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ABSTRACT
Starting with how the religious landscape in the western world is presently undergoing dra-
matic changes, and with how people today seek subjective expressions for spiritual longing,
the author discusses the potential for openness, change and movement that a Lutheran
church has in order to remain relevant. The article draws its inspiration from the young
Luther who, on the basis of his notion of the righteousness of faith, dared to break with
tradition in his understanding of the church. The author argues that the church should
demonstrate solidarity with contemporary man – an understanding of the church that
accommodates more than its own tradition: a church that dares to seek openness, is pre-
pared to change and to be in movement.
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SAMMENDRAG
Med utgangspunkt i hvordan det religiøse landskap i dag er i endring i den vestlige verden
og mennesker i økende grad søker subjektive uttrykk for åndelig lengsel, diskuterer artik-
kelen hvilket potensial til åpenhet, endring og bevegelse en luthersk kirke har til å møte
sin samtid. Artikkelen henter inspirasjon hos den unge Luther, som nettopp på bakgrunn
av trosrettferdigheten våger å bryte med tradisjonen i sin forståelse av kirke. Det argumen-
teres for en kirke som søker å solidarisere seg med samtidens meningssøkende menneske.
En kirke som rommer mer enn sin egen tradisjon, som nettopp våger åpenhet, endring og
bevegelse.
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INNLEDNING

Boken That Was the Church That Was: How the Church of England Lost the English People,
skrevet av journalist og kommentator Andrew Brown og den anerkjente religionssosiolo-
gen Linda Woodhead, skapte et aldri så lite jordskjelv i Church of England i 2016.1 Ikke
før hadde anmeldere fått sine eksemplar tilsendt, før forlaget krevde alle eksemplar til-
bakelevert med umiddelbar virkning som følge av juridiske trusler. En av personene som
omtales i boken, hadde fått kjennskap til omtalen som her var gitt, og hadde satt advoka-
ter på saken. Senere på året kom boken ut på nytt. Hva som ble endret, er uvisst; boken
var fortsatt full av det som på mange måter ble opplevd som svært ubehagelige detaljer og
perspektiver.

Boken presenterer ikke nye undersøkelser eller funn. Snarere søker forfatterne på grunn-
lag av foreliggende forskning og data å gi en dypere forståelse av utviklingen i Church of
England og dens sterke tilbakegang de siste 30 årene. Viktigste prinsipielle forklaring på
denne tilbakegangen er at kirke, stat og samfunn i England har kommet i utakt med hver-
andre. Kirken har mistet kontakten med kulturen, samtidig som den kirkelige elite mer og
mer preges av selvtilfredshet. Ikke bare områder som kjønn og seksualitet kommer i fokus
– de tradisjonelle paradeeksemplene på en kirke som ikke følger og lever med samfunns-
utviklingen –, men også (og kanskje mer overraskende) kirkens sterkere vektlegging av en
tale om Jesus som virker ekskluderende. Det poeng forfatterne vil ha frem, er at begge disse
aspekter skaper avstand. Mens det første skaper avstand til menneskers liv og erfaringsver-
den, medfører det andre at kirken fremstår som sekterisk. Forbindelsen mellom «English-
ness and Christianity» synes tapt eller forkludret, ja hele ideen med Church of England som
folkekirke fremstår som forvitret, fremholder forfatterne. Som det skarpt uttrykkes: «If
there was no link between Englishness and Christianity, what was the point of the Church
of England?»2

Boken skapte ikke ubetydelig støy og debatt i England og kan diskuteres fra en rekke
perspektiver. Forfatterne etterlyser en vilje til å ta menneskers stadig endrede livsvilkår og
erfaringsverden på alvor, en vilje fra kirkens ledelse til å våge åpenhet, endring og bevegelse,
til å leve sammen med det folk det er satt til å tjene. Utfordringen er ikke mindre relevant i
en norsk kontekst. I denne artikkelen er det denne etterlysning – kirkens evne og potensial
til åpenhet, endring og bevegelse – som skal være i fokus. I det følgende skal vi først dis-
kutere det postkonfesjonelle som utfordring, før vi tematiserer det postkonfesjonelle som
mulighet. Hvilket potensial til åpenhet, endring og bevegelse har en luthersk kirke? Er det i det
hele relevant å etterspørre det å være luthersk i en post-konfesjonell virkelighet?

1. Andrew Brown og Linda Woodhead, That Was the Church That Was: How the Church of England Lost the English
People (London: Bloomsbury, 2016).

2. Ibid., 177.
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DET POSTKONFESJONELLE SOM UTFORDRING

Dette innledende sideblikket til dagsaktuell debatt i England reiser spørsmål ved hvordan
vi skal forstå religion og religiøs utvikling i dag; hverken kirkens muligheter eller utfordrin-
ger kan isoleres fra kirkens samtid. I det følgende vil jeg peke på sentrale utviklingstrekk fra
fremtredende religionssosiologer, hvordan de mener religion i dag finner nye veier og nye
uttrykk. På dette grunnlag vil jeg peke på hvordan pilegrimsvandringen gjerne fremholdes
som det fremste eksempelet på denne utvikling, og diskutere hvordan pilegrimsfenomenet
kroppsliggjør religion på en heller ukjent måte. Dernest vil jeg sette denne utviklingen inn
i et større historisk perspektiv, se utviklingen i lys av lengre historiske utviklingstrekk og
reise spørsmålet om vi beveger oss mot en postkonfesjonell kirkevirkelighet.

