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 Innledning		

 

 
Every spirituality encapsulates a world view and, in Christian terms, this view 

includes an understanding of the kind of God humans are dealing with. 
Philip Sheldrake1 

 

”Hvor Gud er blitt av” ropte han, ”vil jeg fortelle dere!  
Vi har slått ham i hjel – dere og jeg!” 

Friedrich Nietzsche2 
 

1 Kirken i møte med religiøs endring  
 Det dramatiske ropet fra Nietzsche’s tolle Mensch kaster ekko inn i vår samtid. ”Guds død” 

har blitt en del av et kollektivt repertoar, til og med en klisje, noe det er lett å gripe til man 

skal uttale seg om religionens nedgang. Å finne sekulariseringssymptomer er ikke vanskelig. 

Statskirken, med sin mangehundreårige historie i Norge, har i skrivende stund kun en drøy 

uke igjen før den opphører. Dens historiske avvikling 1.januar 2017 kommer til å innebære 

tydeligere juridisk og politisk sekularisering av statssystemet. Dette er sekularisering i politisk 

forstand som er konkret og lett å få øye på. Det finnes imidlertid en sekularisering i kulturell 

betydning som er mindre konkret, men like fullt virksom, som bereder grunnen for slike 

hendelser i vår kollektive bakgrunnsforståelse. Det tale om at selve måten vi oppfatter og 

erfarer ting på i det praktiske liv er sekularisert. Filosofen Charles Taylor er en som hevder 

dette, og som peker på at ”Gud” ikke lenger er en referanse i de kollektive forestillinger, 

oppfatninger og praksiser som preger vestlig kultur. Guds død i denne forstand inntrer ikke 

gjennom statskirkens snarlige oppløsning, det er en hendelse som for lengst er inntrådt i 

kulturen, og som gjør skillet mellom stat og kirke meningsfullt når det nå skjer.3  

 

                                                        
 

1 Sheldrake. Spirituality and Theology, 196 
2 Nietzsche sitert i Deleuze. Nietzsche, 79 
3 Vattimo. Beyond Interpretation, 6-7 
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Denne avhandlingen gir en lesning av en betenkning skrevet til Kirkemøtet i 1999 kalt Kirken 

i møte med den åndelige lengsel i vår tid.4 Betenkningen selv adresserer en kulturhistorisk 

situasjon som den hevder er preget av “den materialistiske og vitenskapelige fornuft” og 

“teorier om religionens bortfall”. Betenkningen går rett inn i skjæringspunktet mellom kirken 

og samtidskulturen, og den representerer den største kursendringen i Den norske kirkes 

forhold til nyreligiøsiteten de siste femti årene. Min tese er at denne betenkningen ikke bare 

adresserer men også formes av en sekulær kultur i Taylors betydning av ordet. Denne 

avhandlingen undersøker hvordan kirkemøtebetenkningens eksplisitte forestillinger om 

gudsrelasjonen, dens verdier og idealer for religiøs praksis, implisitt gir mening i lys av den 

sekulære kulturen den er del av.  

Samtidig identifiserer betenkningen en diffus religiøsitet i denne sekulære kulturen, “en ny 

vending mot det åndelige i vid forstand”, en ”åndelige lengsel”.5 Sett i lys av ”religionens 

bortfall” innebærer dette et tilsynelatende paradoks. Religionssosiologene Linda Woodhead 

og Paul Heelas har kartlagt religiøs endring og samtidsreligion i Vesten rundt årtusenskiftet. 

Deres funn synes å bekrefte betenkningens påstand: den vestlige kulturkrets rommer et 

diffust, men større og mer synlig religiøst mangfold enn på lenge. Det synlige nærværet av 

både fundamentalistisk religiøsitet og alternativ spiritualitet midt i det sekulære, yter motstand 

mot forestillingen om Guds død. De siste tiårene har en interesse for spiritualitet gjort seg 

gjeldende i reklame, underholdningsindustri og andre steder utenfor tradisjonelt religiøse 

sammenhenger. Woodhead og Heelas´ beskrivelser av vestlig samtidsreligion er også en 

relevant kulturkontekst å lese betenkningen i lys av, som i første omgang synes å representere 

enn spenning til Taylors narrativ om den sekulære kulturen.  

