt bilde, mann og kvinne, og så skjedde 

syndefallet. Og mange andre syndefall liksom, i de første kapitelene, som omhandler alle 

nederlagene vi gikk på, og fallet på en måte. Også er det Jesus som kommer som det 

mennesket som skal reise opp eller være helt og fullt menneske i Guds bilde, tenker jeg.»  

I likhet med Bente trekker Inge frem det at Jesus er et menneske slik Gud skapte det. Jesus 

blir Adam og fullfører og gjør det Adam ikke klarte. Han sier «Men det er jo en sånn 

teologisk vri på det da. Men det tenker jeg, ja, er noe av hans oppgave». Sånn sett så er Jesus 

oppgave å være helt og fullt menneske, slik Gud mente å skape mennesket. Han sier ikke noe 

direkte om hvorvidt man skal handle etter Jesu eksempel. Likevel sier han når jeg spør om 

Jesus er et perfekt menneske, eller et så perfekt menneske som et menneske kan bli, at Jesus 

er «(..) helt og fullt menneske.» og så spør han «Jeg tenker jo. Er målet å bli det perfekte 

menneske for oss?» Som vi så liker ikke Inge betegnelsen perfekt. Det kan her virke som at 

Jesus kobles sammen med hva som er målet for oss mennesker. At målet ikke er å bli et 

perfekt menneske, men et helt og fullt menneske, slik som Jesus. Det sies likevel ikke 

eksplisitt.  

Som vi har sett er det stor variasjon i forståelsen av Jesu menneskelighet. Han er for 

informantene et menneske som er i stand til å gjøre feil. Likevel har han en særegen posisjon 

hos alle. Som vi har sett her har Jesus noe han kan lære oss i sin menneskelighet, enten som et 

eksempel, norm, eller rettesnor. Begrepene som brukes varierer noe, men for de fleste 

eksemplifiserer Jesus hvordan man burde eller skal leve som menneske. Et menneske slik det 

var ment å være. Vi har nå sett på Jesu menneskelighet og sett at for alle informantene så var 

han et menneske og menneskelig, i tillegg til å være ekstraordinær. Dette leder oss til andre 

del av hvordan informantene oppfatter Jesus. Hva er det som gjør at han er ekstraordinær, og 
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hvordan? Vi vender oss nå mot å se hvordan Jesus blir forstått som Gud, og hvordan de som 

mener at han ikke er Gud, forstår hans tilsynelatende guddommelighet.  
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7 Jesus som Gud 

7.1 Jesus som Guds sønn 

Nedenfor skal vi se hva informantene sier om Jesus som Gud, eller Jesu guddommelighet til 

forskjell fra hans menneskelighet. Som vi så ovenfor hevder alle informantene at han var et 

menneske, men ikke alle hevder at han var Gud. Dette kapittelet er delt i to deler, og vi starter 

med å se hva som blir sagt om hvorvidt Jesus er Guds sønn, og hva det betyr å være Guds 

sønn. Årsaken til at «Jesus som Guds sønn» er inkludert her istedenfor i «Jesus som 

menneske» er at de fleste informantene selv knytter betegnelsen til det å være Gud, eller 

guddommelig på et eller annet vis. I Andre del «Jesus som Gud – ble Gud et menneske?» skal 

vi undersøke hva informantene sier om hans guddommelighet. 

Bente mener Jesus er Guds sønn. Det å være Guds sønn betyr for Bente å være slik mennesket 

var ment å være. Menneskeheten var på en viss måte i Guds visjon, sier hun, det er det det vil 

si å være skapt i Guds bilde. Gud tenkte oss på en spesifikk måte og det å være på denne 

måten er å være en Guds sønn. Som sådan er det å være en Guds sønn ikke noe som egentlig 

var ment å kun være forbeholdt Jesus. Andre mennesker er ikke Guds sønner eller barn, og 

årsaken til dette er ondskap, mener Bente. Ondskapen utgår ikke fra Gud, men er en 

konsekvens av menneskehetens frie vilje. Ondskapen virker heller ikke å være målrettet eller 

iboende destruktiv. Det Bente sier om ondskapen ligner det man gjerne kaller naturlig 

ondskap, eller det vonde (Hegstad, 2015, p. 118). Naturlig ondskap eller det vonde er ikke-

menneskelige hendelser eller handlinger som naturkatastrofer, sykdom og ulykker som i seg 

selv ikke har en bevisst intensjon om å påføre skade. Som vi så tidligere sammenligner hun 

ondskap med kreft, og sier at ondskapen har oppstått som følge av feil som har blitt gjort av 

menneskene fra starten av. Dette kan gi assosiasjoner til forestillingen om syndefallet, uten at 

hun bruker ordet selv. 

Hun sier at vi alle skulle være, eller egentlig er, Guds barn. Det er fordi Jesus er det 

mennesket var ment å være, og dermed det optimale mennesket at han er å regne som Guds 

sønn, til forskjell fra oss. Hvordan han ble Guds sønn og dette optimale mennesket sier hun 

ikke er viktig: 
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Kai: Hva er det som gjør at Jesus er dette perfekte eksempelet, eller den rettesnoren eller 

normen som aldri veger det onde? 

Bente: Hva som gjør det? 

Kai: I kraft av hva er det han er det?  

Bente: Det vet jeg ikke. Det går ikke an å vite. Man kan gjerne tro at Maria ble befruktet av 

Gud til å ha alle mulige gener for å være god. Det synes ikke jeg er viktig. Det er overhode 

ikke vesentlig hvordan hun ble befruktet, om det så var Josef. Som jo jeg egentlig kanskje tror 

det var. Men, det er så uviktig i sammenhengen. En fødsel er et under uansett, ikke sant? Det 

er jo det. Og når det- når det barnet er blitt sånn at det har alle muligheter for å bli sånn som 

Gud ville vi skulle være, da er det en Guds sønn. Og hvorfor og hvordan han ble sånn, det 

spiller ingen rolle. Det er hva han lærte bort og hva han gjorde, og hvilket eksempel han var 

som er det vesentlige.  

Det er viktigere for Bente hva Jesus lærte bort og gjorde enn hvordan han ble slik han ble. 

Hun sier likevel noe om hvorfor Guds sønn kom til jorden: 

Som jeg sa, det kommer hele tiden mennesker som har ekstraordinære egenskaper som sier i 

fra i forskjellige kultur at: «Hallo mennesker, nå er dere på feil vei. Nå skjer det noe som ikke 

var ment». Sånn profet-type mennesker har eksistert gjennom historien bestandig, kloke 

mennesker fra lenge før Kristus og sånn og sånn. 

Hun legger til her at «for eksempel Mohammed som kommer, og sier «Hallo hallo, nå er dere 

på gale veier her», [han sier] «Hør på Jesus», og «Jeg sier gjør sånn»». Her kan det også 

nevnes at i vår første samtale så siterer hun den kjente sufiislamske poeten Rumi, og sier han 

skal ha sagt «veiene til Mekka er forskjellige, men målet er ett». Jeg spør henne derfor i vår 

andre samtale om hun mener at de abrahamittiske religionene egentlig har samme mål, og at 

man har gått seg vill på veien. Hun svarer og sier: «At det er en Gud og at det er samme hva 

du kaller den guden, det er Gud liksom. Det er en positiv kraft som eksister på et eller annet 

vis, som vi ikke forstår». Hun sier at hun er helt sikker på at selv om man bruker forskjellig 

ord så er referansen den samme. Hun sier likevel tidligere i samtalen at: «Men for oss som er 

vokst opp med i kristendommen i fokus, så kan ikke jeg klare å se annet enn at han er det 

optimale mennesket av absolutt alle.» 
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Ane kommer også innpå dette og sier at: «Og jeg er jo kun kristen fordi jeg har vokst opp i 

Norge. Hadde jeg vokst opp i Iran så hadde jeg jo vært muslim». Ane sier hun også mener 

jødedommen, kristendommen og islam har samme Gud. Det er også noe likt i det store bildet i 

andre religioner, selv om «spontant så føles det ikke som at en hinduistisk utøvelse av ritualer 

er å tilbe den samme guden. For meg så fremstår det som litt rart». Ane sier at hvor en vokser 

opp og hvilken tradisjon man lever med er tilfeldig, og at det aldri er noe som kan «(..) bli 

brukt imot deg, om du skjønner hva jeg mener? Når dagen er der.» Når hun sier «dagen er 

der» virker det ganske tydelig fra konteksten at hun snakker om dommens dag. Selv om hun 

sier at «hinduistisk utøvelse» ikke føles som å tilbe den samme guden, tror hun at også andre 

religioner på mange måter søker det samme som de abrahamittiske religionene «Ja, det er jo 

et svar på et behov alle har på en måte, også tar det veldig mange forskjellige og varierende 

uttrykk, men jeg tror alt i alt at det er noe man har til felles da». Hun sier også at Jesus ble 

sendt til oss som svar på et behov, og at dette behovet er knyttet til en måte å leve på, frelsen 

og etterlivet. 

Når det kommer til Guds sønn sier Ane «Nei, altså, min definisjon, eller min oppfatning er at 

Jesus er Guds sønn som ble sendt til jorden for å bære alles synder. Frelsen enkelt og greit.» 

Senere i samtalen spør jeg henne om det var noe som skilte Jesus, som var et menneske og 

Guds sønn, fra oss andre mennesker. Når det tar lang tid før hun svarer legger jeg til: «I det å 

være Guds sønn for eksempel?». Da svarer hun «Jeg vil svare både ja og nei på det (..)». Ane 

sier ja, fordi Jesus «han var jo et menneske som alle andre på alle mulige måter». Og hun 

svarer nei fordi det er noen få unntak hvor Jesus gjorde ting som «(..) er forbeholdt noe som 

ikke er kun [et] menneske.» Når jeg spør henne hva det er som er forbeholdt disse tingene 

som ikke er kun menneskelige sier hun «Det er den gudommelige delen.». Når jeg spør videre 

om hva den gudommelige delen er, sier hun det er Gud, og at Jesus selv er Gud i en 

identitetsrelasjon. Det å være Guds sønn er knyttet til det å være Gud selv, for Ane.  

Geir mener også at det er noe mer ved Jesus enn kun det å være et alminnelig menneske. 

Dette mener Geir er at Jesus har fått styrke og kunnskap fra Gud, og at det er gjennom dette 

han er noe mer enn et vanlig menneske. Jesus er en som gjø at ting faller på plass, og gjør 

verden til et bedre sted enn før han kom «Altså hvordan verden ville ha vært uten Jesus… det 

kan jeg ikke tenke meg egentlig, for alle ting dreier seg om hva [og hvordan] Jesus og Gud- 

Gud gjennom Jesus, har lagt til rette [for oss] og passer på [oss]». Jeg spør deretter hva «Gud 

gjennom Jesus» betyr, og om det er knyttet til at Jesus gjør Guds virke på jorden. Han sier 



67 

 

«Ja, han er jo født i Guds bilde som menneske. Det er for mitt vedkommende utgangspunktet 

for hele religionen. Hadde ikke Jesus kommet til jorden som Guds sønn den gangen, så ja, hva 

da?».  

Han fremhever flere ganger i løpet av begge samtalene våre Jesus som en som passer på 

menneskene, og han sier at han finner trygghet i det. Det virker også som han mener at Gud 

på mange måter har overlatt ansvaret for menneskene til Jesus, han utdyper det med en 

billedlig beskrivelse «(..) sånn som jeg ser det da, Gud sitter der på sin trone, med Jesus på 

sin høyre hånd, og om man kan kalle det sånn at Gud er liksom sjefen og Jesus er formann. 

Som delegerer og passer på at «produksjonen» går sin gang. Slik som Gud vil at vi bør være. 

Sagt på en enkel måte». Han sier at han føler at Jesus alltid er med ham og passer på ham og 

«Hvis ikke Jesus er der som Guds sønn, så ville ikke noe av dette fungere i det hele tatt».  

Geir henviser til Lukas 2:41-52 og sier at man kan se at allerede som ung hadde Jesus en 

guddommelighet over seg «Og det viser at han allerede da begynt på sin utdanning, om man 

kan kalle det det. Og det fikk han jo ovenfra.» Han sier at denne utdanningen, eller 

kunnskapen er noe som «(..) kom sånn sakte og sikkert og sigende, til han var moden nok til 

ta skrittet ut til å bli den han ble» og «Han får ikke tredd alt nedover hodet med engang, [som] 

en mengde viten, men det kommer gradvis. Sånn [er det] naturlig [at det] er, for mitt 

vedkommende da.». Her nevner Geir at han får denne kunnskapen av DHÅ, og sier deretter 

av Gud. Måten han sier det på får det til å virke som at han likestiller dem og at det er mer 

som en gjentagelse. Det han sier virker å være at når Jesus får det fra DHÅ, så får han det fra 

Gud.  

Senere i samtalen sier Geir at da Jesus ble døpt av Johannes døperen, så «Fra da av så var han 

den han ble.» Siden han nevnt tidligere at Jesus sakte og sikker fikk denne kunnskapen eller 

evnen før han ble moden nok til «å bli den han ble» spør jeg han:  

Kai: Så det var da han ble Guds sønn? 

Geir: Ja. 

Kai: I sin fulle rett? 

Geir: Da- ja, han var jo Guds sønn [hele tiden], men [det var] da han fikk, man [kan] kalle 

det fullmakter. For å bruke et moderne språk. [det var] da han fikk det han kunne gjøre med 
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menneskene, og vise oss hvordan vi burde leve. Og det viser seg også det, da han ble fristet i 

de førti dagene i ørkenen, hvor sterk han da egentlig ble ved hjelp av DHÅ.  