Spiritualitet som religionsform

Utviklingen i England kunne antyde at ikke bare Church of England er i krise, men også
at religion som sådan er det. Å hevde dette ville imidlertid være en feilslutning. Det er i
samfunnsvitenskapen i dag i stadig større grad enighet om at religion ikke er et utdøende
fenomen. Peter Bergers selvkorrigerende tese fra sent 90-tall om at verden stadig de-seku-
lariseres, står stadig sterkere. Jürgen Habermas vakte berettiget oppsikt med sitt Holberg-
foredrag fra 2005, der han ikke bare fremholdt at religion og religiøsitet vedvarende vil
være til stede midt i det moderne sekulariserte samfunnet, men at religionene også må
være bidragsytere til samfunnets felles verdisett. Charles Taylor argumenterer for at denne
utvikling er tiltakende: «[T]he hegemony of the master narrative of secularization will be
more and more challenged.»3

Samtidig lever vi i en virkelighet hvor vi tenker annerledes om hva religion og kristentro
er, enn hva man gjorde for bare noen generasjoner siden. Eksempelet fra England illustrerer
nettopp dette. Låner vi øre til religionssosiologene Paul Heelas og Linda Woodhead, hører
vi hvordan tradisjonell kristendom gjennom flere tiår ikke bare har vært på retur, men at
den i stadig større grad erstattes av hva de har karakterisert som «spiritualitet», en samle-
kategori som forener alt fra yoga og t’ai chi til englelære og ulike typer «holistic activities».4

Selv om utviklingen altså har snudd og religion spiller en stadig viktigere rolle i samfun-
net og i menneskers liv, så er det ikke tradisjonell religion som er tilbake. De typer religiøs
orientering som særlig kjennetegner dagens vestlige verden, er ifølge Heelas og Woodhead
todelt. På den ene side er den preget av en mer liberal religionsform med åpenhet overfor
andres vurderinger og verdier, hvor man søker felles ståsted og i mindre grad er opptatt
av absolutter – hva de kaller «humanitetsreligion». På den annen side er den preget av en
religionsform som de kaller «subjektiv religion», en religionsform som ofte står i et spen-
ningsforhold til kirkens arv og kristen tenkning, som gjerne er mer individualistisk og
lykkeorientert enn humanitetsreligionen. Begge disse religionsformer hevder de altså kjen-
netegner dagens religiøse landskap, som de med en samlebetegnelse rubriserer som «spiri-

3. Charles Taylor, A Secular Age (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2007), 534.
4. Jf. Paul Heelas og Linda Woodhead, The Spiritual Revolution: Why Religion is Giving Way to Spirituality (Oxford:

Blackwell, 2005).
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tualitet». Nettopp denne type subjektiv spiritualitet vil bare mer og mer overta for etablert
religiøs praksis i kirkene, hevder de.5

Pilegrimsvandringen som case

At religion slik viser seg ikke å være et utdøende fenomen, men snarere søker nye og andre,
gjerne uventede former, kan tolkes på ulikt vis. Den kjente franske religionssosiologen
Danièle Hervieu-Léger tolker utviklingen mer som et typisk uttrykk for hva det er å være
menneske, at usikkerheten ved det å være menneske er noe som i seg selv virker til å opp-
rettholde religion.6 Samtidig som Hervieu-Léger, som Heelas og Woodhead, understreker
at religion i dag individualiseres og ikke lenger kontrolleres av etablert religion, fremhol-
der hun pilegrimen som et særlig interessant samtidsfenomen.

I arbeidet Le Pèlerin et le converti: La religion en mouvement («Pilegrimen og konvertit-
ten: Religion i bevegelse») fra 1999 argumenterer hun for at pilegrimen, sammen med kon-
vertitten som konverterer fra én konfesjon eller religion til en annen, er det fremste uttrykk
for samtidsreligion. Det vesentlige her er nettopp det bevegelige i menneskets forhold til
religion og det bevegelige i religionen, konkret at pilegrimen materialiserer nettopp religion
i bevegelse. Denne påstanden krever imidlertid klargjøring og kan diskuteres fra en rekke
perspektiver. I norsk hverdagstale går gjerne begrepene «valfart» og «pilegrimsvandring»
over i hverandre. I den faglige diskursen på pilegrimsfeltet søker man imidlertid å diffe-
rensiere mellom begrepene. Det fremholdes gjerne at valfartene er vandringer organisert
av og i regi av kirkene, med klar hensikt, klart siktemål og klare intensjoner.7 Valfartene
er slik sett i større grad uttrykk for definerte verdier og trossystemer, og tilbyr ferdiglagde
strukturer til forståelse av virkeligheten.

Turismeforskerne Aline Sommer og Marco Saviano mener å se at mens valfarten er
mål-orientert, så er pilegrimsvandringen vei-orientert; veien og prosessen frem til målet
kommer i fokus.8 Om denne påstanden er rett, kan den være med på å forklare at kirken
synes å ha et noe uavklart og ambivalent forhold til det senmoderne pilegrimsfenomenet
slik dette utspiller seg i de lange vandringene, særlig langs caminoen i Spania, da jo nettopp
målet tradisjonelt har begrunnet pilegrimsvandringen. Utfordringene melder seg imidler-
tid også for de kortere valfartene. For mens de tradisjonelle landsbyprosesjonene og valfar-
tene i det katolske Europa hadde en integrerende funksjon, er de i dag i stadig større grad
et uttrykk for individuell tro frikoblet fra autoritativ religion, presteskap og kirkelig dog-

5. «[…] church religion will be superseded by subjective spirituality» (Heelas og Woodhead, The Spiritual Revo-
lution, 2).