 

I lys av samtidsreligion på den ene siden og av den sekulære kulturen på den andre, vil 

betenkningen leses som et kulturhistorisk dokument. Betenkningen forsøkte å reformulere 

kirkens svar på implisitte spørsmål i samtidskulturen. At prosjektet ikke nødvendigvis kan 

kalles ”luthersk” i dogmatisk forstand, vitner de mange systematisk-teologiske diskusjonene 

etter betenkningen om. Men for et kirkelig dokument er dette et viktig spørsmål. I siste del av 

avhandlingen belyses derfor den åndelige lengselens relasjon til luthersk teologi med 

utgangspunkt i Paul Tillichs behandling av en tilsvarende problematikk. Selv om 
                                                        
 

4 Kirkemøtebetenkningen vil heretter bli kalt “betenkningen” i teksten og gis akronymet “KMÅL” i 
noteapparatet. 
5 KMÅL, 8 
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avhandlingen viser at konseptuelle forestillinger er uatskillelig sammenvevd med praksiser i 

materialet, så er det betenkningens uttalte målsetning å være orientert mot praksisfeltet. I tråd 

med betenkningens orientering mot praksis, og på grunn av studiens plassering innenfor 

spiritualitetsstudier som praktisk-teologisk disiplin, vil den siste delen bringe innsiktene fra 

studien tilbake til praksisfeltet. Her vil jeg drøfte hvorvidt nattverden kan forstås som religiøs 

praksis i sekulær kontekst, og med det utgangspunktet gå i kritisk dialog med betenkningens 

individ-orienterte religiøse praksiser. 

 

 

2 Avhandlingens hovedproblemstilling og underspørsmål 
Ifølge betenkningen innebærer dens strategi for å møte samtiden et “arbeid med kirkens 

åndelige erfaringer”.6 Betenkningen begrunner dette kulturelt: “Søkende mennesker i dag spør 

ikke etter trossannheter, men etter våre erfaringer i vandringen med Gud. Har vi noe å si 

dem?”7 Den overordnede strategien er å hjelpe kirken å legge til rette for en åndelig 

erfaringsdimensjon. Jeg vil derfor kalle betenkningens strategi i møte med den åndelige 

lengsel for en “erfaringsstrategi”. Denne strategien danner bakteppet for avhandlingens 

overordnede problemstilling, som kan formuleres slik: Hvordan kan betenkningens 

erfaringsstrategi forstås i lys av den kultursituasjon den adresserer?  

Avhandlingens deler besvarer hvert sitt underspørsmål, men alle bindes sammen ved at de 

besvarer aspekter ved hovedspørsmålet fra ulike avgrensede perspektiver. Det første som 

trenger nærmere avklaring i hovedproblemstillingen er erfaringsbegrepet. Derav følger første 

underspørsmål: Hva er religiøs erfaring? Spørsmålet drøftes fra et teoretisk perspektiv i del 

en (26-28). Det neste som redegjøres for er betenkningen og dens erfaringsstrategi, ut fra 

spørsmålene: Hva er betenkningens innhold og umiddelbare kontekst, og hvordan framstiller 

den strategien for åndelig erfaring? Disse spørsmålene behandles del to, først og fremst 

gjennom en redegjørelse for betenkningens innhold og dens umiddelbare kirkelige kontekst 

(50-64). Deretter følger en gjennomgang av den eksisterende faglitteraturen om betenkningen 

(64-78). Gjennomgangen har to funksjoner. For det første supplerer den kunnskapen om 

betenkningens innhold og kontekst. For det andre danner den overgangen til mitt eget faglige 

bidrag. Denne faglitteraturen utgjør den faglige konteksten som avhandlingen bygger videre 

                                                        
 

6 KMÅL, 20 
7 KMÅL, 47  
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på og er et bidrag til. Studiet av betenkningen begynner med en analyse av hvordan 

erfaringsstrategien relaterer seg til “den åndelige lengsel i vår tid” som kulturfenomen. Dette 

er imidlertid ingen faglig etablert kontekst, men betenkningens betegnelse på en løst 

sammensatt gruppe fenomener i vestlig samtidsreligion. Analysedelens problemstilling 

formuleres derfor slik: 

Hvilken type samtidsreligion representerer betenkningens erfaringsstrategi? For å kunne 

besvare dette spørsmålet, anvender jeg Woodhead og Heelas´ typologi over samtidsreligion 

som analyseredskap (81-88). Ved hjelp av dette belyser jeg hvilke av samtidens religiøse 

strømninger betenkningen i praksis relaterer seg til, og hvordan den selv kan leses som 

uttrykk for samtidsreligion (89-178).  

I tillegg til at betenkningen relaterer seg til samtidsreligion, påpekte jeg innledningsvis at 

betenkningen også adresserer en videre kultursituasjon preget av “religionens bortfall”. Den 

etablerte faglige betegnelsen på denne situasjonen er sekulariseringen. Del fire (179-288) 

består av en lesning som tar utgangspunkt i denne delen av kultursituasjonen, ut fra følgende 

spørsmål: Hvordan kan betenkningens erfaringsstrategi relateres til sekulariseringen av 

vestlig kultur?  

Hensikten er å kontekstualisere betenkningens visjon for åndelig erfaring i lys av 

framstillinger av vestlig samtidsreligion og av sekulariseringen. Forståelsen av betenkningens 

kulturelle betydning vil være relevant i vurderingen av hvor vidt betenkningen lykkes med 

målsetningen om å komme “sin tid” i møte.  