For Geir virker denne særstillingen og opphøyelsen Jesus fikk gjennom kunnskapen fra Gud, 

hva det betyr at Jesus er Guds sønn. Det virker også å være dette han mener når han sier at 

Jesus har en guddommelighet over seg. Han sier også at Jesus ikke er Gud på samme måte 

som Gud.  

Ranveig er også klar på at hun mener at Jesus er Guds sønn. I vår første samtale spør jeg 

henne hva hun mener skiller Jesus fra tidligere profeter. Hun svarer «Da blir jeg litt 

tradisjonell, han er jo da Guds sønn og kom til jorda som Guds sønn. Også kan man alltids 

diskutere hvordan det skjedde. Med DHÅ, Maria og Josef og alt dette. Allikevel er jeg ikke i 

tvil om at han er Guds sønn, og at han hadde et oppdrag». Ranveig nevner flere ganger at 

Jesus hadde et oppdrag på vegne av Gud. Dette oppdraget var som vi så ovenfor å lære 

menneskeheten noe. Når jeg spør videre om hva det vil si å være Guds sønn sier hun «Det har 

jeg aldri tenkt på. Det er jo klart at han var et menneske, [og] tilslutt var han bare [et] 

menneske, og ikke Guds sønn lenger». Det at han er Guds sønn virker å være noe som skjer 

med Jesus i et begrenset tidsrom. Her sier hun videre at, slik hun husker så ble Jesus forlatt av 

Gud og ble veldig dødelig igjen. Hun kommer også innom dette i vår andre samtale og referer 

til Matteus 27:46 hvor Jesus roper «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg». Ranveig 

sier at hun tror at etter dette var Jesus bare et menneske igjen.  

Hos Tor er det ikke helt klart om det er et skille mellom det at Jesus er Gud og Guds sønn, og 

om hva det skillet eventuelt er. Som vi skal se nærmere på, mener Tor at Jesus er menneske 

og Gud som løper sammen i én person. I noen tilfeller virker det likevel som at det å være 

Guds sønn, er noe som i større grad tilhører Jesu menneskelighet, og at denne betegnelsen er 

nokså bokstavelig: 

Kai: Hva betyr det at Jesus er Guds sønn? 

Tor: [Det er] et av de mysteriene som rasjonelt er veldig vanskelig å skjønne. Altså, hvis man 

tenker på Maria, [og] at hun ble gravid ved Gud. Så tenker jeg så enkelt at, hvis Gud har 

skapt alt, da har han også klart å legge et befruktet egg i hennes livmor. Selv om det virker 

irrasjonelt og rart, og da samtidig være Gud.  
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Som vi ser ovenfor, sier Tor at Gud befrukter Maria, og at Jesus derfor bokstavelig talt er 

Guds sønn. Her kan det være verdt å legge til at ikke alle informantene mener dette i samme 

forstand. Som vi så tidligere sier Bente at hun egentlig tror Josef er Jesus sin biologiske far. 

Vi så også ovenfor at Ranveig sier «Også kan man alltids diskutere hvordan det her skjedde. 

Med DHÅ, Maria og Josef og alt dette». Inge sier han ikke skal begi seg ut på å forklare 

hvordan unnfangelsen skjedde, men «for meg så kan han50 være akkurat like mye Gud selv 

om han ble født med Josef som far». Tobias har et ganske åpnet syn på jomfrufødselen. 

Tobias sier at han ikke lager så mye problemer av det lenger, og at jomfrufødselen er én måte 

å se det på. 

Det at Jesus er Guds sønn, og samtidig Gud, er det som skiller han fra martyrene i tidlig 

kristen tid. Gjennom å være Guds sønn er Jesu død knyttet til frelse og forsoning, mener Tor: 

 Kai: Hvordan klarer Jesus å ta på seg syndene? Hva skiller Jesus og martyrer?  

Tor: Det er et godt spørsmål. [Jesus] ble selv drept senere for sin tro, og man ser ikke på 

dette på samme måte [som martyrers død]. Da ender man jo tilbake igjen med det at han er 

Guds sønn. Det skiller han fra de andre. 

Videre sier han også at det som ytterligere skiller Jesus fra martyrene, er det at Jesus er Gud 

selv. Profetene i GT «Som Jesus er de [også] budbringere og formidler en lære, en norm.». 

Her sier han at det som ytterligere skiller dem er «Fordi de er ikke Guds barn på samme 

måte».  

Som vi har sett mener Tor at Jesus er Gud, og når Tor omtaler Jesus i sammenheng med 

Faderen og DHÅ, bruker han ofte «Guds sønn» for å peke ut Jesus «Gud vår Far51 og Guds 

sønn og DHÅ». Samtidig sier han flere ganger «Han er Guds sønn og Gud (..)», som gir 

inntrykk av at han ikke likestiller betegnelsene. Dette så vi også et eksempel på ovenfor, i 

svaret hans på spørsmålet om hva det betyr å være Guds sønn. Det kan tilsynelatende se ut 

som at betegnelsen ‘Guds sønn’ brukes om enten Jesu menneskelighet, i kontrast til Jesus som 

Gud, eller om hele Jesu person. Inntrykket mitt er likevel at bruken av betegnelsen ‘Guds 

sønn’ her er noe flytende, og det ikke trenger å være et -enten eller-. 

                                                 
50 Altså Jesus 
51 Som oftest bruker han ordet ‘Gud’ synonymt med «Gud vår far» eller Faderen.  
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Tobias bruker ‘Sønnen’ kun når han snakker om reenigheten, og lister opp «Fader, Sønn og 

DHÅ». Det eneste unntak hvor han bruker sønn om Jesus er når han siterer fra Den 

apostoliske trosbekjennelse «Jeg tror på Jesus Kristus. Guds enbårne sønn». Utenom dette 

bruker han ikke ‘Sønn’ eller ‘Guds sønn’ i samtalene våre. Det er nok fordi, som han selv sier 

«Det er mye viktigere for meg at jeg gjør han til en - til en del av treenigheten. En del av en 

guddom». I likhet med Tobias kobler Einar det å være Guds sønn til treenigheten når jeg spør 

han om hva det vil si å være Guds sønn.  

Inge bruker også betegnelsen ‘Sønnen’ i samme kontekst som Einar og Tobias. Jeg spør ham i 

vår andre samtale om Jesus før han ble inkarnert som menneske:  

Kai: Så det finnes en person før inkarnasjonen også? 

Inge: Ja, altså at han alt er der, både Faderen, Sønnen og Ånden, at det er fra begynnelsen 

av. 

Inge sier om Jesus at han er Guds sønn én gang også i vår første samtale. Jeg spør hva som er 

det viktigste ved Jesus, og deretter hvilke ting han assosierer med Jesus. Hun nevner 

rettferdighet, måten å møte mennesker, klarsyn og evne til å se ting nedenfra og ikke bare 

ovenfra. Jeg spør henne deretter: 

Kai:(..)Hva var det som gjorde at han hadde det klarsynet (..)? 

Inge: Altså han presenterer seg jo som… han sier kanskje ikke Guds sønn selv, men han 

sier…. Han framstår jo som det. Folk bekjenner han jo som Messias og for meg så blir 

dogmatikken og det bibelske budskapet veldig mikset sammen. Så jeg leser han jo gjennom 

dogmatikken, og tenker at han er sann Gud og sant menneske (..) 

De informantene som mener at Jesus er Gud nevner og bruker tittelen Guds sønn sjeldnere 

enn de som ikke gjør det. Hvis de som tror Jesus er Gud bruker betegnelsen ‘Guds sønn’ eller 

‘Sønnen’ så er det som oftest i sammenheng med Faderen og DHÅ. Unntaket her er Tor. Som 

vi så bruker Tor «Han er Guds sønn og Gud (..)» flere ganger. Hos de informantene som 

mener at Jesus ikke er Gud, brukes Guds sønn om Jesus generelt oftere. Som nevnt 

innledningsvis synes dette å ha med å gjøre at Jesus som Guds sønn ofte kobles sammen med 

hans guddommelighet og det å være en del av treenigheten. Vi ser derfor videre i neste del på 

hva som blir sagt om Jesu guddommelighet, både hos de informantene som sier at Jesus er 

Gud selv, og de som sier at han ikke er det. 
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8 Ble Gud et menneske?  

Som vi så tidligere mener alle informantene at Jesus er et menneske. De som også mener at 

Jesus er Gud, ser da ut til å mene at Jesus er både Gud og menneske. Dette gjelder 5 av 8, et 

flertall av informantene. Vi skal nedenfor undersøke hva informantene sier om Jesus som 

Gud, men også synet på ham som Gud og menneske samtidig. Før vi gjør dette skal vi se på 

hva, de som ikke mener at Jesus er Gud i en identitetsrelasjon, sier om Jesus som Gud og Jesu 

guddommelighet.  

Bente er den som i løpet av samtalene våre er tydeligst på at hun ikke mener at Jesus er Gud. I 

vår andre samtale spør jeg henne: 

Kai: (..) Det er en treenighet, men det betyr [likevel] ikke at Jesus er Gud, på samme måte 

som at Gud52 er Gud? 

Bente: Nei. 

Kai: (..)Men at det fortsatt er viktig med den treenigheten, hvis du kunne utdype det litt? 

Bente: Bente: Ja altså, treenigheten er en symbolsk måte å se tre forskjellige dimensjoner på. 

Ehm.. og likevel er Gud én. Men som jeg sa, Jesus er – er så [nærme] [det] menneske som 

Gud [ønsket] å skape53, at han for oss blir en del av denne treenigheten. Fordi han er det 

menneskelige eksempelet på, hvordan Gud vil vi skal være.  

Kai: Vil det si at mennesker har en tendens til å se på han som Gud, og oppfatte han som 

Gud, siden han er så nærme det… ? 

Bente: Ja kanskje det, kanskje det er det som gjør det. Også Hellige Ånd, som jeg sa sist, så 

tror jeg det (altså DHÅ) er [den] inspirasjonen, den utstrålingen, eller hva jeg skal si, fra 

Gud som bare gjør at du «Åja nå skjønner jeg det». 

Som vi ser her sier hun at treenigheten er en «symbolsk måte å se tre forskjellige dimensjoner 

på», ikke en treenighet hvor det er en identitetsrelasjon mellom tre i guddommen. Som vi 

også så ovenfor betyr det at Jesus er Guds sønn, at Jesus er slik Gud intenderte å skape 

menneskeheten. Altså uten ondskap. I vår første samtale sier hun også at Jesus ikke er Gud og 

                                                 
52 Bente bruker selv Gud, ikke Fader eller lignende. 
53 I dette sitatet er syntaksen noe endret i overgangen fra tale til tekst.  
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at det er dumt det har blitt så mye uenighet og forvirring rundt treenighetslæren. Her virker 

det som hun mener særlig i forhold til de andre abrahamittiske religionene. I hennes 

fremstilling virker Jesus på mange måter ikke er guddommelig, annet enn i det at han er slik 

Gud ønsket at menneskeheten skulle være. Hun virker overrasket når jeg spør om hun tror på 

Jesu preeksistens, og her hun svarer tydelig nei. Hun sier deretter «ja» til at han ble til da han 

ble et menneske. Jeg spør derfor om hvordan det er etter hans død og himmelfart, og hvordan 

han er i etterlivet. Hun svarer «Ja da er han i likhet med alle andre som dør. Han eksisterer ett 

eller annet sted i Guds nærhet liksom. Som en åndelig eksistens.» Likevel sier hun altså, at 

hun tror på Jesu oppstandelse.  

Geir mener at Jesus får en «(..) direkte overføring (..)» med kunnskap fra Gud, og at uten dette 

«Da hadde han vært et ganske ordinært menneske». I vår første samtale virker Geir tydelig på 

at Jesus ikke er Gud, men han sier at Jesus kanskje er nærmere Gud enn andre mennesker, 

siden Jesus har tilbragt mer tid med Gud54. Jeg spør derfor i vår andre samtale hva han tenker 

om Jesu guddommelighet:  

Kai: (..) Men, tenker du at han har en slags guddommelighet på samme måte som Gud?  

Geir: Ikke på samme måte, men at han har det, han har en guddommelighet over seg, det 

viser jo fortellingene i Bibelen. At han allerede som tolvåring viste hva han kunne, og hvor 

han ville. Nå har jeg hengt meg litt opp i det, men at han som tolvåring diskuterte med 

faglærte og… 

I løpet av våre to samtaler kommer ikke Geir innom Jesu guddommelighet uten at jeg spør 

han direkte om det. Han sier også i begge samtalene at Jesus ikke er Gud. Det som gjør at han 

har en guddommelighet ved seg er det han får fra Gud og DHÅ, og gjennom dette fullfører 

han sin hensikt. 

Når det gjelder oppfatningen av Jesu guddommelighet har Ranveig og Geir flest likheter blant 

informantene. Ranveig sier også at hun tror det er noe guddommelig ved Jesus, men når jeg 

spør, sier hun nei til at Jesus er like guddommelig som Faderen og DHÅ. Hun sier også nei til 

at han er identisk i guddommelighet som Faderen. Jeg spør Ranveig deretter om: 

Kai: Tenker du at han er Gud? 

                                                 
54At han har tilbragt mer tid med Gud virker å henvise til Jesus i himmelen, og at han sitter ved Guds høyre 
hånd, som ble nevnt ovenfor.  
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Ranveig: Ja, på en måte.  

Kai: Er han da en annen Gud eller den samme Guden?  

Ranveig: Nei det er samme. Det er på en måte en oppdrags… ja han hadde et oppdrag, 

direkte. 