6. «[…] the uncertainty of the human condition maintains belief. Belief is now individualized and no longer con-
trolled by established religions» (Danièle Hervieu-Léger, Religion as a Chain of Memory [New Brunswick, N.J.:
Rutgers University Press, 2006], 74).

7. Gottfried Korff, «Formierung der Frömmigkeit», Geschichte und Gesellschaft 3 (1977): 352–83 (352); J. Gengna-
gel, M. Horstmann og G. Schwedler, red., Prozessionen, Wallfahrten, Aufmärsche: Bewegung zwischen Religion
und Politik in Europa und Asien seit dem Mittelalter (Menschen und Kulturen: Beiheft zum Saeculum – Jahrbuch
für Universalgeschichte 4; Köln/Weimar: Böhlau, 2008), 14.

8. Aline Sommer og Marco Saviano, Spiritueller Tourismus: Religiöses Reisen in Deutschland (Heilbronner Reihe
Tourismuswirtschaft 2; Heilbronn: Uni-Edition, 2007), 51.
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matikk, og med stadig mindre integrerende og fellesskapskonstituerende kraft, argumen-
terer Wolfgang Schieder. Det fremholdes at både valfart og pilegrimsvandring som praksis
i dag preges av en overgang fra institusjonalisert og kirkelig religion til en type religiøsitet
som frikobler seg fra religiøse autoriteter.9

Denne løsrivelse fra kirkens lære og dogmer, som Heelas og Woodhead observerer som
en generell tendens, muliggjør pilegrimsvandringen som et særlig sted for religiøs ny-for-
masjon, slik Hervieu-Léger ser det. Situasjonen betyr imidlertid ikke nødvendigvis en løs-
rivelse fra kirkene, fremholder hun videre. En distansering fra organisert religion behøver
ikke å bety en distansering fra ritene. Særlig synes overgangsritene å fremstå som fort-
satt relevante for mennesker i dag, samtidig som konfesjonelle forskjeller spiller en stadig
mindre rolle og elementer fra ulike religiøse tolkningsunivers gjerne smeltes sammen.10

Hervieu-Léger forstår hva hun ser i det senmoderne pilegrimsfenomen som en sammen-
setning av tre aspekter som sammen forklarer både pilegrimsvandringenes popularitet og
endringskraft: Pilegrimsbevegelsen som en kultur for å tre ut av hverdagen kombineres og
smelter sammen med turistiske elementer og endelig med en opplevelse av å være del av en
over-konfesjonell økumenisk kirkelighet.11 Hun understreker videre at denne løsrivelsen
fra organisert religion uten videre godt kan kombineres med interesse for gamle kirker og
liturgisk musikk, som uttrykk for skjønnhet og historie.12

I tråd med Hervieu-Léger understreker den tyske religionssosiologen Norbert Pusch-
mann videre at en endring fra fokus på religion bredt forstått til fokus på selve riten
ikke behøver å eliminere opplevelser av det sakrale. Avgjørende for Puschmann er at riten
gjennom denne utviklingen frigjøres fra ulike tolkningsmonopoler. Det åpnes en mulig-
het for å se og oppleve praksis og steder på ulikt vis, å kunne oppleve og erfare praksis
og steder uavhengig av egen bakgrunn og kontekst – på egen måte.13 Puschmann minner
også om Michel Foucaults begrep «heterotopos», de andre stedene i samfunnets randso-
ner som på den ene siden er definert, som er konkrete steder, samtidig som de tilbyr nye
og andre perspektiver og slik skaper rom for fantasi, fortryllelse, pause, håp, drømmer og
visjoner.

I hvilken grad Hervieu-Léger går for langt i å forstå dagens pilegrim som uttrykk for reli-
gion, kan imidlertid diskuteres. Foreliggende empiriske analyser av dagens pilegrimsfeno-
men viser at den senmoderne pilegrim har en kompleks, mangfoldig og flytende identitet,
med eller uten eksplisitte religiøse konnotasjoner, hvor motiver for pilegrimsvandringen
gjerne er koblet til den enkeltes personlige biografi.14 Nettopp denne kompleksitet synes

9. Wolfgang Schieder, «Religionsgeschichte als Sozialgeschichte», Geschichte und Gesellschaft 3 (1977): 291–98
(296).

10. Michael N. Ebertz, «Die Erosion der konfessionellen Biographie», i Biographie und Religion (red. M. Wohlrab-
Sahr; Frankfurt a.M.: Campus, 1995), 155–79 (171).

11. Danièle Hervieu-Léger, Pilger und Konvertiten: Religion in Bewegung (Würzburg: Ergon, 2004), 66f. Jf. Norbert
Puschmann, «Pilgern als Metapher moderner Religiosität», i Pilgern gestern und heute: Soziologische Beiträge zur
religiösen Praxis auf dem Jakobsweg (red. P. Heiser og C. Kurrat; Berlin: LIT, 2012), 45–73 (55).

12. Jf. også Paul Post, «Der moderne Pilger: Die Perspektive aktueller sakraler Felder», i Objektive Feier und subjek-
tiver Glaube? (red. S. Böntert; Regensburg: Pustet, 2011), 275–98 (290).

13. Puschmann, «Pilgern als Metapher moderner Religiosität», 64f.
14. For en oversikt over denne forskningen, se Roger Jensen, Pilegrim: Lengsel, vandring, tenkning – før og nå (Oslo:

Novus, 2014), 75f.
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ikke å være tilstrekkelig fanget opp av Hervieu-Léger, noe som igjen gjør at man vanskelig
kan generalisere i den grad Hervieu-Léger gjør når hun karakteriserer den senmoderne
pilegrim som det fremste uttrykk for senmoderne religiøsitet. På den annen side er det
klart at pilegrimsvandringen, kanskje mer enn noe annet samtidsfenomen i Vesten i dag,
er stedet for meningssøken.