Til slutt drøftes erfaringsstrategien i prinsipielt og pragmatisk perspektiv (289-329). Dermed 

vender jeg i femte og siste del tilbake til den kirkelige konteksten jeg startet med, nå forstått 

som en teologisk og normativ kontekst, og denne gangen med to teoretiske spørsmål: Hva er 

den prinsipielle og praktisk-teologiske betydning av betenkingens visjon for åndelig erfaring?  

I denne siste delen forlater jeg tidligere kontekstuelle perspektiver, og drøfter betenkningens 

erfaringsteologi som prinsipiell teologisk posisjon i seg selv. På dette grunnlaget gis det til 

slutt anledning til å vurdere betenkningens erfaringsstrategi som teologisk posisjon i relasjon 

til kirkens konfesjonelle kontekst. 

Før jeg redegjør for avhandlingens teori og metode, skal jeg imidlertid redegjøre for enkelte 

førvitenskapelige forutsetninger for dette prosjektet, som har med min personlige motivasjon, 

prosjektets foranledning og dets institusjonelle forankring å gjøre.  
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3 Førvitenskapelige forutsetninger 
Den personlige motivasjonen bak arbeidet startet med en interesse for sekularisering og 

religiøs endring i ”praksisfeltet”. Den Gud som kirken forkynner, tas ikke lenger for gitt av en 

kristen monokultur, men framstår som et valgfritt supplement til tingenes orden. Som 

profesjonsstudent i teologi framstod kultursituasjonen som en grunnleggende utfordring, både 

for faget og for vilkårene for prestetjeneste og kirkens oppdrag i samfunnet. Inspirert av 

idéhistoriske studier og Radical Orthodoxy-teologiens entré på slutten av 90-tallet, ansporet 

denne faglige interessen meg til et kirkehistorisk fordypningsarbeid om sekulariseringens 

idéhistoriske røtter i førmoderne teologi. Gjennom arbeidet ble jeg mer observant på at 

sekulariseringsprosessen reiste et behov for å utforske forholdet mellom kirkens gudsbilder og 

den kollektive bakgrunnsforståelsen som preger kirkens kulturelle kontekst. Det er på mange 

måter en tilsvarende tematikk denne avhandlingens materiale, kirkemøtebetenkningen om 

Kirken i møte med den åndelige lengsel i vår tid adresserer med et konstruktivt og praktisk 

sikte. 

 

Prosjektets konkrete foranledning var at daværende rektor ved Det praktisk-teologiske 

seminar (PTS), Geir Hellemo, i 2006 var interessert i at det ble gjort forskning på 

kirkemøtebetenkningen innenfor faget pastorallære. Prosjektet har vært institusjonelt 

forankret på PTS fra oppstarten i 2007. Det betyr at praktisk-teologisk presteutdanning har 

vært en sentral del av prosjektets faglige kontekst, med de føringer det legger for prosjektets 

relevans for prestetjenestens utfordringer i kirke og samfunn. I den institusjonelle 

forankringen ligger en implisitt normativitet knyttet til religiøs praksis. Utdanningen fokuserer 

på forordnet kirkelig praksis, orientert om den offentlige sakramentsforvaltningen og 

forkynnelsen av evangeliet. Som vi skal se, åpner betenkningen opp andre perspektiver på 

religiøs og åndelig praksis enn dette. Videre har seminaret en lang tradisjon for å forsvare 

folkekirkelige interesser, og for å posisjonere seg mot indrekirkelige fromhetsidealer med 

røtter i pietismen. Også dette har vært en del av prosjektets implisitte ideologiske og 

normative kontekst. Prosjektet har fra starten inngått i seminarets satsning på å styrke fagfeltet 

praktisk teologi. Prosjektets faglige forankring og rammer har lagt til rette for stor grad av 

faglig frihet og selvstendighet i arbeidet. 
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1 Innledning  
Denne avhandlingen er en praktisk-teologisk spiritualitetsstudie med affinitet til systematisk 

teologi. I det følgende vil jeg klargjøre hvordan avhandlingen er representativ for praktisk 

teologi som disiplin, påpeke enkelte aspekter ved avhandlingen som setter den i en særstilling, 

og avgrense prosjektet fra noen nærliggende disipliner og fagforståelser. Jeg skal dessuten 

gjøre en vitenskapsteoretisk avklaring av forholdet mellom praktisk teologi og det akademiske 

studiet av spiritualitet, og plassere avhandlingen i henhold til disse. Først skal jeg begynne 

med å plassere avhandlingen i dens mer umiddelbare faglige sammenheng, studiet av 

spiritualitet innenfor en norsk praktisk-teologisk kontekst. 