Hun referer her tilbake til det vi så tidligere, at hun mener Jesus hadde et oppdrag. Ranveig 

tenker at Jesus var Guds sønn og hadde et oppdrag på vegne av Gud, og at dette var å lære 

menneskeheten noe. Videre i samtalen svarer hun positivt på at det er derfor Jesus har fått 

denne guddommeligheten. Her sier hun seg også enig i at Jesus ikke er Gud på samme måte 

som Gud selv. I vår første samtale var det allikevel litt uklart hva Ranveig mente da hun 

svarte «ja» til at Jesus var Gud. Jeg forfølger derfor dette videre i vår andre samtale: 

Kai: Vi snakket litt om dette med Guds sønn, og Gud sist. Tenker du at Jesus også samtidig 

var Gud? 

Ranveig: Indirekte, da han var på jorda. 

Kai: Indirekte, hva tenker du på da? 

Ranveig: Ja, altså han var jo menneske og Guds sønn samtidig. Og de undrene [som han 

gjorde], noen tror jeg på, noen tror jeg ikke på, men noe var det jo der. Det- det var jo Guds 

verk, ikke bare Jesus sitt verk.  

Her bruker hun «Guds sønn» istedenfor bare Gud om Jesus. Hun sier òg at dette også er Guds 

verk, på en måte som gir inntrykk av at det ikke er samme person. Det virker ikke som 

Ranveig mener at Jesus faktisk er Gud selv. Jeg spør videre:  

Kai: Det er en guddommelighet i han selv om han er menneske? 

Ranveig: Ja. 

Kai: Tenker du at det er noe han har i sin egen rett, eller noe han har fått av Gud? 

Ranveig: Ja. 

Kai: Så han har ikke noen guddommelighet i seg selv ved sitt eget vesen? 

Ranveig: Nei, nei…  
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Kai: Det er noe han har mottatt… 

Ranveig: …det er noe han har mottatt, og som ble tatt i fra han òg. 

Dette minner om det Geir sier, Jesus får guddommelighet og kraft mens han er på jorden som 

et redskap for å fortelle og vise menneskeheten noe. Hun sier tilslutt også at når Jesus dør, var 

han bare et menneske igjen. Det er dette hun mener med at guddommeligheten ble tatt i fra 

han.  

På motsatt ende av skalaen av det vi har sett på hittil, har vi Tobias, som sier at han legger 

mer vekt på Jesus som Gud. I vår første samtale spør jeg han hvem Jesus er i hans øyne. Vi er 

ikke langt inn i samtalen før han sier om Jesus: 

Tobias: Jeg tenker sann Gud og sant menneske, men nå legger jeg personlig størst vekt på 

sann Gud, jeg gjør det. Som en som har blitt prøvd i alt, og har vært lik oss i alt. Alt, absolutt 

alt.  

Kai: Når du sier at du legger mest vekt på sann Gud, mener du i dette tilfellet eller sånn 

generelt i din personlige oppfatning og forståelse?  

Tobias: Når du ber meg beskrive Kristus så tenker jeg på sann Gud. Det blir kanskje veldig 

svevende… 

Når han sier «svevende» her kan det virke som om han tror at det kanskje for andre blir rart 

eller merkelig å tenke på Jesus som Gud. Han sier også at han bruker nok Kristus mer enn 

Jesus. Årsaken til dette sier han er fordi «(..) han er både den som levde, døde og oppstod». 

Tobias skiller mellom Jesus som levde på jorden som et menneske, og Kristus som er en del 

av treenigheten og Gud. Han sier at «Kristus er i går og i dag den samme, til evig tid» og at 

«Samtidig så er han del av guddommen, sånn som vi har snakket om tidligere, tenker jeg. Og 

den guddommen er Alfa og Omega fra begynnelse til slutt». Kristus er til evig tid, og 

begynnelse til slutt. Tobias sier også senere i samtale at han tror Kristus eksisterte før sin 

inkarnasjon. Han henviser også til Bibelen når han snakker om Jesus Kristus som Gud. Tobias 

gjengir mer eller mindre likt det som står i Paulus brev til fillipperne 2:6-755 «Da står det at 

han tok en tjeners skikkelse på seg og så det ikke som røvet gods å være Gud lik. Altså han 

                                                 
55 Hennes gjengivelse er ikke ordrett, men nokså lik. Verset i filipperne 2:6-7 går «Han var i Guds skikkelse, og 
så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble mennesker 
lik.» 
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kunne [være Gud] med sannferdighet(..)». Jesus Kristus er allikevel én person, Tobias sier 

«Jeg lager mitt eget bilde av en litt enestående person og guddom i en person.». 

Inge og Tobias er som tidligere nevnt de eneste som direkte bruker betegnelsen «sann Gud og 

sant menneske». Inge sier også at Jesu guddommelighet og menneskelighet er i en enhet. Han 

lager likevel ikke det samme skille mellom Jesus og Kristus som Tobias gjør. Når vi prater 

om Jesu person, og hvorvidt det er et menneskelig sinn i Jesus, eller om det kun er Gud som 

tar bolig i et menneskelig legeme sier Inge:  

Kai: Det er en menneskelig person, og ikke bare Gud som plutselig har.. 

Inge: … Ikke som en kappe rundt seg bare, ellers hadde han ikke blitt fristet, ellers hadde han 

ikke blitt… han forandret jo syn på hun som ikke fikk hjelp, han snur jo, fra å si det ene til å si 

det andre. Så han ombestemte seg, det er jo heller ikke noe sånn typisk fullkomment trekk, 

tror man. Men samtidig er det - det er jo det som gjør at det er et sant menneske. Og jeg 

tenker at Gud var i det. Gud er i det sanne mennesket, det er ikke noe mindre guddommelig, i 

det menneskelige sinnet av Jesus. Jeg klarer ikke å skille det så veldig klart. Hva som var 

Jesus menneskelig sinn og hva som var Guds guddommelige sinn.  

I denne beskrivelsen fremstår Jesus som fullstendig Gud og fullstendig menneske i én og 

samme person, ikke helt ulikt det Tobias sier. Jesus er også den som åpenbarer og viser hvem 

Gud er, sier Inge: 

Inge: (..)Det er jo på en måte, for å vise hvem Gud er. Han er Gud som menneske. Samtidig 

så er han jo en person ikke sant, så det er jo også [slik] at man snakker om tre personer i et.  

Kai: Så det er en person før inkarnasjonen også? 

Inge: Ja, altså at han alt er der, både Faderen, Sønnen og Ånden, at det er fra begynnelsen 

av. Men sånn som vi har møtt det så er det gjennom personen Jesus. 

 

I siste setning ovenfor mener han den historisk personen Jesus som gikk på jorden. Det er 

gjennom ham Gud viser hvem han er for menneskeheten.  

 

Einar sier i likhet med Inge at det er Jesus som viser hvem Gud er «Jesus viser jo meg, altså 

det er han som viser meg hvem Gud er, og hva hans vilje er. Det må jeg si». Tidlig i vår første 

samtale nevner Einar Guds sønn. Jeg spør han deretter:  
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Kai: Men hva betyr det å være Guds sønn tenker du? 

Einar: Ja det er jo den treenigheten da, blir jo… der er jeg vel ganske tradisjonell56 da, jeg 

tenker at- tror at Gud ble et menneske da, for å leve i våre kår og oppleve alt det vi opplever 

på kroppen av inntrykk, fristelser og tanker. Og får så da tilslutt å uskyldig la seg ofre for at 

vi ikke skulle bli ofret, eller ja… det er nok den mer skolelærdommen som sitter og som gir 

meg en logikk… jeg finner det troverdig og logisk og… jeg opplever Jesus som en person som 

ser mennesker, som gir folk en sjanse.  

 For Einar blir Gud menneske og opplever hvordan vi mennesker har det. Hensikten bak at 

Gud blir menneske, sier han er en manifestasjon av kjærlighet til menneskeheten. Gud 

kommer mennesket nær menneskeheten ved å selv bli et menneske. For Einar er Jesus helt og 

fullt menneske, prøvet i alt og med en menneskelig sjel. Han sier at Jesus stod opp fra de døde 

og «Jeg tenker at det er viktig at Jesus er den han ga seg til kjenne som, og [at] han er den 

Gud han bar vitnesbyrd om, som gjør at». Einar er tydelig på at Jesus er Gud selv, likevel så 

dominerer ikke dette samtalen i like stor grad som det gjorde med Inge og Tobias. I våre 

samtaler kommer vi flere ganger innpå at han ikke føler at han kjenner et like personlig bånd 

til Jesus som mange andre har. Han sier «Det er noen ganger der jeg føler meg mye mindre 

religiøs enn folk jeg kjenner (..)». I vår første samtale er mitt første spørsmål: 

Kai: Jeg nevnte det kanskje fort at jeg skriver jo om Jesus. Og da tenker jeg et naturlig 

spørsmål å begynne med er, litt sånn helt generelt, hva eller hvem er Jesus for deg? 

Einar: Ja, det er et stort spørsmål det må jeg si. Ehm… Jesus er jo min barndoms Jesus, den 

jeg lærte å tro på. Jeg tenker nok også at Jesus er en person jeg ikke helt har grepet helt slik 

som jeg tror andre en del andre har grepet han, og… 

Han sier videre at han i ikke har et nært og fortrolig forhold til Jesus som han opplever mange 

andre57 har. Det virker å være en viss ambivalens rundt dette i våre to samtaler. På den ene 

siden virker han tilfreds og fornøyd med sitt forhold til Jesus, Gud og livet generelt. samtidig 

som han snakker om det som et savn. Han virker å uttrykke at han har dårlig samvittighet 

fordi han er tilfreds uten å ha dette nære personlige forholdet til Jesus.  

                                                 
56 Einar sier at han er tradisjonell når han tror at Jesus er menneske. Ranveig sier også at hun er tradisjonell, 
men sier det om seg selv, siden hun tenker at Jesus er Guds sønn. 
57 Dette virker ikke nødvendigvis å være andre i menigheten. 
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Tor sier i likhet med Einar, at Gud kommer nærmere menneskene i å være mennesket Jesus. 

Jesus er en «(..)som også er lettere å kommunisere med». Jesus er Gud som opplever å være 

menneske, og det virker som at for Tor gjør dette at han er lettere å forholde seg til enn 

Faderen og DHÅ. For eksempel i bønn «Men jeg tenker at når jeg ber aftenbønn, så er det 

Jesus som vender meg til, og ikke DHÅ. Jesus er en menneskeliggjøring av Gud(..)». Det er 

på spørsmål om hva det betyr at Jesus er Guds sønn, han sier han at Jesus er Gud «Et av de 

mysteriene som rasjonelt er veldig vanskelig å skjønne» og videre «Selv om det virker 

irrasjonelt og rart og da samtidig være Gud.» og også være Guds sønn. Tor sier at teologien i 

dette er vanskelig og sier videre at Jesus er den som binder jord og himmel sammen. Jeg spør 

om ham: 

Kai: Så Jesus er også Gud? 

Tor: Det har jeg på en måte akseptert. Jeg er nok slik at når, dette er vanskelig, men dette 

aksepterer jeg. Det er den erfaringen Gud har, som Jesus, som gjør at han kan tilgi. Fordi da 

har du følt på å være blant mennesker, bli utsatt for fristelser og alt det [menneskelige].  

I likhet med Tobias virker Tor tillitsfull til dogmet om at Gud ble inkarnert i Jesus barnet. Han 

mener også at Jesus har en menneskelig sjel i likhet med andre mennesker. Han er som vi har 

sett, tydelig på at Jesus er Gud, men også på at han er et menneske. Jeg spør derfor: 

Kai: Det er jo gjerne her det blir tricky. Har du noen tanker om hvordan det er mulig å være 

menneske og Gud samtidig?  

Tor: Nei, fordi rent rasjonelt. Ikke lett å forklare. Dette går utover min fatteevne. Her må jeg 

bare velge å tro. Rent logisk er det veldig vanskelig å skjønne. 

Tor virker å mene i likhet med Einar, Inge og Tobias at Jesus er fullstendig Gud og menneske. 

Likevel når det kommer til hvordan dette er mulig henviser han til troen, og at logisk sett er 

det vanskelig å skjønne. Som vi så ovenfor sier Einar at han finner det logisk at Gud ble et 

menneske, selv om han ikke sier noe om hvordan dette er mulig. Når Tor og jeg prater videre 

om Jesus som Gud, utover det vi har sett her og tidligere, er fokuset på hvordan han er som 

Gud i forhold til Faderen og DHÅ. Før vi ser nærmere på det i neste del, skal vi se hva Ane 

sier om Jesu guddommelighet.  
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Ane sier at Jesus er et menneske på alle mulig måter, men at det er noen unntak. Jesus har noe 

som er forbeholdt det å ikke kun være et menneske. Når jeg spør Ane hva hun tenker dette er 

svaret: 

Ane: Det er den gudommelige delen. 

Kai: Mm. Er det DHÅ som virker i han, eller har han en bit av Gud, eller er det Gud selv eller 

er det en annen Gud? 

Ane: Det er Gud, Gud. 

Kai: Det er Gud? Som presten sa i prekenen [i dag] «Gud ble menneske, i Jesu barnet». 

Ane: Mm 

Kai: Er det Gud Faderen eller Gud? 

Ane: Gud. 

Kai: Tenker du da også at Jesus er Gud, og Faderen er Gud? 

Ane: Mm 

Ane er tydelig på at Jesus er Gud selv, og ikke noe som er mottatt fra Faderen. Hun er også 

tydelig på at Jesus guddommelighet ikke er Faderen, men Gud. Videre i samtalen når vi prater 

om Jesus som Gud er det i kontekst av treenigheten og de to andre i guddommen. Vi skal se 

nærmere på hva Ane sier om dette nedenfor.  

8.1 Jesus som del av treenigheten 

I samtalene om Jesus som Gud er det vanskelig å ikke også komme innom hvordan han er 

Gud i forhold til Gud Faderen og DHÅ. Dette er fordi treenighetslæren er en sentral del av 

kristendommens lære. Et problem man umiddelbart møter på er, hvordan brukes ordet ‘Gud’ i 

forhold til Faderen og hva det betyr. I dagligtale brukes Gud og Faderen stort sett synonymt. 