Mot en postkonfesjonell kirkevirkelighet?

At samtiden må beskrives som postkonfesjonell, kan altså ikke overraske. Mennesker søker
kilder til mening, til livstolkning og livsmestring, utover de tradisjonelle konfesjonelle
grenser som tidligere definerte ikke bare kirkelige grenser, men også landegrenser. Til-
svarende søker mennesker kilder til mening også utover de tradisjonelle religiøse grenser,
hvor særlig østlig tankegods gjerne inkorporeres i tradisjonelt kristelige og vestlige tanke-
mønstre, noe som gjerne karakteriseres som patchwork-religion.15 Kan konfesjonell arv ha
betydning for mennesker i dag, er den i det hele tatt tilgjengelig?

Den historiske Martin Luther er for oss i det 21. århundre på mange måter fremmed.
Han var ingen økumen sett med dagens øyne – men det var heller ikke hans teologiske
motstandere. Toleranse og villighet til pluralisme var ikke et ideal som preget Luthers ten-
kemåte eller skrifter i de pågående teologiske stridighetene. Mot slutten av sitt liv ser han
ingen mulighet til å komme til enighet med Roma. Vår tids fredelige dialog med jøder
eller muslimer, enn si gjendøpere, ville ha vært Luther fremmed. Men også de utløsende
historiske årsaker som lå til grunn for reformasjonen, og de konkrete svar som preget den
videre utvikling, er oss i stor grad fremmede. – Like fremmed som avlaten er for mange mer
moderne katolikker, er rettferdiggjørelseslæren for mange av dagens protestanter. Spørs-
målet i dag er om denne fremmedhet er et gode eller et problem.

Kardinal Walter Kasper argumenterer i sin bok Martin Luther: Eine ökumenische Perspek-
tive (2016) for at det nettopp er denne fremmedhet ved Luther og hans budskap i møte med
dagens mennesker som også rommer Luthers aktualitet for mennesker i dag, og dermed
også Luthers økumeniske aktualitet.16 Til grunn for Kaspers tilsynelatende paradoksale
refleksjon ligger to premisser. På den ene side at den romersk-katolske kirkes budskap er
rammet av samme sekularisering som den lutherske, og på den annen side den erkjennelse
den nyere Luther-forskning de siste 50 årene har frembragt, nemlig at Luther står i dyp gjeld
til kirkens tradisjon og historie. For Kasper er den historiske Luther primært en «reform-
katolikk», særlig preget av den mystiske fromhet han møtte blant augustinereremittene og

15. Se særlig den forskning Robert Wuthnow representerer. Her er fokus på utviklingen i Amerika. Samme utvik-
lingstrekk kan imidlertid avleses i Vesten også mer generelt. «Now, at the end of the twentieth century, growing
numbers of Americans piece together their faith like a patchwork quilt. Spirituality has become a vastly complex
quest in which each person seeks in his or her own way» (Robert Wuthnow, After Heaven: Spirituality in America
Since the 1950s [Berkeley, Calif.: University of California Press, 1998], 2).

16. Walter Kardinal Kasper, Martin Luther: Eine ökumenische Perspektive (Ostfildern: Patmos, 2016).
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hos sin åndelige mentor Johannnes von Staupitz.17 Avlatstesene, utgangspunktet for 500-
årsmarkeringen, er et dokument for reform, ikke reformasjon. Luther ville reformere, ikke
bli reformator, fremholder Kasper videre i et retrospektivt blikk. Slik er det det å hente frem
og reaktivere en felles kirkelig tradisjon som blir målet for Kasper, noe han kaller «die Wie-
derentdeckung der ursprünglichen, nicht konfessionalistischen verengten Katholizität.»18

Og Luther kan slik sett være et redskap i dagens teologiske og kirkelige arbeid, minst like
mye som andre kirkefedre.

I møte med en postkonfesjonell virkelighet er det slik sett en begrenset åpenhet og beve-
gelighet Kasper både åpner for og etterlyser. En villighet til kritisk å tenke gjennom de ulike
konfesjonelle uttrykk og gi disse fornyet positiv oppmerksomhet forutsatt at de har rotfeste
i en felles kirkelig arv og tradisjon.

Spørsmålet er imidlertid om denne begrensede åpenhet og bevegelighet er tilstrekkelig
i møte med den søken etter mening som utfolder seg i dag, hvor pilegrimsvandringen eks-
emplifiserer denne søken på prominent vis. Jeg tror ikke det.

DET POSTKONFESJONELLE SOM MULIGHET

Utfordringen om hvorvidt arven fra Martin Luther har eller kan ha en betydning i vår post-
konfesjonelle tid, reiser en rekke spørsmål. I sin diskusjon om den såkalte verdensprotest-
antismen og dens aktualitet gir Kenneth G. Appold en heller nedslående diagnose.19 Ifølge
ham har ikke bare den akademiske teologi, inkludert den lutherske, mistet sin betydning i
de fleste kulturelle kontekster; den har også mistet sin betydning i kirken. Luthersk teologi
blir et nisjefenomen i en stadig mer globalisert og pluralistisk tid, og finner kun sted i en
luthersk subkultur. Luther var en sentral aktør i sekulariseringen – kanskje Luthers betyd-
ning for verdensprotestantismen blir dens bortgang, provoserer Appold.