 

2 Avhandlingens faglige kontekst: Kristen spiritualitet i norsk praktisk teologi 
Selv om begrepet ”spiritualitet” først har kommet inn i norsk språk i andre halvdel av 1900-

tallet, har selve tematikken vært del av praktisk teologi lenge før faget ble etablert som 

akademisk disiplin. I den eldre pastoralia-litteraturen var spiritualitet, bredt forstått som 

fromhetsliv og personlig religiøs habitus, et viktig tema gjennom århundrer. Under 

statspietismen på 1700-tallet framstilte Erik Pontoppidan presten som ”geistlig”, 

prestetjenesten var en åndelig tjeneste, og denne kvaliteten skulle prege alle deler av 

yrkesutøvelsen. Selv om vektleggingen og språkbruken er en annen, fortsetter spiritualitet å 

være et samlende perspektiv på prestetjenesten i Wilhelm Wexels og særlig Gustav Jensens 

bøker i pastorallære på 1800-tallet.8 Utover 1900-tallet endres dette. I Skagestads (1930) og 

Weiders (1969) innføringsbøker i pastorallære framstilles spiritualitet som et pastoralteologisk 

undertema på linje med andre, det er ikke lenger et samlende perspektiv.9 Dette reflekterer en 

utvikling hvor faget spesialiseres. Pastorallæren blir etter hvert erstattet av en praktisk teologi 

med tydeligere grenseoppganger mellom spesialiserte subdisipliner. Etter tusenårsskiftet har 

vitenskapeliggjøringen av den praktiske teologien brakt den nærmere samfunnsvitenskapene, 

og norsk praktisk teologi anvender i dag ofte empirisk metodologi. Målt i antall avlagte 

doktorgrader ved landets to største fakulteter de siste fem årene, utgjør empiriske 

                                                        
 

8 Johannessen. ”Pastoral spiritualitet i endring”, 3-13 
9 Johannessen. ”Pastoral spiritualitet i endring”, 3-13 
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forskningsprosjekter omtrent halvparten av den samlede produksjonen, og flertallet av disse 

kan regnes som praktisk-teologiske prosjekter i bred forstand.10 Fagets utvikling og 

ekspansjon utgjør en signifikant dreining innen norsk teologi som sådan. 

Vitenskapeliggjøringen av praktisk teologi innebærer samtidig at spiritualitet blir mer utsatt 

for å bli et teologisk appendix til forskningen, eller å forsvinne fra fagets horisont. 

Selvfølgelig kan samfunnsvitenskapelige metoder brukes i utforskningen av kristen 

spiritualitet, men de representerer i regelen et utenfraperspektiv. Samtidig med den ”empiriske 

vendingen” i praktisk teologi har kristen spiritualitet begynt å gjøre seg gjeldende som en 

egen disiplin i norsk sammenheng de siste tjue årene. Den har vært tett knyttet til praktisk og 

systematisk teologi, men like fullt med egen, voksende vitenskapsteoretisk basis. Flere har 

bidratt til å gi spiritualitetsstudier en egen vitenskapsteoretisk referanseramme i tråd med 

internasjonale premissleverandører som Philip Sheldrake og Sandra Schneiders. En av disse 

er Harald Olsen ved Universitetet i Agder.11 Flere vitenskapelige artikler har blitt publisert 

innenfor spiritualitetsstudier i løpet av de siste ti årene, og Kim Larsens studie om Stinissens 

spiritualitet (2015) representerer en av de første PhD-prosjektene skrevet innen 

spiritualitetsstudier som selvstendig disiplin.12 Den faglige interessen for kristen spiritualitet 

har også engasjert systematiske teologer som Per Magne Aadnanes ved Høgskolen i Volda og 

Torleif Austad ved Menighetsfakultetet.13 I motsetning til rent samfunnsvitenskapelige 

tilnærminger, representerer deres bidrag prinsipielle innenfraperspektiver på spiritualitet. Men 

utviklingen av spiritualitet som forskningsfelt har først og fremst skjedd som en interaksjon 

mellom den framvoksende disiplinen vi kan kalle spiritualitetsstudier på den ene siden, og den 

praktiske teologien på den andre. Professor Leif Gunnar Engedal har vært en tidlig 

representant i dette feltet, mens Tone Stangeland Kaufmans studie A New Old Spirituality 

(2011) er den første norske PhD-avhandlingen i krysningsfeltet. Carl Petter Opsahls PhD-

avhandling Dance to My Ministry: Exploring Hip-Hop Spirituality (2012) har en friere 

tilnærming, men kan og regnes som en praktisk-teologisk orientert spiritualitetsstudie. 