Når man sier Gud henviser man vanligvis til Faderen, men samtidig forsøker man å uttrykke 

noe om Guds vesen som sådan likevel. Det er mer uvanlig i dagligtale å si Gud og med dette 
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henvise til Jesus Kristus eller DHÅ, eller alle tre personene58 i guddommen. Ordet ‘Gud’ kan 

likevel i trinitarisk teologi henvise til enten Faderen, Sønnen eller DHÅ, eller alle samtidig. 

Det presenterer en utfordring for å analysere hva informantene mener når de bruker ordet 

‘Gud’ og når de sier «Jesus er Gud». Nedenfor skal jeg forsøke å redegjøre for hva 

informantene henviser til når de sier «Gud» og «Jesus er Gud».  

Jeg har i samtalene, og nedenfor, forsøkt å unngå ordet person med mindre det har vært 

nødvendig. Årsaken til dette er, som McGrath påpeker, at «(..) the word «person» has 

changed its meaning significantly over the centuries» Og «It might be taken to imply that God 

is a human being. To speak of God as “a person” is to reduce God to our level»(McGrath, 

2011, p. 199 og 200). Ordet ‘personer’ har endret mening fra man begynte å bruke det for å 

beskrive Gud, og er påvirket av både latinsk personae og gresk prosopon. Disse ordene har en 

spesifikk og ofte ulik definisjon i teologien. I de tilfellene jeg bruker ordet ‘person’ nedenfor 

og i samtalene er det i en løs og dagligdags måte. Jeg har derfor i samtalene ofte unngått 

begrepet siden det kan være uklart hva det betyr i sammenhengen. Derfor unngår jeg også 

begrepet nedenfor. Jeg vil i hovedsak heller bruke «de tre i guddommen» uten å definere hva 

de er tre av, annet enn i guddom. 

Når man skal tale om treenigheten kan det være nyttig å bringe inn en distinksjon fra 

teologien mellom økonomisk og immanent treenighet. Årsaken til at dette er nyttig at det viser 

to forskjellige måter å se treenigheten på. Jeg vil også benytte meg av denne distinksjonen 

nedenfor. Økonomisk treenighet har å gjøre med hvordan Gud er åpenbart i verden og 

historien, og hvordan Gud åpenbarer seg (Behr, 2004a, pp. 3-5). Økonomi stammer fra det 

greske ordet oikonomia som betyr hushold eller ledelse(Morwood & Taylor, 2002, p. 227). 

Man kan derfor si at når man snakker om økonomisk treenighet, så snakker man om Guds 

hushold eller ledelse av verden, altså hva Gud gjør. Når man snakker om treenighetens 

økonomi er det ofte i kontekst av frelsens økonomi. 

Immanent eller ontologisk treenighet sier noe om hvem Gud er, og hvordan relasjon mellom 

de tre i guddommen er. Når man snakker om immanent treenighet prøver man å «(..) analyze 

how this same God is three- how the persons of the trinity are related, their different 

                                                 
58 For en diskusjon om hvordan man kan snakke om og forstå Gud som tre personer se (Jenson, 1997, pp. 118-
123) . Problemet om hvordan man kan forstå Gud som tre personer, men også samtidig én person blir ikke 
berørt her, fordi problemet ikke hadde vært hensiktsmessig for å undersøke problemstillingen, og ville skapt 
mer forvirring blant informantene heller enn å tydeliggjøre posisjonene deres. Se likevel eventuelt (McGrath, 
2011, pp. 199-200 og 234-264) for en innføring i problemet. 
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characteristics and relationship»(Behr, 2004a, p. 3). Det kan være viktig å understreke her at 

når man snakker om økonomisk og immanent treenighet, snakker man om samme guddom og 

samme treenighet, det er to forskjellige måter å prate om og undersøke Guds natur og 

væremåte. De to henger likevel sammen, for det er for eksempel også gjennom hva Gud gjør 

at man kan ane hva Gud er(McGrath, 2011, p. 244).  

Figur 1 er et bilde som ofte blir brukt for å forklare 

forholdet mellom Gud og de tre i guddommen. Jeg har 

ikke benyttet illustrasjonen i samtalen eller spurt om 

informantene kjenner til den. Jeg har likevel inkludert 

den her fordi illustrasjonen kan være klargjørende i 

forhold til å ha et bilde av 1) hva kirken lærer om 

relasjonen mellom de tre i guddommen og det å være 

gud, og 2) fordi illustrasjonen kan hjelpe til å vise hva 

noen informantene forsøker eller ønsker å uttrykke. 

Det er likevel ikke umulig at informantene har sett 

illustrasjonen eller lignende illustrasjoner. Den benyttes ofte i sosiale medier og nettsider som 

forsøket å forklare hva treenigheten der. Det er også vanlig i teologien å bruke en trekant til å 

forklare Gud som én trekant med tre kanter. den finnes blant annet også på engelske 

wikipedia sin side om Trinity – eller treenigheten (Wikipedia, 27.5-2017, Trinity, [online], 

Wikipedia Foundation, inc. Tilgjengelig fra https://en.wikipedia.org/wiki/Trinity. 

[27.05.2017]) 

Figur 1 er likevel ikke noen uttømmende forklaring. Den kan for eksempel gi inntrykk av at det 

er fire istedenfor tre, og at denne fjerde er den “virkelige” Gud. Slik kan den minne om en form 

for modalisme59 hvor Fader, sønn og DHÅ kun er moduser eller funksjoner av én Gud uten 

reell eksistens. Selv om illustrasjonen kan misforstås, kan det også virke klargjørende som 

nevnt ovenfor. 

Nedenfor vil vi starte med å se hvordan informantene som mener Jesus er Gud, sier han er og 

relaterer seg til de tre andre i guddommen. I neste del skal vi se hva de som ikke mener Jesus 

er Gud i en identitetsrelasjon sier om treenigheten.  

                                                 
59 Modalisme er som vi så ovenfor posisjonen som hever at Gud er i tre moduser som virker i historien, 

Figur 1. Kilde wikimedia commons 

https://en.wikipedia.org/wiki/Trinity
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8.2 Èn Gud, men treenig - «Jeg tenker ikke at jeg 

tilber tre Guder» 

Tidligere i teksten har det ikke blitt skilt eksplisitt mellom bruken av ‘Gud’ og ‘Faderen’. 

Nedenfor vil jeg bruke også ordet ‘Gud’ i enten predikatform60, eller for å referere til hele den 

treenige Gud. Jeg har også i samtalen forsøkt å skille begrepene ‘Faderen’ og ‘Gud’, og ikke 

bruke Gud for å referere til Faderen, med mindre informantene selv bruker det slik og ikke 

mener de er flere i guddommen. 

Avslutningsvis i Jesus som Gud – ble Gud et menneske? Så vi hva Ane sier om Jesus som 

Gud og at videre diskusjon med Ane om Jesus som Gud i større grad handler om Jesu 

guddommelighet i relasjon til treenigheten. Vi skal nå se videre på dette. Som vi så ovenfor 

svarer Ane «ja» til spørsmålet «Tenker du da også at Jesus er Gud, og Faderen er Gud». Mitt 

neste spørsmål er: 

Kai: Er det også da slik at Faderen er Sønnen, og Sønnen er Faderen, eller går ikke 

relasjonen så langt? 

Ane: Nei, og det er noe av det mest kompliserte som finnes, jeg har lest så utrolig mye om 

[det], men jeg blir aldri klok på det. Hvordan man kan forklare det, og forstå det på en 

fornuftig og riktig måte? For meg så er treenigheten det vanskeligste å forklare. Men det 

handler jo om at dels - altså hele historien om Jesus er historien om treenigheten, i og med at 

han ble, og … jeg opplever at Gud sendte sin sønn for å lide for oss, men også ved å ta denne 

lidelsen selv, så som ett innslag [ved seg selv], eller som en del av den naturen av Gud. 

Ane spør hvordan man skal forstå at Sønnen er Gud, og Faderen er Gud, men Sønnen er ikke 

Faderen. Ane sier også at det fremdeles ikke er full enighet i hvordan man skal definere og 

forstå treenigheten, og at «For meg om handler det om at det er tre sider av én Gud. Uten at 

jeg har noe indre behov for å [utvide] den definisjonen for [min egen del]. Det må jeg 

innrømme at ikke er det viktigste for meg». Uten at det blir sagt direkte ligner dette på det 

som flere har sagt om andre vanskelige spørsmål tidligere. Som vi ser holder Ane 

oppfatningen om at Jesus og Faderen er Gud, men Faderen er ikke Jesus (jf. Figur 1). Hun 

synes å holde seg til kirkens lære slik han forstår den61. Han sier det er vanskelig å forstå og at 

                                                 
60 Altså det man sier om et subjekt. For eksempel Jesus som Gud. 
61 Som vi har sett tidligere sier Tobias at han er tillitsfull til kirkens læresetninger, og Tor sier i forbindelse med 
hvordan Jesus er Gud og menneske sier at han bare velger å tro.  
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han aldri blir klok på det, likevel holder han seg til oppfatningen og sier han ikke har behov 

for å undersøke den videre. Det kan forstås som at Ane her legger sin tillit til kirken som 

ekstern autoritet, heller enn seg selv som intern autoritet. 

Ane sier hun mener at hvordan dette forholder seg ikke er uviktig, og at for mange er det «(..) 

veldig, veldig viktig». Grunnen til at tilliten her ligger hos en ekstern autoritet og ikke hos 

Ane selv som intern autoritet kan også ha med å gjøre at hun sier at det ikke er det viktigste 

for henne. Hun sier i tillegg at «Hvis man skulle valgt tre ting som er det viktigste du skal ta 

med deg i troen din, så tror ikke jeg at det er en av de tre. Det er viktig, på alle mulig måter, 

[men] jeg tror det er så mye mer som er viktigere(..)» 

Einar er som vi har sett tidligere tydelig på at Jesus er Gud, og han sier at Guds sønn og det at 

Jesus er Gud har med treenigheten å gjøre. Han sier at det nok er skolelærdommen som sitter i 

han, men at han finner det troverdig og logisk. Jeg spør han hvordan han tenker det henger 

sammen. Om de tre alltid er tre eller om det er noe som skjer i spesifikke tilfeller, at Gud 

fremtrer som tre: 

Einar: Slik som jeg har oppfattet det så er jo læren at de er, de er en treenig gud, de er alle 

tre samtidig. Men det betyr ikke at jeg bekymrer meg noe særlig overfor hvordan de egentlig 

er. Og «hvordan skjønner jeg nå dette», og tenker nok sånn om kanskje mange ting innenfor 

kristenheten, at jeg har grepet litt med62… det kan godt hende at Gud smiler over ganske mye 

av det han ser av våre måter å prøve å synliggjøre disse forholdene da.  

Einar henviser eksplisitt til «læren», og ser ut til å bruke det som normgivende for sitt eget 

syn. Som vi så later Ane til å gjøre det samme implisitt. Også i likhet med det Ane sier, 

forteller Einar at han ikke bekymrer seg særlig over hvordan dette forholder seg. Henvisning 

til læren er et tegn på at i dette tilfellet er det en objektiv autoritet, heller enn subjektet selv 

som er normgivende63. Han setter det også på spissen i slutten av vår andre samtale og sier at 

han tror det er slik, at Gud er treenig, men det er ikke viktig for han at det faktisk er slik, og 

det hadde ikke spilt en rolle om det var slik eller ikke. Likevel velger han å tro det. 

                                                 
62 Her virker det som han skal si at han ikke helt har forsøkt å gripe det eller han ikke har grepet det. Han sier 
noe som kanskje kan belyse hva han mener i vår andre samtale «(..] jeg er lite grublende, mye mer en intuitiv 
person(..)». 
63 Det kan også virke som en nedtoning av mennesket og menneskelige individer som autoriteter, og deres 
mulighet til å si noe sant om en ekstern og objektiv autoritet som Gud når han sier «det kan godt hende at Gud 
smiler over ganske mye av det han ser av våre måter å prøve å synliggjøre disse forholdene da.» 
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Som vi har sett ovenfor beskriver Tor treenigheten slik «Altså Guds sønn og Gud og DHÅ. 

Teologien i det er vanskelig», han sier også at selv om det er vanskelig så «Det har jeg på en 

måte akseptert. Jeg er nok slik at når, dette er vanskelig, men dette aksepterer jeg.» Han virker 

i likhet med det vi har sett ovenfor, tillitsfull til at det er slik selv om de ikke forstår det. Altså 

at i dette spørsmålet er det tillitsfulle til at det er slik, siden kirken lærer det. 

 Det som blir tydelig i løpet av samtalene mine med Tor er at han ikke har et like klart bilde 

av hvordan de tre er i guddommen i forhold til hverandre. Altså relasjonen i den immanente 

treenigheten. Når jeg spør han Synes han å mene at det ikke er noen pre-eksistent Jesus: 

Kai: Eksisterte han før han ble menneske som noe adskilt fra Faderen eller ble han Jesus i det 

han ble menneske? 

Tor: Jeg ser det sånn. Han ble Jesus da han ble menneske. 

Kai: Så før kjødpåtagelsen var det bare Faderen? Før han ble menneskelig eller legemlig. 

Tor: Før det ja? Ja.  

Kai: Så det var ikke noen Jesus før han ble menneske?  

Tor: Nei.  