Det er kanskje særlig to spørsmål som melder seg etter Appolds heller nedslående
analyse. Det første er hvilken Luther og luthersk arv han har i tankene, og det andre er
hvilken betydning denne som sådan kan eller bør ha for dagens meningssøkende menneske.
Det skal vi diskutere i det videre.

17. Den mystiske arv Luther tilegnet seg gjennom Staupitz, preget av Augustin og Bernhard av Clairvaux, handlet
nettopp om å skille seg fra en ytre fromhet og la menneskets eksistensielle spørsmål komme i sentrum. Kasper
knytter her an til den nyere Luther-forskningen som søker å korrigere det mer liberal-teologiske Luther-bildet
som har dominert deler av forskningen i det 20. århundre. For nettopp å knytte Luther sterkere til denne arv
fremholdes på den ene siden at troen for Luther også har en mer ekstatisk karakter, og på den annen side ordet
som treffer troen utenfra. Slik møter vi hos Luther en ny type mystikk, en troens og ordets mystikk, som ikke
er forbeholdt de fromme eller særskilte. Luther demokratiserer den mystiske opplevelse og erfaring. Jf. særlig
forskningen til E. Iserloh, H. Oberman, U. Köpf, V. Leppin og B. Hamm. Jf. Kasper, Martin Luther, 76f.

18. Ibid., 51.
19. Se Kenneth G. Appold, «Luther’s Abiding Significance for World Protestantism», i The Oxford Handbook of

Martin Luther’s Theology (red. R. Kolb, I. Dingel og L. Batka; Oxford: Oxford University Press, 2014), 598–610,
doi: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199604708.013.023.
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En Luther for det post-konfesjonelle?

Til forskjell fra Calvin forfattet som kjent ikke Luther noe samlet opus, en systematisk dog-
matisk fremstilling av de innsikter han kom frem til, ordnet fra a til å. Året før sin død skrev
han fortalen til utgaven av sine samlede skrifter på latin. Her omtaler han sitt forfatterskap
som «sammensuriet av mine nattetanker», og han forteller at han i skrift og tale har vært
nødt til å svare på utfordringer etter hvert som de meldte seg. Om vi skal følge Luther selv,
må vi altså lese alt Luther har skrevet, nettopp som leilighetsskrifter som skal leses som
innlegg i en fortløpende diskusjon. Dette er ikke minst viktig å ha med når vi stiller spørs-
målet «hvilken Luther?». Det skal vi i det følgende synliggjøre i hans ekklesiologiske over-
veielser.

I sin store Luther-biografi, som i dag feires internasjonalt, tegner Heinz Schilling et godt
bilde av oppløpet til og følgene av avlatstesene.20 Det som konkret fikk Luther til å agere,
var ryktene om dominikanermunk Johannes Tetzels virksomhet, noe som fikk Luther til
å begynne å granske avlatslærens bibelske grunnlag. Herfra begynner dominobrikkene å
falle, som Schilling betegnende formulerer det. Etter at Luther så senere hadde vært i forhør
hos kardinal Cajetan i Augsburg i 1518, disputasjonen med Johannes Eck hadde funnet sted
i 1519 i Leipzig og endelig bannbullen kom i 1521, identifiserer Luther paven som anti-
krist, med henvisning til 2 Tess 2,4. Luther var preget av en apokalyptisk bevissthet; han
så seg nå i en eskatologisk endetidskamp mellom Kristus og antikrist. Munken og reform-
katolikken, for å bruke kardinal Kaspers terminologi, blir nå reformator.

De reformatoriske hovedtekstene fra 1520 tegner nå en ny virkelighet. I det såkalte Adels-
skriftet (Til den kristne adel av tysk nasjon om bedring) utvikler Luther, særlig med henvis-
ning til 1 Pet 2,5.9, læren om det allmenne prestedømme. Her utfordres pavemakt, kirkens
embetsforståelse og kirkesyn. I skriftet Om kirkens babylonske fangenskap utfordrer Luther
tilsvarende kirkens sakramentslære. I skriftet Om de gode gjerninger er det så den evange-
liske etikken, slik den senere ble kalt, som utfoldes; her flyttes forståelsen av hva en god
gjerning er, fra det å gjøre gjerninger for sin egen salighets skyld – den meritoriske begrun-
nelse for handlingslivet – til eksklusivt å være gjerninger til beste for nesten. Endelig ser vi
så i Frihetstraktaten (Om den kristne frihet) hvordan Luther nå forstår den kraft og virk-
ning evangeliet har til frihet i menneskets liv, og hvordan denne frihet muliggjør et liv i
tjeneste, i ufrihet, for nesten.

Ut av denne prosess vokser en ny kirkeforståelse. Kirken var for Luther forsamlingen av
de troende, men ikke uten videre forstått som fysisk eller konkret forsamling. Det er de
hellige i troen («die Heiligen im Glauben») som er kirken, fremholder han i 1520 i skrif-
tet Vom Papsttum zu Rom.21 Senere i striden med Erasmus fremholder Luther at kirken er
skjult, og at ingen vet hvem som er de troende («abscondita est Ecclesia, latent sancti»).22

Kirkens hierarkiske struktur, embetsmessig ordnet, blir nå noe sekundært om i det hele
relevant. I disse tekstene forstås det kirkelige embete mer ut fra en tenkning om delegasjon,
at den konkrete embetsutøvelse er å forstå som delegert ut fra det allmenne prestedømme.