                                                        
 

10 Jeg legger her til grunn en generisk forståelse av faget: den delen av teologien som studerer kirkens 
ytringsformer og praksisfeltet i kirke og samfunn. 
11 Harald Olsen har bidratt til feltet med både vitenskapsteoretiske og empiriske studier, se bl.a. Olsen. 
Spiritualitet – en ny dimensjon i religionsforskningen (2006); “Spiritualitet – religionens dynamiske kjerne” 
(2013); “Fra lærepreken til lysglobe” (2005) 
12 Larsen. Transformasjon som overgivelse (PhD) 2015 
13 Se bl.a. Aadnanes. “Den nye kristelege spiritualiteten” (2013), “Framand i eige hus?” (2011), Gud for 
kvarmann (2008) og Austad. Gud møter oss (2008) 
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Denne skissen over kristen spiritualitet i norsk praktisk-teologisk kontekst er langt fra 

utfyllende, men den setter noen koordinater på kartet som avhandlingen kan plasseres i. Den 

viser at emnet i dag har mistet sin tidligere funksjon av å være et helhetsperspektiv knyttet til 

pastorallæren. Kristen spiritualitet betegner i dag både en egen akademisk disiplin og et emne 

som er gjenstand for vitenskapelig utforskning fra systematisk teologi og praktisk teologi, i 

det siste tilfellet gjerne i dialog med vitenskapsteoretiske føringer fra spiritualitetsstudier som 

disiplin. Avhandlingen plasserer seg i skjæringspunktet mellom praktisk teologi og 

spiritualitetsstudier, sammen med en stor del av litteraturen som jeg har vist til. Denne 

avhandlingen skiller seg like fullt fra en del samtidige praktisk-teologiske prosjekter ved å 

ikke være en samfunnsvitenskapelig forankret, empirisk studie. Som praktisk teologi plasserer 

denne avhandlingen seg i den mer systematisk-teologiske grenen av den praktiske teologien 

som gjerne kalles ”offentlig teologi”.14 Arbeidet er et fortolkende tekststudium eller en 

kontekstualiserende nærlesning, og ligger som sådan nærmere historisk-filosofiske og klassisk 

teologiske studier i sin tilnærming til materialet. Samtidig hører ikke studien til den 

systematiske teologien: den er orientert om praksisfeltet, den studerer et konkret uttrykk for 

spiritualitet med fokus på erfaringsdimensjonen og den historiske konteksten, og har som 

formål å kunne bidra tilbake til praksisfeltet. I det følgende skal jeg redegjøre nærmere for de 

vitenskapsteoretiske rammene avhandlingen forholder seg til. 

 

3 Avhandlingens vitenskapsteoretiske kontekst 

3.1 Praktisk teologi som akademisk disiplin 
Den nederlandske praktiske teologen Ruard Ganzevoort hevder at praktisk teologi kommer i 

tre ulike typer eller styles. I en artikkel fra 2004 beskriver han dem med utgangspunkt i den 

praktiske teologiens valg av faglige samtalepartnere.15 Praktisk teologi tar form som 1) en 

dialog med det kirkelige praksisfeltet, 2) en dialog med de teologiske fagene eller 3) en dialog 

med samfunnsvitenskapene. Som dialog med praksisfeltet tjener disiplinen primært til å 

forbedre kirkelige praksiser. Som dialog med teologi generelt og systematisk teologi spesielt, 

tar praktisk teologi form som en hermeneutisk bevegelse mellom teologisk tenkning og det 

praksisfeltet som undersøkes. Som dialog med samfunnsvitenskapene anvender den 

                                                        
 

14 Browning. A Fundamental Practical Theology, 85-90; Ganzevoort & Roeland. “Lived Religion”, 98-101 
15 Ganzevoort. ”Van der Ven´s Empirical / Practical Theology and the Theological Encyclopedia”, 53-74 
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samfunnsvitenskapelige metoder for å utforske praksisfeltet empirisk. I artikkelen ”Lived 

Religion” (2014) bruker Ganzevoort og Roeland betegnelsene pastoral theology, public 

theology og empirical theology om de tre stiltypene.16 Uavhengig av hvilken form eller stil 

man jobber innenfor, kjennetegnes disiplinen av noen generelle kjennetegn. I boken Practical 

Theology in Action (1996/2006) setter Paul Ballard og John Pritchard opp tre kjennetegn på 

praktisk teologi som akademisk disiplin. Den har et emneområde (subject area), en 

metodologi og en kritisk og formålsrettet orientering. Jeg vil la Ballards og Pritchards tre 

karakteristika for faget strukturere den følgende framstillingen, som for øvrig trekker veksler 

på referanseverk som Don Brownings A Fundamental Practical Theology (1991/1996), 

Gerben Heitinks Practical Theology (1993/1999) og antologien The Blackwell Reader in 

Pastoral and Practical Theology (ed. Woodward & Pattison, 2000).  