Han svarer veldig kort, men svarer også nokså kjapt og nøler ikke, og tenker seg heller ikke så 

mye om. Han sier likevel rett etter dette at han tror Jesus fortsetter å eksistere, som i å ha 

selvstendig eksistens adskilt fra Faderen, etter sin død og himmelfart. Dette er sier han, fordi 

han er smeltet sammen med sin menneskelighet. Han bruker også i vår første samtale aldri 

betegnelsen Faderen. Når han nevner de tre i guddommen sier han «(..)Guds sønn og Gud og 

DHÅ». I denne samtalen var det ikke helt klart for meg hva han mener med ordet ‘Gud’ og 

hvordan han tenker at Jesus er Gud. Jeg spør derfor:  

Kai: Du sa i stad at de er tre. De er jo tre noe, hva er det som forbinder dem, og de har til 

felles? 

Tor: Det jo den samme kraften, på en måte. Gud står for skaperverket, Jesus er den som 

forbinder mennesket, som gjør det mulig å oppnå evig liv. Den menneskelige delen av Gud. 

Det er forskjeller. 
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Her bruker han eksempler på hva Gud gjør, den økonomiske treenigheten til å si noe om hva 

Gud er, den immanente treenigheten. Gitt at han ovenfor bruker «Gud står for (..)», og 

tidligere når han lister opp de tre i treenigheten som «Guds sønn og Gud og DHÅ(..)» virker 

det tydelig for meg at han bruker ordet ‘Gud’ synonymt Faderen i disse sammenhengene. 

Derfor er det fortsatt ikke klart hva han mener når han sier at Jesus er Gud. Det kan virke som 

at når Tor sier at Jesus er Gud, så mener Tor at Jesus sin guddommelighet er Faderen selv, 

altså at predikatet «er Gud» referer til Faderen. Det er også mulig han mener både Jesus og 

Faderen er Gud. Men likevel mener Jesus ikke er Faderen, og Faderen ikke er Jesus. Altså om 

bruken hans av ordet ‘Gud’64 har en eller to betydninger. I vår andre samtale bruker han 

Faderen ved flere anledninger «(..)Gud har vært der hele tiden. Han er Faderen og Sønnen.». 

For å få klarhet i hva han mener med ‘Gud’ spør jeg:  

Kai: Tenker du at, nå er det jo noen begreper som er litt vanskelig å forstå i denne 

sammenhengen, men tenker du at det at Jesus er Gud, og Faderen er Gud, gjør det at 

Faderen = Jesus og Jesus = Faderen. Eller går ikke koblingen så langt, er begge Gud, eller 

er begge også Far og Sønn? 

Tor: Godt spørsmål. Det overlapper jo på en måte hverandre … Faderen, sønnen og DHÅ.  

Faderen og sønnen. Gud var der før skapelsen, det var jo ikke Jesus, på en måte. Jesus er på 

en måte skapt av Gud samtidig som han er Gud. Gud var der før starten, og det er jo en 

forskjell….. 

Og videre: 

Kai: Når Jesus blir menneske, men også er Gud, er det den samme Gud som Faderen, [eller] 

er det Faderen, personen Faderen [som er i Jesus]? 

Tor: Det er samme gud, men om det er to personer, mennesker eller entiteter…? 

Kai: Konsekvensene av det blir jo eventuelt at Faderen er Sønnen og Sønnen er også 

Faderen.  

Tor: Ja det blir jo kanskje det, at det går jo så mye over i hverandre?   

Han virker i svaret sitt her delvis fremmed for tanken om at Jesus som Gud er adskilt fra 

Faderen som Gud. Dette og bruken hans av ordet ‘Gud’ som synonymt med Faderen, i vår 

                                                 
64 Siden han ofte tilsynelatende bruker kun Gud når han snakker om og skiller mellom Faderen og Jesus.  
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første samtale gir inntrykket av at han mener at Jesu guddommelighet er identisk med Faderen 

selv. Slik at da når man sier at Jesus er Gud, så er det det samme som å si at Jesu 

guddommelighet er Faderen. Jeg tror den rimeligste tolkningen er at han ikke har et helt klart 

bilde av relasjonen. Samtalen videre om treenigheten og DHÅs rolle og relasjon er preget av 

refleksjon over dette forholdet er, heller enn en klar mening eller bilde av forholdet:  

Kai: Tenker du at DHÅ har eksistert før verden ble til eller er det også noe som blir skapt? 

(Lang tenkepause før svaret kommer) 

Tor: Det er jo…i og med at det er en treenighet, så tenker jeg at det har vært der hele tiden. 

Altså både Gud… Gud vår Far, Guds sønn og DHÅ. Og at det har vært det hele tiden ja. 

Her bruker han «Gud vår Far» og ikke ‘Gud’ i motsetning til tidligere. Når vi prater om DHÅ, 

og hvordan man skal forstå dens eksistens sier han «Ja det er lettere å se Faderen og Guds 

Sønn, altså Gud og Jesus. Samtidig, i forhold til tanken om treenighet så er det kanskje 

ulogisk at den tredje ikke er det på et vis. 

Her kan det likevel virke som at det er et skille mellom Faderen, Sønnen og DHÅ i den 

immanente treenigheten. Det er her meget mulig at han reflekterer utfra mitt spørsmål om fra 

ovenfor om Jesu guddommelighet og Faderen er distinkte. Mesteparten av samtalen med Tor 

om hvordan den immanente treenigheten er, og forholdet mellom Faderen, Sønnen og DHÅ 

er som i eksempelvis ovenfor, ofte preget av refleksjoner. Det er ikke en klar formening om 

relasjonene, forholdet og forskjellene mellom de tre i guddommen. Noe som likevel går igjen, 

både i første samtale, men særlig i andre er at det han sier det er en overlapping mellom de 

tre. Han sier flere ganger i løpet av andre samtalen at for han går de tre i hverandre på mange 

måter: 

Tor: De overskygger [hverandre] på en måte. Det er en enhet, Gud og Guds sønn, og DHÅ, 

er på en måte en enhet, som på en måte som dekker litt over hverandre.  

Selv om Tor ikke har et helt klart bilde av hvordan de tre i guddommen er relatert til 

hverandre, er han tydelig på at Gud er én. 

Inge mener også at Gud er én, selv om det er tre i guddommen. Mens vi snakker om hva som 

skiller Jesus fra andre mennesker, svarer han at han er Guds sønn. Videre sier han også: 
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 (..)Det sier jo noe om at Gud er blitt menneske i Kristus, og ja… samtidig som vi bekjenner 

Gud som tre, tre forskjellige… ja personer sier man til og med, selv om det er litt rart. Jeg 

tenker ikke at jeg tilber tre Guder, eller tre sider av Gud. Så på en måte så er de forent, men 

det er jo utfra at man har lært seg det for å si det sånn. 

Inge er den eneste som bruker betegnelsen tre personer i forhold til guddommen. 

Formuleringen tre personer hører til hos de vestlige kirkene65 og ble blant annet utviklet av 

Tertullian (Jenson, 1997, p. 118) og videre Augustin(Chadwick, 1993, pp. 235-236). Blant 

Den norske kirkes bekjennelsesskrifter finner man formuleringen om de tre i guddommen 

omtalt som personer i Den athanasiske trosbekjennelsen (Brunvoll et al., 2017, p. 24). Denne 

brukes i motsetning til Den apostoliske- og Den nikenske trosbekjennelse ikke liturgisk i Dnk, 

men som læresymbol (Brunvoll et al., 2017, p. 23) 

Inge sier òg at alle mennesker har «(..)en side66 ved treenigheten eller ved guddommeligheten 

som man er sterkest knyttet til». For Inge er dette Jesus. At det er vanskelig hvordan man skal 

forstå at Gud er én, men også tre, kommer vi innpå mens vi snakker om Jesu menneskelighet 

og guddommelighet i vår andre samtale. Når vi snakker om Jesu menneskelighet og 

guddommelighet sier han «(..)men jeg tenker at Jesus må være det, helt og fullt menneske, 

helt og fullt Gud. Det er jo nesten som det her med treenigheten, Gud er én og samtidig tre, 

Kristus er én og samtidig… tror de må hatt sansen for matematikk de der.» At treenigheten 

ikke er lett å gripe, og et mysterium sier han også i vår første samtale «(..) og den mystiske 

treenigheten som ingen forstår noe av».  

Det er likevel tydelig at Inge mener at det er tre personer i guddommen, og at Sønnen er ikke 

Faderen. Altså at det er tre adskilte i guddommen, men Gud er fortsatt én. Han virker flere 

steder å uttrykke tillitt til kirkens i spørsmålet om treenigheten, samtidig som han sier at 

«Dogmatikken er jo på en måte et kart, et landskap, det er jo ikke virkelig». Mens vi snakker 

om Jesu preeksistens, sier Inge om Jesus at «Han er «Født av Faderen før all tid, født ikke 

skapt»67 og at han er fra evigheten, sammen med Gud68, ifølge trosbekjennelsen. Og hva jeg 

                                                 
65I vest-kirken bruker man formuleringer tre personer i en substans(substantia), mens man i øst bruker tre 
hypostaser i et vesen (ousia). For en diskusjon om forskjellen se (Jenson, 1997, pp. 115-133) for en moderne 
systematisk teologisk redegjørelse og forslag for bruk. Kirkehistorisk  redegjørelse se (Chadwick, 1993, pp. 146-
147) og (Behr, 2004c, pp. 295-299). 
66 Han sa ovenfor at han ikke tenker han tilber «(..) tre sider av Gud», likevel sier han rett etter at alle han tror 
alle har «(..) en side ved treenigheten(..)» som man er sterkest knyttet til.  
67 Gjengivelse av deler av andre artikkel i Den nikenske trosbekjennelse.  
68 Her kan det se ut som hun mener å si Faderen, men bruker likevel Gud. 
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mener utover det, det er veldig vanskelig å forestille seg. For det er jo konstruksjoner på en 

måte.» Her sier han «hva jeg mener utover det», det gir inntrykk av at han vedkjenner seg det 

som sin mening, samtidig som han sier at det er en konstruksjon. I Inge sin fremstilling er det 

ofte preget av disse to nivåene. På den ene siden referer han til Den nikenske trosbekjennelsen 

og gir sin tilslutning til den. Samtidig, så sier han også at dette er en konstruksjon, og har 

tidligere sagt at dogmatikken ikke er virkelig. Inge syns likevel å oppfatte dette som en sentral 

del av kristendommen, og at Gud er et. Siden han sier «samtidig vi har en dialog som sier at 

vi tror at det er èn Gud og det er samme Gud og… men jeg tenker at som kristne så har Jesus 

åpenbart for oss hvem Gud er og at det er den tradisjonen vi står i, og som vi velger å stå i». 

Det han sier her kan virke klargjørende på hva han mener når han sier at dogmatikken på 

mange måter er konstruksjon, samtidig som han velger å vedkjenne seg mye av det 

dogmatikken sier. Slik han ser det så har man som kristne valgt å bekjenne og vedkjenne seg 

at Jesus åpenbarer Gud, og er Gud, og at det er tre personer i Gud selv om Gud er én. Selv om 

det er en dogmatisk konstruksjon, så velger man som kristen, mener han, å stå i tradisjonen 

som bekjenner dette.  

For Tobias er Jesus som en i den treenige guddom viktigere enn den menneskelige Jesus på 

jorden. Han sier at «Når jeg ber, så ber jeg nok mer til treenigheten, mer enn at jeg ber til 

«kjære Jesus». Jeg pleier ikke å henvende meg til Kristus [spesielt]». Av alle informantene er 

Tobias den som virker mest opptatt av treenigheten. Som vi så tidligere sier Inge at han 

knytter seg særlig til Jesus i treenigheten. Inge sier han tror alle har en side ved treenigheten 

som man særlig knytter seg til. Tobias derimot virker mer å være knyttet til treenigheten 

generelt. Han sier blant annet «jeg snakker ikke så mye om Jesus lenger skjønner du. Jeg 

tenker veldig [på det som] Fader, Sønn og DHÅ, og da løsriver jeg dem ikke så veldig fra 

hverandre (..)». Tobias sier at det er lettere for han å se for seg Jesus som gudommelig. Han 

lager et bilde sier han av en treenighet hvor de tre er veldig sammensmeltet. Han sier at det er 

tydeligere og lettere å forholde seg til, enn Jesus på jorden. Dette er veldig annerledes enn hva 

flere av de andre informantene har sagt. Mange av informantene synes å mene at det er 

vanskelige å forholde seg til treenigheten, at Gud er én, men tre. For Tobias derimot er 

treenigheten å være helt sentral i gudsbildet. Han sier dette konkret også: 

Kai: Så treenigheten er veldig sentralt for din tro? 

Tobias: Ja, jeg tror det. Ja, jeg tror det. Hvis du graver og spør så er jeg ikke så sikker på 

hvor overbevist jeg er lenger, men jeg tenker sånn nå i hvert fall. 
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Kai: Hva mener du med ikke så overbevist lenger? 

Tobias: Nei fordi, ja Fader, Sønn og DHÅ det sier meg noen ting. Trosbekjennelsen69 den gir 

jeg min tilslutning til. 

Selv om Tobias sier at treenigheten er det sentrale for han, sier han i også i likhet med flere av 

de andre informantene at det er vanskelig å forklare relasjonen mellom de tre. Tobias 

definerer også selv hva han mener begrepet ‘Gud’ henviser til i vår første samtale: 

Kai: [siden det er en] treenigheten er de tre, man bruker jo Fader, Sønn og DHÅ. Men [man] 

bruker også betegnelsen Gud. Hvordan tenker du at man skal gjøre mening av at det er fire 

betegnelser i spill her? 

Tobias: Gud er alle tre, man bare opphever problemet. Eller i hvert fall gjør jeg det. Gud, da 

mener jeg Fader, Sønn og DHÅ. 

Her ser vi at han definerer begrepet ‘Gud’ selv, og sier at det henviser til alle tre i 

guddommen. Jeg spør videre: 

Kai: er det sånn at Sønn er Fader, og Fader er Sønn, og DHÅ er Sønn? 