20. Heinz Schilling, Martin Luther: Rebell i en brytningstid (Oslo: Vårt Land, 2016).
21. Dr. Martin Luthers Werke: Kritische Gesamtausgabe [WA] (Weimar: Böhlau, 1883ff.), 6:301.
22. WA 18:652. Jf. Kasper, Martin Luther [se n. 16], 31.
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Kardinal Kasper understreker imidlertid at den senere Luther tenker noe annerledes.23

Luther skulle senere komme til å forstå det kirkelige embete som tegn på den sanne
kirke, at det er innsatt av Jesus Kristus, endelig også vektlegges ordinasjonens betydning.24

Melanchthons overveielser i Confessio Augustana 28 er her også interessante: I et forsøk
på å komme til enighet med keiser og pave ønsker han å anerkjenne det historiske bispe-
embete, samtidig som han presiserer at det kan anerkjennes under forutsetning av at evan-
geliet får fritt løp. Som H. Meyer har understreket, ser vi her at både CA og Apologien
uttrykker en åpenhet for det historiske episkopatet.25 Tilsvarende kan Luther i Galater-
brevskommentaren si at han ville bære paven på sine hender og kysse pavens føtter, såfremt
paven gir evangeliet fritt løp.26

Det er grunn til å stoppe opp ved det faktum at Luther i sitt ønske om reformer hen-
vender seg til og appellerer til adelen når han i 1520 utfordrer pavemakt og embetssyn,
og følgelig kirkesyn. For Luther var dette en nødssituasjon, nettopp som følge av at bis-
kopene hadde sviktet sitt kall. Men det som var en nødssituasjon, skulle snart få institu-
sjonelle former, noe vi allerede ser på riksdagen i Speyer i 1526, og bli lovverk i riket ved
freden i Augsburg i 1555. I Tyskland er dette kjent som «landesherrliches Kirchenregiment»
og ble først avsluttet med avskaffelsen av monarkiet i 1918. I de skandinaviske landene er
dette folkelig uttrykt som «statskirke», i Norge først endelig avskaffet i 2017. At det med
freden i Augsburg var fyrster og konger som fikk religionsfrihet og rett til å velge religiøs
tilhørighet, og ikke borgerne, var på mange måter en videreføring av en førmoderne sam-
funnsforståelse ved at borgerne ikke tilkjennes hva vi i dag oppfatter som elementære ret-
tigheter. Det eneste unntaket var at keiser og pave falt ut av strukturen. Nødsordning ble
normalordning, foranlediget av at pave og biskoper motsatte seg å reformeres. Historisk
sett ble altså den konfesjonelle tidsalder avsluttet i 1918 i Tyskland og nær hundre år senere
i Norge.

Den kritiske Luther-forskningen har gjennom det 20. århundre kunnet påpeke til dels
ulike ansatser og til dels skiftende posisjoner i Luthers tenkning. Han var nettopp ikke en
systembygger som Calvin, som presenterte et samlet opus. Tenkning og praksis ble drevet
frem etter hva de skiftende situasjoner krevde. Denne enkle historiske og systematiske
refleksjon over sentrale tekster som jeg her har gitt, er imidlertid tilstrekkelig til å vise at
man vil tenke annerledes om hvordan man skal møte sin samtid, om man lar seg inspirere
av henholdsvis den unge eller den sene Luther.

Er det den radikale vilje til nytenkning for evangeliets sak, som vi finner hos den unge
Luther, eller er det viljen til og åpenheten for å videreføre tradisjonen, som vi finner hos

23. Jf. Kasper, Martin Luther, 32f.
24. Se særl. Wolfhart Pannenberg, «Das kirchliche Amt in der Sicht der lutherischen Lehre», i Lehrverutreilungen

– kirchentrennend?, bd. 3, Materialien zur Lehre von den Sakramenten und vom kirchlichen Amt (DiKi 6; red. W.
Pannenberg; Freiburg i.B.: Herder, 1990), 286–305.

25. H. Meyer, «Bemerkungen zum Artikel 28 der Confessio Augustana und zum Artikel 14 der Apologie der Con-
fessio Augustana über das Bischofsamt», i Versöhnte Verschiedenheit: Aufsätze zur ökumenischen Theologie, bd.
2, Der katholisch/lutherische Dialog (Frankfurt a.M.: Otto Lembeck, 2000).

26. WA 40.1 (Galaterbrevskommentaren 1531/35), 181. Jf. H. Meyer, «Das Papsttum bei Luther und in der luthe-
rischen Bekenntnisschriften – kirchentrennend?», i Pannenberg, Lehrverurteilungen – kirchentrennend?, bd. 3,
Materialien, 306–28.
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den senere Luther, vi som kirke i dag bør vektlegge? Carl E. Braathen argumenterer for at
nettopp denne uklarhet i forståelsen av kirke og embete hos den historiske Luther gjør at
man bør arbeide for å tilpasse og innordne de lutherske kirkers posisjon i disse spørsmål
til tradisjonen.27 Jeg vil argumentere for det motsatte: Nettopp det vi her litt ubeskyttet
rubriserer som «den unge Luther», kan på en særlig måte muliggjøre den åpenhet, endring
og bevegelse som samtiden fordrer. Ikke for å forlate tradisjonen, men for å utvide kirken
til å romme mer enn tradisjonen.

Kirke i det postkonfesjonelle?