 

Emneområdet som den praktiske teologien utforsker er ifølge Ballard og Pritchard the 

practice of the Christian community within the world. Dette er et bredt emne som kan ha med 

nærmest alle dimensjoner av kristent nærvær i kulturen å gjøre, og er vanskelig å avgrense 

innholdsmessig.17 Når det gjelder emneområdets form er det bred konsensus om at disiplinen 

studerer praksisfeltet slik det kommer til uttrykk i konkrete situasjoner.18 Mer spesifikt er det 

den menneskelige erfaring av bestemte situasjoner som kjennetegner disiplinens fokus.19 En 

slik bestemmelse av emneområdet legger føringer for disiplinens andre kjennetegn som 

disiplin: dens metodologi. Praktisk-teologisk metode bygger ifølge Browning på den 

epistemologiske forutsetningen at den menneskelige erfaring korrelerer med det kristne 

budskapet, i den forstand at teologien kan ta form av en gjensidig kritisk dialog mellom den 

kristne tradisjonen på den ene siden, og kulturens erfaringer og praksiser på den andre siden.20 

Brownings «kritiske korrelasjonsmetode» bygger på David Tracys videreutvikling av Paul 

Tillichs tenkning, samt på Hans-Georg Gadamers praktiske filosofi. Den kritiske 

korrelasjonsmetoden er ikke den eneste grunnmodellen for praktisk-teologiske studier, men 

                                                        
 

16 Ganzevoort & Roeland. “Lived Religion”, 91-101 
17 Ballard & Pritchard. Practical Theology in Action, 18 
18 Browning. A Fundamental Practical Theology,94-109, 140; Heitink. Practical Theology,5-9; Farley. 
“Interpreting Situations”, 118-127; Campbell. “The Nature of Practical Theology”, 85-88 
19 Ballard & Pritchard. Practical Theology in Action, 96-112; Heitink. Practical Theology,5-9; Swinton & 
Mowat. Practical Theology and Qualitative Research, 5-6; Browning. A Fundamental Practical Theology,34-42; 
Patton. “Introduction to Modern Pastoral Theology”, 50-54  
20 Browning. A Fundamental Practical Theology,46 
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den er utbredt.21 Hos Browning danner den basis for en praksis-teori-praksis -modell for 

praktisk-teologisk arbeid. Hans påstand er at teologien må starte i praksis, i en konkret 

situasjon eller erfaring, som dernest utforskes deskriptivt og normativt ved hjelp av teologiens 

tilgjengelige verktøy (teori), for å bidra tilbake til en kritisk fortolket, begrunnet og revidert 

praksis.22  Hos Ballard og Pritchard beskrives en tilsvarende arbeidsmodell, den såkalte 

pastorale sirkel (the pastoral cycle). Den pastorale sirkel, slik den brukes innenfor praktisk 

teologi i dag, har sitt opphav i 1960-tallets latinamerikanske frigjøringsteologi. Den finnes i 

en rekke varianter og er en sentral grunnlagsmetode for praktisk-teologiske studier. Fire trinn 

kjennetegner den pastorale sirkel: 1) Det deskriptive: beskrivelse av en konkret situasjon eller 

erfaring. 2) Det analytiske: analyse og fortolkning av situasjonen i lys av en aktuell kontekst, 

gjerne i dialog med kontekst-spesifikke, ikke-teologiske disipliner. 3) Det kritiske: teologisk 

drøfting av situasjonens prinsipielle sider fra en gitt konfesjonell synsvinkel. 4) Det 

pragmatiske: handlingsmessige alternativer begrunnet i analyse og kritisk drøfting.23 

Oppmerksomheten mot den sosiale og kulturelle kontekstens betydning, innebærer at 

empiriske og samfunnsvitenskapelige metoder trekkes inn som naturlige samtalepartnere i den 

praktiske teologiens arbeid.24 Samtidig bistår samfunnsvitenskapene i utforskningen av 

meningsdimensjonen i en situasjon. Integrasjonen av teologiske og samfunnsvitenskapelige 

verktøy innenfor en overordnet, hermeneutisk faglig ramme, innebærer at den praktisk-

teologiske metodologien er fleksibel og interdisiplinær.25  

 

Det tredje og siste kjennetegnet på praktisk teologi som akademisk disiplin er dens kritiske og 

formålsrettede orientering. Praktisk teologi er kritisk i den forstand at det søker sannhet, dette 

vitner modellens tre første trinn om. Samtidig handler modellens siste trinn om å ta innsikten 

som er ervervet tilbake til praksisfeltet. Ifølge disse forfatterne er den praktiske teologien 

formålsrettet, i den forstand at den søker å være et kritisk og konstruktivt bidrag til 

                                                        
 