Tobiar: Ja. 

Dette ligner på det Tor sa tidligere, at relasjonen går så langt at de tre også er identiske med 

hverandre. Likevel så sier Tobias i vår andre samtale at de tre også er adskilte på en måte. Det 

kan derfor virke som at Tobias i likhet med Tor ikke har et helt klart bilde av relasjonen. Selv 

om Tobias har en tydeligere definert bruk av ordet ‘Gud’.  

8.3 Ikke en treenig Gud, men likevel en treenighet.  

Som vi har sett ovenfor varierer det hvordan de som mener at Jesus er Gud, uttrykker hvordan 

denne relasjonen holder mellom Faderen og DHÅ. Det er også noe overlapp mellom bruken 

av ordet ‘Faderen’ og ‘Gud’ ovenfor. Bente, Geir og Ranveig bruker imidlertid ikke begrepet 

‘Fader’ i løpet av samtalene våre i det hele tatt, de bruker kun Gud om Gud, og ikke Fader 

eller lignende. Her vil jeg ikke skille like strengt mellom ordene ‘Gud’ og ‘Faderen’ som 

ovenfor, og i større grad følge informantenes ordbruk. Jeg vil likevel skille mellom ‘Fader’ og 

                                                 
69 Han snakker her om Den apostoliske trosbekjennelsen.  
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‘Gud’ der det er nødvendig. Årsaken til dette er at informantene bruker ordet ‘Gud’ som 

synonymt med Faderen, og det er heller ikke en relasjon mellom tre i guddommen. Selv om 

informantene nedenfor ikke mener at Jesus er Gud, i klassisk teologisk forstand, har de likevel 

et forhold til treenigheten. Nedenfor skal vi se hva de som mener at Jesus ikke er Gud, sier om 

treenigheten. 

Bente er den eneste av informantene som sier at Jesus ikke er Gud direkte. Det sier hun både i 

vår første og andre samtale. Jesus er et menneske aktualisert slik menneskeheten burde være. 

Hun virket også overrasket over spørsmålet, om Jesus var til før han ble et menneske. Hun 

sier i vår første samtale at det er en treenighet, og at de tre i treenigheten er sentrale i 

kristendommen. Det virker likevel klart for meg utfra vår første samtale at hun ikke mener at 

alle de tre er Gud, i klassisk trinitarisk forstand. I vår andre samtale sier hun at treenigheten er 

en symbolsk måte å forstå tre forskjellige dimensjoner. Hun sier òg at Gud er én, og at Jesus 

ikke er Gud.  

Senere i samtalen når vi prater om DHÅ sier hun hva disse tre dimensjonene er. Hun starter 

med å fortelle at DHÅ er den kreative intuisjonen eller inspirasjonen som hjelper og driver 

mennesker. Den inspirasjonen som gjør at man klarer å skape kunst, eller det som gjør at man 

klarer å formidle det man skal si på en korrekt måte. Hun sier om treenighet at Gud er den 

som er opphavet til alt «Og Jesus som det menneskelige eksemplet på hvordan vi skal være, 

og DHÅ som inspirasjonen. Den treenigheten er viktig for å være hel». Disse tre tingene er de 

tre dimensjonene. Gud som skaper og den alt utgår fra, Jesus som menneskelig eksempel og 

DHÅ som inspirasjon. Det kan virker som sammenhengen her er at Jesus viser oss hvordan vi 

bør være som mennesker, mens DHÅ leder oss til å bli dyktige i ferdigheter, som også 

inkluderer språk. Hun snakker her om hva de tre gjør og hvordan de virker i verden, altså 

treenighetens økonomi. Utfra et teologisk standpunkt kan man vanskelig snakke om en 

økonomisk treenighet uten en immanent treenighet, Fordi at hvis ikke alle tre er Gud, er det i 

klassisk trinitarisk teologi heller ikke en treenighet. Likevel, hvis vi trekker distinksjonen 

utfra sin opprinnelige teologiske kontekst, og benytter den som et verktøy for å klargjøre 

Bentes posisjon, kan man si at i Bentes fremstilling er det kun en økonomisk treenighet, men 

ikke en immanent treenighet. Man kan kanskje si at det at det er en økonomisk trinitet, men 

ikke en immanent impliserer modalisme. Det er ikke helt slik det er ment her. Bente snakker 

ikke om moduser av samme vesen. Hun snakker likevel om en treenighet, og hvordan denne 
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åpenbarer seg i verden. Treenigheten slik Bente ser det, er fortsatt et uttrykk for hvordan Gud 

virker og åpenbarer seg for mennesker, og knyttet til frelsens økonomi70.  

Jeg spør hva hun mener DHÅ er. Om det er en egen størrelse, entitet eller person71. Her er 

hun helt klar på at DHÅ ikke er personifisert på noen måte og sier «(..) ånd er ånd». Hun sier 

at tanken ikke kunne falt henne inn engang, og «Den personen er i så fall Gud». Det er litt 

uklart hva hun mener DHÅ egentlig er, det virker ikke å være noe som er adskilt fra Gud. I 

det siste hun nevner så kan det virke som at DHÅ er Guds virksomme kraft på jorden.  

Geir sier også i vår første samtale at det er en treenighet, og at den er viktig og at de tre er 

forbundet. Han sier likevel ikke mye om hvordan de er forbundet og hvorfor treenigheten er 

viktig. Jeg starter vår andre samtale med å følge opp dette: 

Kai: Jeg tenkte vi kunne fortsette der vi var sist, hva tenker du om treenigheten? 

Geir: Tror jeg sa litt om det sist. Altså de tre henger sammen, jeg kan ikke klare meg med 

bare en eller to deler av det, fordi det er noe som henger sammen. Den ene er ikke noe verdt, 

hvis ikke alle er med, slik føler jeg det.  

Geir sier videre at de har hver sin rolle, og at de ikke kan erstattes på noen måte, fordi de 

henger sammen. Når jeg spør han hva han tenker Jesus sin rolle i treenigheten er, har han ikke 

noe svar «Geir: Dette er slike ting som jeg ikke egentlig har tenkt på, men…». Som vi har sett 

ovenfor mener Geir at Jesus ikke er Gud, men han har noe guddommelig ved seg gitt av Gud. 

I vår første samtale sier han at DHÅ ikke er en personen eller entitet. DHÅ sier Geir er mer 

som en kraft eller energi fra Gud som stråler nedover mot verden. Geir snakker i likhet med 

Bente om at treenigheten har en rolle eller funksjon i økonomien, selv om han på direkte 

spørsmål svarer på hva det er. Som vi har sett tidligere er det at Jesus er kommet til jorden, og 

han som et menneskelig eksempel, knyttet til frelsen. Han har også slik at det er Gud som 

virker gjennom Jesus, og DHÅ virker å være Guds virksomme kraft på jorden. Med samme 

forbehold som nevnt ovenfor, virker det også ut som at for Geir er det en økonomisk 

                                                 
70 Koblingen til frelsens økonomi er Bentes syn på Jesus som rettesnor og moralsk eksempel for 
menneskeheten. 
71 Jeg bruker her som vi ser også ‘egen størrelse’ og ‘entitet’ i tillegg til person. Det er likevel mulig at hun fester 
seg mest ved ‘person’, når hun svarer at han ikke er personifisert så tenker hun på person i dagligdagse termer 
(jmf. Problematikken med ordet nevnt ovenfor). Lenger ned ser vi likevel at hun tilsynelatende ikke ser på DHÅ 
som noe adskilt fra Gud. 
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treenighet, og at det er i økonomien det er en treenighet. Selv om det ikke er en immanent 

treenighet. 

For Ranveig virker også DHÅ og Gud å være det samme. Hun gir hvert fall ikke noen klare 

distinksjoner når jeg spør hva relasjonen mellom Faderen, altså Gud, og DHÅ er og om det er 

noen forskjeller eller likheter «De er mer eller mindre et(..). Det er det at DHÅs nærvær, [og] 

Guds nærvær alt det her går om hverandre. Det er ikke så viktig hva som er hva, for meg». 

Hun sier også i vår andre samtale at DHÅ er noe som omgir oss og noe som er godt, hun 

klarer likevel ikke å definere det noe videre enn det.  

Når jeg spørre henne om Bibelen sier hun at «jeg er kristen og tror på Gud, Jesus og DHÅ». 

Siden hun nevner Gud, Jesus og DHÅ, som en oppsummering av sin tro, spør jeg videre hva 

hun tenker om treenigheten: 

Kai: Du sa i stad at kristne tror på Gud, Jesus og DHÅ. Det er jo vanligvis kjent som 

treenigheten, hva tenker du om treenigheten, er du enig at det er en god måte å se på det på?  

Ranveig: Ja det er en god måte å se det på, men ikke absolutt nødvendig. Jeg er tilhenger av 

at det er utrolig mange måter å tro på. (..) Jeg har ikke problemer med å tro på treenigheten, 

men det er ikke kjempe viktig. Det er ikke sentralt. Jeg kjenner jo… det henger i hop. Det gjør 

det for meg, og uten at jeg er så veldig opptatt av det.  

I vår andre samtale gjentar hun at treenigheten ikke er noe hun er veldig opptatt og «Det er 

noe som er litt fjernt for meg og min tankegang. Samtidig så er det greit liksom». Dette kan gi 

gjenklang til det vi så Ane sa ovenfor. Ranveig virker å være tillitsfull til at det er en 

treenighet siden dette er en del av kirkens lære. Selv om hva treenigheten er og hvordan 

relasjonen mellom de tre er virker ikke å være viktig. Likevel nevner hun Gud, Jesus og DHÅ 

som om det er det mest sentrale i troen hennes. Kirken lærer at det er slik, og da er det greit 

for henne at det er sånn. Hvordan og hvorfor ikke er så viktig for henne. En annen mulig årsak 

gir hun også selv i vår andre samtale, her sier hun at «Det er nok gudstroen som er helt 

sentralt for meg i min tro». 

Det kan kanskje virke fristende å tenke at flere av de fremstillingene vi har sett på ovenfor har 

likhetstrekk med noen av posisjonene vi så på i Den tidlige kristne kirkens teologiske 

formgivning, med vekt på treenighetslære og kristologi. Jeg er skeptisk til å gjøre det. Årsaken 

til dette er at de historiske posisjonene vi har sett på ofte ble formulert som avgrensning til 
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andre rivaliserende posisjoner. Man derfor kanskje si at de hadde et konkret formål og 

motivasjonen som bakgrunn. Det vil si i opposisjon til formuleringer de oppfattet som 

heretiske. En annen årsak er, posisjonene vi så på har også blitt formulert med en konkret 

terminologi og i en helt annen kultur. Det gjør at selv om posisjonene i korte trekk og med 

norsk språk kan se like ut, ville dette nok ikke vært tilfelle om man så på primær kildene i sitt 

opprinnelige språk. Særlig når man i tillegg tenker over at posisjonene vi har sett på tidligere 

og fremstillingene her har sitt utspring i helt forskjellige kontekster.  
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9 Avsluttende kapittel og konklusjon 

9.1 Heelas og Woodhead om en spirituell revolusjon 

i kristendommen. 

På bakgrunn av observasjonene i Kendal konkluderer Heelas og Woodhead at: «Overall then, 

we found the congregational domain of Kendal to be a realm in which life-as roles take 

precedence» (Heelas & Woodhead, 2005. 22). De deler opp de forskjellige menighetene i 

Kendal I fire kategorier72, av disse fire er det de kaller «congregations of humanity», eller 

menneskehetsfokuserte-menigheter, den aktuelle her. Siden det blant disse menighetene de 

hovedsakelig plasserer protestanter. Det er også denne kategorien de hevder er minst 

subjektivisert av alle typene. Dette fordi: 

«These churches emphasize ethics over dogma, love over the law, this world over the next (..). Since what 

matters is, above all, is benevolence towards fellow human beings, these congregations are relatively ‘liberal’, 

offering a degree of freedom and tolerance with regard to other matters of belief and practice” (Woodhead & 

Heelas, 205. 18) 

Selv om denne typen menigheter har en del friheter når det gjelder tro og praksis, er de likevel 

minst imøtekommende når det gjelder subjektiv-liv roller, siden hovedfokus ligger i å sette 

Gud og andre før en selv. 

Menighetene er, hevder Heelas og Woodhead, preget av en sterk moralistisk linje, hvor 

individet ikke skal ha fokus på det indre og subjektive, men heller uttrykke «appropriate 

moral sentiments such as ‘care’, ‘love’, ‘compassion’ (…). ‘God first, neighbour second, self 

last» (Woodhead & Heelas, 2005. 18). De hevder likevel å finne at det subjektive-liv blir tatt 

vare på og utviklet, men slik verdier og roller blir ikke autorisert. De blir normativsert. og skal 

underlegges objektive standarder og roller. 