Det er spennet mellom overlevering og fornyelse som her tematiseres, og ikke minst de
konfesjonelle kirkers evne og vilje til å romme mer enn seg selv. Den åpenhet som Det
annet vatikankonsil signaliserte for Den romersk-katolske kirke, og som den gang gjorde at
den samtale som Luther med sine avlatsteser etterlyste, nå endelig kunne begynne, er i dag
ikke bare svekket, men lammet. Den optimisme som kjennetegnet de økumeniske samta-
ler i andre halvdel av det 20. århundre, er i dag borte. At en tilbaketrekning til tradisjonell
konfesjonalisme eller til å forsøke å reetablere en ny konfesjonell tidsalder, som i Tyskland
altså ble avsluttet i 1918 og i Norge nær hundre år senere, vil være et kapitalt feilgrep, er
selvsagt. Som vi ovenfor har påpekt, er samtiden nettopp preget av en spiritualitet hvor
mennesker på det religiøse felt i større grad erfarer seg å være myndige og i voksende grad
forholder seg til konfesjonelle forskjeller på selektivt vis. Det gjør ikke konfesjonelle skiller
uinteressante for dagens mennesker – pilegrimsvandringene er nettopp også en vandring i
konfesjonelt landskap, historisk og aktuelt, men erfares mer som en spennende oppdagel-
sesreise hvor pilegrimen orienterer seg fritt og forholder seg selektivt til hva han eller hun
møter. Å gjenopprette en konfesjonell tidsalder vil nettopp ikke evne å møte dagens men-
nesker.

Ønsket om kirkelig fellesskap på tvers av tradisjonelle konfesjonelle grenser kan i dag
knapt sies å være mindre enn etter Det annet vatikankonsil. Uenigheten melder seg imid-
lertid i dag mer i synet på hva som utgjør enhet, og følgelig er man uenige om hva som er
det konkrete mål for de økumeniske samtaler. Man savner en felles økumenisk visjon, frem-
holder kardinal Kasper med rette.28 Samtidig understreker han viktigheten av å fastholde
den vei konsilet pekte på, og argumenterer for at pave Frans har videreført den åpning mot
verden og det større kirkelige fellesskap som konsilet representerte.29 Det er særlig teksten
Evangelii gaudium fra 2013, som han kaller pave Frans’ programskrift, han fremholder. Her
henter Frans frem og slutter seg til Oscar Cullmanns begrep «forsonet mangfold».30 Det er

27. Braathen argumenterer for at eneste vei ut av den uklarhet vi finner hos Luther, er gjennom «realigning and
reconciling Lutheran ordained ministry with the episcopal ordained ministries in apostolic succession in the
Eastern and Western branches of the one holy catholic church» (Carl E. Braathen, «The Special Ministry of the
Ordained», i Marks of the Body of Christ [red. C.E. Braathen og R. Jenson; Grand Rapids, Mich.: Eerdmanns,
1999], 123–36 [126f.]).

28. Kasper, Martin Luther [se n. 16], 54f.
29. Walter Kasper, «Die ökumenische Vision von Papst Franziskus», i Freude an Gott: Auf dem Weg zu einem leben-

digen Glauben (red. G. Augustin og M. Schulze; Freiburg i.B.: Herder, 2015).
30. Oscar Cullmann, Einheit durch Vielfalt: Grundlegung und Beitrag zur Diskussion über die Möglichkeiten ihrer

Verwirklichung (Tübingen: Mohr Siebeck, 1990).
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en fornyet «Guds folk-ekklesiologi» som her presenteres, hvor Guds folk forstås som alltid
å være i oppbrudd. Økumenisk enhet forstås og tegnes ikke lenger som konsentriske sirkler
med Den romersk-katolske kirke i sentrum. Kirken som økumenisk fellesskap forstås og
tegnes som en polyeder: Kirken som økumenisk fellesskap lar seg best fremstille som et geo-
metrisk legeme eller objekt bestående av mange plane flater med rette kanter. I motsetning
til å tenke om økumenisk fellesskap gjennom konsentriske sirkler, som en type puslespill
hvor én brikke legges utenpå den andre, forstås her kirken som en enhet, som ett legeme.
Likesom en edelsten når solens stråler treffer den, reflekteres lyset på et utall vakre måter.
Slik er kirken i hele sitt mangfold.

Det større mangfoldige bilde av kirken som tegnes når polyederen hentes inn som
modell, er imidlertid kun meningsfullt for dagens søkende mennesker i den grad det gis
rom for fortsatt åpenhet, endring og bevegelse. – Også åpenhet, endring og bevegelse på
uventede og overraskende måter som ikke har gjenskinn fra noen av polyederens mange
flater.

BÅDE LUTHERSK OG POSTKONFESJONELL

Boken That Was the Church That Was etterlyser kirkens evne og vilje til åpenhet, endring
og bevegelse, til å være en del av og leve med i samtidskulturen – være en folkekirke. Forsk-
ningen peker på hvordan dagens meningssøkende mennesker i voksende grad mister både
tillit til kirkens lære og fortrolighet med kirkens former og uttrykk. Dagens spiritualitets-
forskning peker på hvordan mennesker begir seg ut på søken i et åpent landskap hvor
kirkelig konfesjonell arv også kan være viktig, men hvor de tradisjonelle kirkelige auto-
riteter er satt på sidelinjen og de gamle konfesjonelle demarkasjonslinjer oppleves som
passé.

Det vi i dagligtalen karakteriserer som «luthersk», er gjerne knyttet til gitte religiøse
uttrykk og praksisformer, slik dette er synlig i gudstjenesteliv og kirkerom, og mer gene-
relt knyttet til mentalitet, gjerne relatert til arbeidsmoral og tillit i samfunnet. Det lar seg
forsvare å hevde at Norges og nordmenns mentalitet på en rekke felt har blitt preget og
bestemt av statskirke og lutherdom gjennom århundrer som monoreligiøst land. Denne
konfesjonelle arv kan på mange måter ha store verdier som det er verd å ivareta og røkte.
Men religionssosiologenes analyser og spiritualitetsforskningens konklusjoner peker på en
søken etter fellesskap og mening som overskrider dette «lutherske». Like mye peker samme
forskning på en søken som overskrider ethvert konfesjonelt definert fellesskap.