21 Browning. A Fundamental Practical Theology,44-47; Heitink. Practical Theology, 78-79, 195; Ballard & 
Pritchard. Practical Theology in Action, 63-70; Lartey. “Practical Theology as a Theological Form”, 130 
22 Browning. A Fundamental Practical Theology, 1-12 
23 Ballard & Pritchard. Practical Theology in Action, 82; Heitink. Practical Theology, 228-232; Swinton & 
Mowat. Practical Theology and Qualitative Research, 93-98; Liebert. “The Role of Practice in the Study of 
Christian Spirituality”, 83; Lartey. “Practical Theology as a Theological Form”, 130-132; Farley. “Interpreting 
Situations”, 119-121 
24 Ballard & Pritchard. Practical Theology in Action, 19; Browning. A Fundamental Practical Theology, 47-49; 
Swinton & Mowat. Practical Theology and Qualitative Research, vi-vii, 28-72; Heitink. Practical Theology, 
201-240 
25 Ballard & Pritchard. Practical Theology in Action, 113-125; Heitink. Practical Theology, 257  
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utviklingen av praksisfeltet i kirke og samfunn.26 Dette bidraget ivaretas kanskje tydeligst 

annet gjennom fagets deldisipliner. Tradisjonelt sett er disse profesjonsrettede, med 

prestetjenesten og kirkelige yrkesgrupper i sentrum. Profesjonsrettede deldisipliner inkluderer 

blant annet sjelesorg, homiletikk og liturgikk. Faget er i utvikling, og nye deldisipliner vokser 

fram. Stadig flere, deriblant Gerben Heitink, inkluderer nå spiritualitetsstudier blant den 

praktiske teologiens deldisipliner.27 Heitink hevder at den praktiske teologien har tre 

emneområder: 1) menneskets religiøsitet, 2) kirken og troen, og 3) religionen og samfunnet. 

Spiritualitetsstudier som praktisk-teologisk deldisiplin hører til det første.28  

 
In most recent times the subject of spirituality also seems to have developed into a separate 

subdiscipline. Here the cultural situation plays an important role. The revival of spirituality points to 

”fundamental deficiencies” in contemporary culture […]. Religious experience evaporates and the 

often-used expression ”eclipse of the divine” points to the oppressing reality of God´s absence. 

Maintaining and recovering peronal faith thus becomes a separate domain for attention and action.29 

 

Heitink fortsetter med å peke på at årsaken til at dette er i ferd med å bli en praktisk-teologisk 

disiplin, er en voksende interesse for spiritualitet i samtiden, både i og utenfor kirken. 

Interessen tar andre former enn hva man før har vært vant med, ikke minst i protestantiske 

sirkler. Han peker på sekularisering som en kontekst for å forstå denne interessen, noe som 

peker på nødvendigheten av å gå utenfor de teologiske fagene i utforskningen av den.30 

 

I det følgende skal jeg presentere det akademiske studiet av spiritualitet, slik det er i ferd med 

å etableres som et selvstendig, hermeneutisk og interdisiplinært fag. Jeg skal dernest forsøke å 

vise hvordan dette faget kan innpasses som praktisk-teologiske deldisiplin. Til slutt vil jeg 

plassere og avgrense avhandlingen i forhold til spiritualitetsstudier som praktisk-teologisk 

deldisiplin. 

 

                                                        
 

26 Ballard & Pritchard. Practical Theology in Action, 19-20 
27 Heitink. Practical Theology, 271-273 
28 Heitink. Practical Theology, 244-258. Heitink sier: ”This development allows one to speak of a separate 
action domain, and in principle, of a distinct subdiscipline.” (Heitink. Practical Theology, 273) 
29 Heitink. Practical Theology, 271-272 
30 Heitink. Practical Theology, 271-272 
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3.2 Studiet av spiritualitet som akademisk disiplin 
Det akademiske studiet av spiritualitet, forstått som studiet av erfaringsdimensjonen ved det 

religiøse liv, vokser fram på 1980-tallet med tyngdepunkt i angloamerikansk kontekst. I 2005 

skriver Philip Sheldrake, en av premissleverandørene i dette feltet, i forordet til den nye 

utgaven av The New Westminster Dictionary of Christian Spirituality (2005): ”The most 

significant development [since 1983] has been the growth of spirituality as a major academic 

discipline with its own methodology.”31 Et sentralt bidrag til denne fagutviklingen er det 

internasjonale multibindsverket World Spirituality. An Encyclopedic History of the Religious 

Quest. Det overordnede tema for serien er experiences [of] ultimate reality innenfor ulike 

religiøse og sekulære livssynstradisjoner.32 Troslæren har tradisjonelt dominert teologi og 

religionshistorie, men studiet av spiritualitet supplerer dette fokuset, med en oppmerksomhet 

mot religiøse erfaringer, forestillinger og praksiser. Fra 90-tallet har den katolske 

nytestamentleren Sandra M. Schneiders, I.H.M., gjort et omfattende vitenskapsteoretisk 

arbeid, for å etablere og definere det framvoksende feltet av spiritualitetsstudier som 

akademisk fagdisiplin.33 Innsatsen har gitt henne en sentral posisjon i feltet.  