Forfatterne konkluderer kapittel 2 med at livet-som religion og subjektiv-liv spiritualitet er 

Egnende modeller som svarer til henholdsvis tradisjonell religion og nyåndelighet i Kendal, 

og at det er lite overlapp mellom dem. De går deretter videre til å vurdere hvorvidt dette bildet 

også stemmer i Storbritannia og USA generelt. Her viser de til at funnene i Kendal virker å 

være gjeldende for menneskehetsfokuserte-menigheter i Storbritannia generelt. Også i USA 

finner de denne trenden. De sier allikevel at man særlig i USA, men også i Storbritannia ikke 
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skal undervurdere den voksende interessen for subjektiviserte former for kristendom blant 

individer og noen få menigheter. Denne interessen har allikevel ikke vært tilstrekkelig til at 

man kan se et reelt skifte i tilbedelse og menighetsliv (Heelas & Woodhead, 2005. 64-65) 

Her mener likevel forfatterne at man finner data som vitner om en voksende vending mot det 

subjektive også innen kristendom relativt til tidligere tider. Allikevel er denne liten i forhold 

til nyåndeligheten, til og med i forhold til mye av samfunnet for øvrig. Her legger de til at: 

Our only qualification is that much of the evidence which leads us to this conclusion concerns the ‘supply-side’ 

of religion, and it may be that many individuals within the congregations who ignore the ‘official’ emphasis on 

life-as and use the resources provided to cultivate their subjective spiritual lives in their own unique ways 

(Heelas & Woodhead, 2005. 67) 

 

Heelas og Woodhead har i sin bok stort sett fokusert på menighetenes offisielle lære, i tillegg 

til å også samle inn data fra kvalitative intervjuer om hvordan individer omtaler og forholder 

seg til dette. I denne oppgaven har jeg valgt å fokusere i større grad på individene og hvorvidt 

man kan finne en vending mot selvet som autoritet i trosspørsmål og verdier. Jeg har som vi 

har sett også inkludert materiale fra gudstjenestene for å undersøke om det også kan finnes en 

slik vending i “tilbudssiden”, som Heelas og Woodhead kaller det. Det primære 

datagrunnlaget som ligger til grunn for denne oppgaven er likevel de kvalitative intervjuene 

med kirkegjengerne. 

9.2 En subjektiv vending i Steinberg menighet? 

Som i de fleste høykirkelige gudstjenester er Gud satt i fokus i Steinberg.. Det er i 

gudstjenesten lite rom for subjektet som egen autoritet og selvet «primary source of 

significance» (Heelas & Woodhead, 2005, p. 3). Når det gjelder gudstjenesten stemmer 

Heelas og Woodheads observasjon overens med min. Søkelyset har i hovedsak, i tillegg til 

gudstilbedelse, vært på nestekjærlighet og særlig altruisme. Det er lite formaning om, og krav 

til rett adferd, og heller fokus på kjærlighet og vennlighet. Det ble for eksempel sagt under 

innledningen av fasten, faste kunne være så mangt, for eksempel kaffefaste og lignende. 

Innledningen av fasten er likevel et av de få stedene hvor det under gudstjenestene har vært 

nevnt ting som at det er en tid til selvutvikling og egen refleksjon. 

Prekenene bærer også preg av å sette «(..)love over the law(..)»(Heelas & Woodhead, 2005, p. 

18). I tillegg til å preke over lesingene og forklare eller reflektere rundt bibelversene, er det 
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ofte oppfordringer om å ta vare på de som er vanskeligere stilt. Flyktningkrisen ble nevnt i 

løpet av flere av prekenene, med uttrykt sympati. Også ofte eksplisitt og implisitt oppfordring 

til å hjelpe flyktningene på forskjellige måter. Det er også i forbønnene ofte fokus på 

altruisme og de som er vanskeligere stilt. Særlig ofte nevnes vennskapsmenigheten som er i 

en vanskelig sitausjon preget av fattigdom og andre problemer. Det bes for at de skal få det 

bra og at menigheten skal bestå. 

Under kirkekaffen fikk jeg heller ikke noe inntrykk av dyrking av det subjektive liv, hverken i 

samtalene jeg hørte eller deltok i. Samtalene er ofte om været, om man har hatt en fin helg og 

hva man skal resten av søndagen. Som Heelas og Woodhead sier om menneskehetsfokuserte 

menigheter: 

We found it telling that many people within these congregations were uncomfortable talking about anything too 

personal – as anything to do with their inner lives, including matters of faith. As one Anglican gentleman put it: 

‘it’s something one doesn’t talk a lot about… we are much better at the weather…such a deep and private 

thing…to leap straight into that is very difficult’.”(Heelas & Woodhead, 2005, p. 18) 

 

Dette stemmer godt overens med egne observasjoner i Steinberg menighet. I den grad man 

snakket om sine egne liv var det overfladiske ting som hadde lite med hvem man var, eller 

hvordan man følte seg, men mer med hva man gjorde. Det var også svært sjeldent man 

snakket om tro, som Ranveig sa under et av intervjuene våre «Troen er jo en privat ting(..)». 

Hvis man gjorde det var det ofte snakk om andre former for religion og i noen får tilfeller om 

trosmøter. Det var her likevel et unntak som kan være verdt å nevne. Tidlig under 

feltarbeidsperioden bemerket flere at de var lite glad i betegnelsen «personlig kristen». De 

mente at denne betegnelsen forvridd av andre kirkesamfunn og var noe de fleste var skeptiske 

til. Flere var mer tilfreds med å bruke «troende» og bare «kristen». 

Det var likevel sjeldent at samtalene under kirkekaffene handlet om innholdet i troen og hva 

de individuelle medlemmene selv trodde på. I løpet av månedene jeg gikk i kirken var det kun 

en gang jeg havnet i en samtale om kristen tro og kirkehistorie. I et flertall av intervjuene sa 

informantene at de ikke var vant til å ha samtaler som dette, og at det var spørsmål de sjeldent 

eller nesten aldri tenkte over.  

Utfra gudstjenesten og kirkekaffen er det lite som tyder på en subjektiv vending i Steinberg 

menighet. Som Heelas og Woodhead sier «Thus we found have no significant evidence of a 

systematic and officially sponsored turn towards subjective-life spirituality in congregations 
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of humanity» (Heelas & Woodhead, 2005, p. 64). Jeg kan i likhet med Heelas og Woodhead 

se spor av en subjektiv vending i tilbudssiden til Steinberg menighet. 

Det kan likevel være verdt å komme med noen bemerkninger om Dnk og Norge generelt. 

Heelas og Woodhead bemerker at blant menighetene i Kendal var seksualitet sett på som 

akseptabelt kun i heterofile ekteskapsforhold (Heelas & Woodhead, 2005, p. 16). Ulla 

Schmidt og Jan-Olav Henriksen påpeker at i Norge det slik at «Av dem som sier seg enig i 

utsagnet «Jeg vet at Gud virkelig finner, og det er jeg ikke i tvil om73», er det (..) en langt 

større andel som synes at et seksuelt forhold mellom to av samme kjønn er galt, og som synes 

at abort er galt enn det er av gjennomsnittet» (Schmidt & Henriksen, 2010, p. 135). Det er 

derfor ikke en helt kontroversiell påstand å si at aksepten for homofilt samliv er mindre blant 

tradisjonelle religionsformer enn gjennomsnittet av befolkningen. 

 

Synet på homofili har likevel blant Norges befolkning generelt endret seg nokså drastisk de 

siste tiårene. Andelen som mener at homofili ikke er galt har endret seg fra 37% i 1991 til 

60% i 2008. De som sier at homofili er galt har sunket fra 47% til 31% i samme tidsperiode 

(Schmidt & Henriksen, 2010, pp. 138-139). Man ser også en holdningsendring blant religiøse 

og aksepten øker også blant kirkegjengere. Man ser altså at holdningsendringer som skjer i 

samfunnet generelt også skjer blant de som tilhører tradisjonell religion, selv om det er 

«(..)med en viss «forsinkelse» og muligens også i et litt langsommere tempo» (Schmidt & 

Henriksen, 2010, p. 140). 

 

Som Heelas og Woodhead påpekte er de menighetene som faller under kategorien 

menneskehetsfokuserte vanligvis nokså liberale. Det kan man også si er tilfelle med Dnk,  

hvor det har blitt vedtatt at likekjønnede par kan vies i kirken. Dnk er også nokså liberal i 

forhold til samboerskap. Man kan kanskje si at dette er tegn til en subjektiv vending i Dnk 

generelt. Individene selv står friere til å definere om homofillegning er forenlig med kristent 

livssyn. Dette henger trolig også sammen med den økte aksepten i samfunnet for øvrig. Nå 

må det likevel legges til at kirkens vedtak om likekjønnet vigsel ikke har vært uten 

kontroverser innad i kirken.  

 

                                                 
73 De andre gruppene er «tror ikke på Gud», «tror på høyere makter», og «tviler, men tror». 
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I Steinberg menighet er det også høy aksept for blant annet homofili, det har ved flere 

anledninger vært regnbueflagg i kirken for eksempel. I samtalene har også flere av 

informantene omtalt menigheten som åpen og inkluderende, særlig med tanke på aksept for 

homofili. Stort sett alle informantene påpeker også at Bibelen trenger fortolkning, og ikke 

skal leses bokstavelig uten hensyn til perioden og konteksten tekstene ble skrevet. En av 

informantene nevner for eksempel i en av våre samtaler at når Paulus tilsynelatende 

fordømmer likekjønnet sex i Romerbrevet 1:24-32 er det en fordømmelse av en dekadent og 

utsvevende livsstil generelt, og ikke av likekjønnet sex og homofili spesielt. Om det her er 

selvet og det interne som er den autoritative kilden, eller om det er kirken som ekstern 

autoritet som legitimerer oppfatningen, er nok ikke et entydig bilde. Det er likevel et tegn på 

at den økende aksepten som finnes i samfunnet for øvrig, også finnes i Dnk generelt, samtidig 

som den også er synlig i Steinberg menighet spesielt. 

9.3 En subjektiv vending i oppfatning av Jesus? 

Som vi så finner Heelas og Woodhead lite som tilsier en subjektiv vending i kristendommens 

tilbudsside, heller ikke i protestantiske menneskehetsfokuserte menigheter. De sier at deres 

eneste kvalifikasjon er at dere konklusjon i hovedsak er basert på undersøkelse av 

tilbudssiden til tradisjonell religion. De sier derfor at kan finnes individer innenfor 

menighetene som «(..) who ignore the ‘official’ emphasis on life-as and use the resources 

provided to cultivate their subjective spiritual lives in their own unique ways» (Heelas & 

Woodhead, 2005, p. 67). I motsetning til Heelas og Woodhead har jeg fokusert i hovedsak på 

individene innad i menigheten. Nærmere bestemt på deres oppfatning av Jesus og 

inkarnasjonsdogmet. På spørsmålet om det har skjedd en subjektiv vending, om man kan se at 

informantene selv er normative autoriteter til forskjell fra at kirken er det, vil jeg si at svaret er 

delt.  

Vi har sett at flere av informantene når de skal si hva de mener henviser til læren, Bibelen 

eller trosbekjennelser for å si hva de mener. Når jeg spør informantene hva de mener er gode 

kilder til kunnskap om Jesus og temaene vi har snakket om. Da nevner de fleste Bibelen som 

den viktigste kilden, flere trekker også inn trosbekjennelsen74. Ting som tradisjonen, prekenen 

og salmer blir også nevnt. Det er hos informantene bred enighet om at Bibelen trenger å 

                                                 
74 De fleste mener nok her Den apostoliske trosbekjennelsen. Inge nevner likevel også Den nikenske 
trosbekjennelsen under en av samtalene. 
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tolkes og at man må være forsiktig med å lese og bruke Bibelen uten hensyn til konteksten og 

kulturen den er skrevet i. Flere spesifisere også at de ikke er bokstavtro. 

Når jeg spør om egen refleksjon er et godt tillegg til de andre kildene svarer alle ja. Men det 

er ingen som nevner dette spesifikt selv, uten at jeg spør om det. De ser derfor ut til å mene at 

en selv som individer også er viktig som autoriteter i hva de selv mener i trosspørsmål. Selv 

om eksterne autoriteter er likevel det de selv stort sett 

3 av 8 informanter sier at det ikke har lest eller leser mye i Bibelen, selv om de mener at 

Bibelen er viktig som kilde. Ranveig sier at Bibelen inneholder mye fint, og det er mye vi kan 

lære av den. Hun sier likevel at bibelteologi og tolkning ikke er hennes «greie». Og at Bibelen 

«det er ikke noe som er høyt opp i min bevissthet». Det er likevel flere som er opptatt av 

Bibelen, og mener at det er en helt sentral kilde. 

Selv om det er varierende meningsmangfold i hva som blir sagt om Jesus. Særlig om han som 

guddommelig og treenig, er mitt inntrykk at de fleste mener at de i stor grad følger kirkens 

lære. Årsaken til dette er at det i samtalene ofte blir henvist til hva læren er, trosbekjennelsen 

og Bibelen når man skal si noe om hva og hvem Jesus var. Det er likevel ikke helt entydig, for 

ofte i samtalene bruker informantene utrykk som «slik jeg ser det», «Jeg føler det», eller «for 

meg naturlig å tenke», og «det passer for mitt vedkommende». Det er i disse sammenhengene 

mulig at det brukes som uttrykk for seg selv som autoritetskilden, flere steder er det også 

ganske tydelig. Eksempelvis sier en av informantene at «Dette er sånn som jeg oppfatter det, 

riktig, eller ikke riktig det… enhver får tolke Bibelen sånn som man ser det selv.». På den 

annen side er også en annen mulig årsak at bruken av disse betegnelsene ofte kommer av at 

man er klar over at det er andre som har forskjellig syn på tingene. 

Det som virker tydelig er at det er et stort mangfold av trosmeninger blant informantene. Det 

er uproblematisk å ha en subjektiv oppfatning av læresetningene, men likevel føle seg som en 

del av folden, og at man ikke er i strid med kirkens lære. Ranveig sier for eksempel i 

forbindelse med treenigheten at det er en god måte å se på troen, men det er ikke nødvendig. 

Hun sier at hun er tilhenger at det finnes mange forskjellige måter å tro på. Bente antyder også 

at forståelsen av Jesus som Gud selv, egentlig er en misforståelse. Som Heelas og Woodhead 

sa er det i menneskehetsfokuserte menigheter nokså stor «(..) freedom and tolerance with 

regard to other matters of belief and practice”. Vi kan se også se dette i Steinberg menighet. 
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Det er stor frihet i måten å tro på, og flere legitimerer også direkte at det er forskjellige måter 

å tro på. Flere sier at ikke alle må tro på akkurat dette eller dette. 