Spørsmålet som da blir tilbake, gjelder mulighetene for en teologi som evner å romme
mer enn seg selv og sin egen tradisjon, uavhengig av hvor bred og sammensatt den måtte
være, og som i sin ytterste konsekvens evner å romme mer enn de andre tradisjoner til
sammen. Nettopp her mener jeg at arven fra Luther har verdi – ikke gjennom de valg Luther
kom til å gjøre i sin samtid, men gjennom hva han så som evangeliets sak.

I Luthers teologi er det ett punkt, en kjerne – rett forstått en sak – som alt står og faller
med. Denne sak er trosrettferdigheten. I egentlig forstand handler trosrettferdigheten om
hva mennesket dypest sett er, menneskets egentlige identitet, som Luther fremholder som
skjult for det menneskelige øye. Luther søkte en tale om kirken som var i overensstem-
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melse med denne rettferdighet. Det er nettopp denne sak som ligger til grunn for den unge
Luthers vilje til radikal nytenkning, slik vi har sett ovenfor, hvor kirke i egentlig forstand
ikke kan lokaliseres i en synlig struktur eller forsamling, men overskrider disse.

I utlegningen av De profundis (Salme 130) understreker Luther trosrettferdighetens helt
fundamentale plass og betydning for kirkens eksistens, nemlig som den lære med hvilken
kirken står og faller: «Stante enim hac doctrina stat Ecclesia, ruente autem ruit ipsa
quoque.»31 Denne setning og denne sak misforstås om den forstås som konfesjonelt lære-
stykke med krav om tankemessig og læremessig tilslutning. Det er livstolkning og livserfa-
ring trosrettferdigheten uttrykker – performativ erfaring, levd liv.32

Det er trosrettferdigheten som muliggjør den radikalitet vi ser hos den unge Luther, hvor
tradisjonen kommer i spill, hvor han søker nye veier og nye muligheter. I dag må vi gjøre
den kritiske tenkningen på tidlig 1520-tall til inspirasjonskilde for videre teologisk tenk-
ning – før adels- og fyrstebindingene, før de kontekstavhengige konkretiseringene. Opp-
gaven for en luthersk teologi i dag må være å solidarisere seg med det meningssøkende
postmoderne menneske, å vise samme vilje til radikal nytenkning, å gå utover tradisjo-
nen og omfavne mangfoldet. Oppgaven for en luthersk kirke må i møte med det menings-
søkende postmoderne menneske tilsvarende være kritisk å gjennomtenke egen praksis og
ritus, og spørre om man gir rom for mer enn egen kultur og tradisjon. – De sterkt synkende
dåpstall i dag bør gjøre dåpsliturgi og -teologi til et sentralt sted for slik nytenkning.

Det dreier seg om en sak, ikke om kulturell mentalitet, tradisjon, ritus eller organisasjon.
Det gjør ikke noe av dette uvesentlig, men det er sekundært i forhold til den sak kirken
skal forvalte. I møte med dagens meningssøkende mennesker, ikke minst slik menneskers
søken kommer til uttrykk gjennom pilegrimsvandringen som massivt og stadig voksende
samtidsfenomen, er spørsmålet om kirken kan og vil være en pilegrimskirke. Ikke som en
konfesjonell kirke som søker å støpe om pilegrimenes lengsler og spørsmål i sin egen form,
men som en kirke som solidariserer seg med pilegrimen – en kirke som vil åpenhet, endring
og bevegelse, og som søker nye fellesskap og nye svar. Nettopp en slik pilegrimskirke er,
rett forstått, både luthersk og postkonfesjonell.

31. WA 40.3 (Vorlesung über Stufenpsalmen, 1532/33), 351.34f. Walch-utgaven gjengir dette sitat som følger:
«Denn wenn diese Lehre steht, so steht die Kirche, wenn sie aber fällt, so fällt die Kirche auch.» («For om denne
lære står, så står kirken; om den faller, så faller kirken med.») (Johann Georg Walch, red., Dr. Martin Luthers
sämtliche Schriften [St. Louis, Mo.: Concordia, 1987 [1880–1910], 4:27).

32. Slik Luther insisterer på at sann teologi ikke er «spekulativ teologi», tankespinn og høytflygende abstraksjoner.
Teologi er liv, teologi er livstydning – sann teologi er, som han sier, praktisk teologi: «Die wahre Theologie ist
praktisch, und ihr Fundament ist Christus, dessen Tod durch den Glauben ergriffen wird […]. Die spekula-
tive Theologie, die gehört in die Hölle zum Teufel» (WATischreden 1:72.16–21 [nr. 153].) I den skandinaviske
skapelsesteologiske tradisjonen har man videre nettopp understreket hvordan trosrettferdigheten er relatert til
menneskets erfaringsverden, både som forutsetning (jf. Grundtvig: «Menneske først, kristen så», i det seneste
gjennom Svein Aage Christoffersens begrep «skapelsesnåde») og som konsekvens med en nytt blikk på verden
som gave og sted for gudsnærvær (jf. det nye blikk på verden som trosrettferdigheten gir, og som rommes i
Luthers uttrykk om i troen å se verden med «vidåpne øyne» («oculos weiter auffsperren»). Jf. Jensen, Pilegrim
[se n. 14], 169f.
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