Selv om det er et stort mangfold i hva som blir sagt om Jesus i samtalene, er mitt inntrykk at 

de fleste informantene henter, og lener sin oppfatning på eksterne autoriteter som Bibelen og 

trosbekjennelsen heller enn at det selv fungerer som autoriteter på spørsmålet. Ved spørsmål 

om hvem og hva Jesus var er det oftere at setninger som ligner «det står» eller «læren er» 

brukes, enn «jeg mener». Begge deler forekommer likevel.  

Hvis dette stemmer, blir det da et spørsmål om hvorfor er det så varierende oppfatninger og 

“avvik” fra hva kirken lærer. Årsaken til dette vil jeg tro er delt. Mye blir nok kanskje noe  

misforstått, eller at man glemmer ting. Samtidig gir ikke gudstjenesten et fullstendig bilde av 

emnene som vi har snakket om. Det er også vanskelig å si hvor mye informantene kan eller 

har lest utover det de hører på gudstjenesten. Mye blir nok derfor også til i intervjuene. 

Det er også tydelig fra samtalene at flere av emnene er ting de ikke har tenkt mye over, og at 

de derfor svarer etter beste evne. Mange svarer nok også intuitivt på bakgrunn av andre 

eksisterende oppfatninger. Samtidig er det flere tilfeller hvor selvet virker å være 

normgivende i spørsmålet om hvem Jesus var. Det beste eksempelet er kanskje Bente, som 

nevnt ovenfor, som antyder det at Jesus har blitt sett på som Gud, egentlig er en misforståelse.  

Det som likevel er tydelig er at informantene selv ser på seg selv som normgivende i hva som 

er viktig for dem ved troen. Flere sier ting som at «det er ikke viktig for meg» eller «dette tror 

jeg ikke på». Selv om kirken, bekjennelsene og Bibelen på mange måter virker å være den 

normative og viktigste kilde til trosspørsmål, er informantene selv autoriteten i bestemmelsen 

av hvilke spørsmål de anser som viktige.  

Det er likevel et unntak her som burde nevnes. Heelas og Woodhead sier at i 

menneskehetsfokuserte menigheter er fokuset på «(..)God first, neighbour. Self last(..)» og at 

«So powerful is this message that individuals are likely to experience guilt if they pay too 

much attention to their own subjective-lives.» (Heelas & Woodhead, 2005, p. 18). Det virker 

beskrivende på Einar. Som vi så tidligere finnes det en ambivalens hos Einar. På den ene 

siden sier han at han ikke tror Jesus krever så mye av han, og at han egentlig er tilfreds med 

sitt Gudsforhold. På den annen side virker det som han har skyldfølelse for at Jesus ikke er en 

nær venn i livet hans, og en han har et personlig forhold til. Einar sier han nok ikke har grepet 

på Jesus på samme måte som mange andre. Han sier også videre «(..)og jeg spør meg selv om 
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det er fordi jeg… er jeg skrøpelig i troen, er jeg skrøpelig i mine bibelvaner, er det ene, det 

tredje og det fjerde. Er jeg skrøpelig i mine- i en del av mine valg i livet». Han sier også om 

seg selv at han føler seg som en «kristen light». Han sier også senere at han egentlig ikke 

burde definere seg selv på den måten likevel. Det virker som at han selv er fornøyd med 

måten han forholder seg til Jesus og Gud, men at han føler at i å ikke oppsøke eller ha et 

nærmere forhold til Jesus så tar han Jesus for gitt.  

9.4 En subjektiv vending i oppfatning av frelse? 

En ting som ble bemerket i Jesus som menneske er at det er interessant i forhold til 

protestantisk forsoningslære at flere av informantene antyder eller sier at Jesus ikke 

nødvendigvis var et skyldfritt menneske. Eller en som kunne gjøre feil. En annen ting som 

også er interessant i forhold til dette er at flere fremhever Jesu eksempel som viktig. Flere 

knytter dette også direkte til frelse og forsoning. Det er interessant siden protestantisk teologi 

slik den ble formulert av Luther hevder at mennesket selv ikke er en aktiv deltager i 

forsoningene med Gud. I hvert fall ikke gjennom handlinger.  

Det er derfor kanskje noe overraskende at flere fremhever at subjektet selv kan være en aktiv 

part i forsoning med Gud, gjennom å handle etter Jesu eksempel. Flere av informantene 

uttrykker også noe som kan minne om en universalistisk soteriologi. Flere sier at de føler at 

det ikke er rettferdig hvis som ble født mennesker før Kristus kom til jorden ikke blir frelst. 

Mange nevner også det samme for de som ikke har hatt mulighet til å motta dåpen eller har 

hatt mulighet til å komme til troen75 Dette kan sies å være et eksempel på at informantene er 

subjektive autoriteter, de autoriserer sine egne følelser og oppfatninger som normative i 

spørsmålet.  

Det kan kanskje virke fristende å tenke på pelagianisme, særlig hvis man ser på teologen 

Geisler sin formulering av posisjonen: «In the fourth century, Pelagius (c. 354-c. 420) offered 

a view of the atonement called the moral-example theory. According to this position, Christ’s 

death provided an example of faith and obedience that inspires others to be obedient to 

God(..)» (Geisler, 2011, p. 830). Av samme årsak som nevnt tidligere i forhold til de 

kristologiske heresiene, er jeg skeptisk til å sammenligne fremstillingene med pelagianisme. 

Fremstillingen til informantene oppstår i en helt annen kontekst, og med et helt annet språk og 

                                                 
75 For eksempel ved at de lever på steder hvor evangeliet ikke har blitt spredd eller at de dør som spebarn.  
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kultur som grunnlag. Pelagius formulerer sin lære som en reaksjon på arvesyndslæren76 og at 

menneske var maktesløs til å adlyde Guds ønsker. Kritikerne til Pelagius anklaget han for å 

benekte at dåp var nødvendig, noe Pelagius selv benektet at han lærte (Chadwick, 1993, pp. 

225-235). 

Selv om Pelagianismen ble erklært kjettersk er det flere andre teologer som har lagt vekt på 

Jesus som et moralsk eksempel, som viser menneskeheten hvordan den skal bli syndfri og 

forsones med Gud. I tidlig kristen tid var det også ikke uvanlig for teologer å formidle flere 

former forsoningslære i sin teologi (Wallace & Rusk, 2010). Et eksempel på dette er teologen 

Maximus bekjenneren som levde mellom slutten av 500-tallet til midten av 600-tallet. Han 

formulerte en dydsetikk hvor mennesket skulle følge Jesu eksempel. Han sier at Gud er selv 

det gode. Jesus som også er Gud er derfor også det gode. Han hevdet at ved å handle som 

Jesus vokser man i dyd, og vil etter hvert delta i det gode gjennom Jesu eksempel, og slik bli 

syndfri og forsonet (Maximus et al., 2003, pp. 57-58).  

En annen grunn til at jeg er skeptisk til en slik sammenligning er at flere informanter også ting 

som at Gud sendte Jesus for å lide eller bære menneskehetens synder. Altså formuleringer 

som svarer mer til Protestantisk forsoningslære. Det hender også at flere av informantene 

formidler flere syn på forsoningen.  

Det er relevant her at informantene synes å anse seg selv som aktiv deltager til sin egen frelse. 

Dette kan muligens være et tegn på subjektivisering, og er interessant med tanke på den 

lutherske forsoningslære. En årsak til at informantene fremsetter Jesu eksempel, omsorg og 

medfølelse for de vanskeligere stilte, har nok mye å gjøre med menighetens søkelys på 

altruisme.  

9.5 Konklusjon og noen bemerkninger. 

Innledningsvis ble det formulert fire problemstillinger. Jeg vil her gå kort gjennom hvordan 

disse har blitt besvart: 

1) Hva mener kristne i én Dnk menighet at Jesus var menneske, og hvordan oppfatter de i 

så fall hans menneskelighet? 

                                                 
76 Augustin formulerer sin arvesyndslære i reaksjon på pelagianismen.  
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Som vi har sett mener alle informantene i utvalget at Jesus er et menneske. Det er forskjeller på 

beskrivelsene av Jesus som menneske. Flere fremhever at det er viktig at Jesus var et menneske 

som oss, og en som er prøvet i alt. Flere har også en oppfatning av at det at Jesus er et menneske 

medfører flere menneskelige egenskaper som ikke alltid er sett på som positive. Alle 

informantene mener likevel at Jesus var et fremragende menneske som hadde nå å lære 

menneskeheten. Flere har fremhevet at han var en veiviser som skulle vise menneskeheten og 

verden hvordan den burde være.  

2) Hva mener kristne i én Dnk menighet at Jesus var Gud, og hvordan oppfatter de i så fall 

hans guddommelighet? 

Som vi har sett ble det i slutten av det 20ende århundret ble det gjennomført en stor 

religionssosiologisk undersøkelse i Norge og tre andre nordiske land, RAMP-undersøkelsen. I 

undersøkelsen ble man bedt om å besvare påstander med ved å rangere enighet fra 1-7, hvor 1 

representerer ‘absolutt ikke sant’ og 7 ‘absolutt sant’. På påstanden om «Jesus var både Gud og 

menneske», svarte 22% av det norske representative utvalget 7 (Østnor, 2000, p. 150)77. Rundt 

regnet vil det si at ifølge undersøkelsen mener 2 av 8 nordmenn i tidsrommet 98-99 mente at 

Jesus var både Gud og menneske. I mitt utvalg som hadde til sikte å spørre aktive eller delvis 

kirkegjengere mente 5 av 8 at Jesus var både Gud og menneske. Dataene ikke kan 

sammenlignes, siden studiene har helt forskjellige karakter og at mitt utvalg har vært langt 

mindre. Det er likevel verdt å nevne at forskjellen er nok så stor, og at et flertall av informantene 

i Steinberg kirke mente at Jesus var Gud og menneske.  

Som har blitt gjort rede for var det likevel stor variasjon i fremstillingene.  

3) Mener kristne i én Dnk menighet at Jesus inngår i en treenighet, og hvordan oppfatter 

de hans forhold til de andre i treenigheten? 

Alle informantene har en oppfatning om at det er en treenighet, også de som mener at Jesus 

ikke var Gud. Her har også fremstillingene vært veldig variert. Mange sier at det er vanskelig å 

skjønne eller forholde seg til treenigheten. Flere sier også at treenigheten ikke er noe viktig for 

dem, selv om de tror at det er en treenighet. Hvordan forholdet og relasjonen mellom de tre i 

treenigheten er, virker mange å ikke ha noe klart bilde av.  

                                                 
7777 Ca 22.9% svarte 1 og 16.9% befant seg midt i mellom (Østnor, 2000, p. 150) 
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4) hvilken autoritet er normgivende for kristne i en Dnk menighet i spørsmålet om Jesus 

var Gud, menneske og treenig? 

Hvilken autoritet som er normgivende for informantene i spørsmålet om hvem og hva Jesus var 

har vi sett er delt. Flere synes å lene seg på kirkens lære, Bibelen og trosbekjennelser som 

autoritative for sitt syn. Det er fortsatt stor bredde og mangfold i forestillingene. Det er som 

Heelas og Woodhead påpeker i sin analyse av de menneskehetsfokuserte menighetene at det er 

stor frihet i hvilke trosforestillinger en kan ha. Det er likevel flere ting som synes å vise at 

informantene ser seg selv som normgivende på noen områder. For eksempel hvilke deler av 

troen som er viktig. Flere nevner også at det er deler av kirkens læresetninger som de velger å 

ikke tro på. Informantene nevner også at de mener at ikke alle trenger å tro på visse ting, og at 

det er stor bredde for hva kristen tro er. 

En antagelse man kan gjøre på bakgrunn av feltarbeidet og analysen som er gjennomført er at 

skillet Heelas og Woodhead skisserer i sin undersøkelse mellom livet-som religion og 

subjektiv-liv spiritualitet skaper et inntrykk av større distanse enn det som kanskje er tilfelle, i 

hvert fall i Norge. Det fins i Steinberg kirke få tegn til at menigheten imøtekommer subjektiv-

liv spiritualitet og selvet som autoritet. Det er likevel tegn på at Dnk generelt er i ferd med å i 

større grad imøtekomme slike behov. Sammenlignet med det Heelas og Woodhead finner for 

tilsvarende menigheter i Storbritannia og USA. 

Det som også styrker denne antagelsen er analysen av intervjuene med kirkegjengerne som 

ligger til grunn for denne oppgaven. Det har ikke vært et like klart skille i denne menigheten 

likt Heelas og Woodhead beskriver, for lignende menigheter i Storbritannia og USA 

En annen antagelse dannet på bakgrunn av denne oppgaven er at i videre og større studier vil 

man kanskje finne flere tegn til subjektivisering i Dnk generelt og blant individene. At 

informantene som er intervjuet i denne oppgaven virker å lene seg i noe større grad på 

eksterne autoriteter, heller enn interne, i spørsmålet om hvem Jesus er, kan ha sammenheng 

med at flere er i en alder hvor man har vokst opp med mer inngående læring i skolen av 

kristen dogmatikk. For eksempel gjennom lesing av Luthers lille som var vanlig tidligere, enn 

det som er tilfellet i dag. Det er også verdt å bemerke seg at Heelas og Woodhead beskriver 

nettopp Gud (og til dels Jesus) som eksterne autoriteter som subjekter skal følge og 

underkaste seg. Slik autoriteter blir derfor på mange måter i deres fremstilling noe som ikke 

like lett å subjektiviseres, som for eksempel verdisyn. Jeg vil også tro at lignende 
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undersøkelser i Dnk, men med fokus retter på verdier, moral og etikk, vil finne en større grad 

av subjektiv vending enn det jeg har funnet i spørsmålet om Jesus som Gud og menneske.  
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