Schneiders hevder at studiet av spiritualitet qua akademisk disiplin har tre grunnleggende 

kjennetegn: 1) et materialobjekt (material object), som betegner disiplinens generelle 

emneområde eller gjenstand, 2) et formalobjekt (formal object), som betegner disiplinens 

perspektiv på gjenstanden, og en 3) metodologi, disiplinens vitenskapelige framgangsmåte.34  

 

Disiplinens materialobjekt er ifølge Schneiders spiritualitet som eksistensielt fenomen.35 

Utgangspunktet er at mennesket står i relasjon til noe det holder for å være det ultimate i 

tilværelsen. Det ultimate kan forstås på mange måter, både religiøse og ikke-religiøse. Den 

treenige Gud, Allah og det klasseløse samfunn er alle navn på forestillinger om det absolutte. 

Schneiders gir denne spiritualitetsdefinisjonen: ”the conscious involvement in the project of 

life integration through self-transcendence toward the ultimate value one perceives”36 

                                                        
 

31 Sheldrake. «Introduction», vii 
32 Cousins. “Preface to the Series”, xi-xii 
33 Lescher & Liebert. “Introduction”, 1-11; Sheldrake. Spirituality and Theology, 84 
34 Den vitenskapsteoretiske distinksjonen mellom material- og formalobjekt går tilbake til skolastikken, men er 
lite brukt i norsk sammenheng. Min oversettelse er identisk med den tyske, hvor begrepene er innarbeidet med 
samme betydning som Schneiders bruker dem i. (Lexikon für Theologie und Kirche. s.v. “Formal- u. 
Materialobjekt”)  
35 Schneiders. “Approaches to the Study of Christian Spirituality”, 16 
36 Schneiders. “Christian Spirituality: Definition, Methods and Types”, 1 
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Begrepet value lader spiritualitet med en moralsk betydning og utvider det samtidig fra 

spesifikt religiøse forestillinger. Perception peker på at det er den menneskelige 

erfaringsdimensjonen som disiplinen fokuserer på, ikke på validiteten av trosinnholdet i seg 

selv.37 Siden spiritualitet handler om måten å leve i lys av det (forestilte) ultimate på, dreier 

spiritualitet seg om en livserfaring som er pågående og kompleks.38 Videre kan forskeren ikke 

nå inn til erfaringen i seg selv. “Since religious experience as experience can only be accessed 

in its articulations, the student of spirituality is always dealing with “texts.””39  En er henvist 

til uttrykk for den erfarte relasjonen til Gud eller det ultimate. 

  

Disiplinens formalobjekt, dens generelle tilnærming til spiritualitet, er ifølge Schneiders 

experience as experience.40 Det betyr at disiplinen utforsker uttrykk for erfaringen av å leve i 

relasjon til det ultimate i sin gitte kompleksitet og kontekstualitet. Denne 

erfaringsdimensjonen er alltid partikulær. Som Philip Sheldrake sier, preges disiplinen av 

“[…] the conviction that there is no such thing as ‘generic spirituality’ because spirituality is 

always particular – that is, grounded in historical-cultural contexts.”41 I fortolkningen av 

religionens erfaringsdimensjon er med andre ord kontekstforståelse avgjørende. 

Metodologien er Schneiders siste kjennetegn på spiritualitet som disiplin. Siden studieobjektet 

er mangefasettert fordres en fleksibel metodologi.42 Metoden er i henhold til sitt objekt 

interdisiplinær, spiritualitet er “a field-encompassing field”.43 Hvilke hjelpedisipliner som er 

relevante i det enkelte prosjekt er avhengig av problemstillingen, “[…] different disciplines 

taking the leading role in different research projects depending on the researcher’s primary 

question”.44 I studiet av kristen spiritualitet fordres grunnkompetanse i kristendommens 

kilder. Bibelfag og kirkehistorie kaller Schneiders de konstituerende disiplinene i studiet av 

kristen spiritualitet. I tillegg kommer problemrelaterte disipliner, som velges ut fra hvilke 

aspekt ved den religiøse erfaringen en skal studere. Det kan være psykologi, idéhistorie, 

kjønnsteori, sosiologi, litteraturvitenskap, i prinsippet ethvert fag som er i stand til å utdype 
                                                        
 

37 Et annet sted formulerer hun det mindre teknisk som the spiritual life as existential project. (Schneiders. “A 
Hermeneutical Approach to the Study of Spirituality”, 51 
38 Schneiders. “Christian Spirituality: Definition, Methods and Types”, 1 
39 Schneiders. “Approaches to the Study of Christian Spirituality”, 18 
40 Schneiders. “The  Study of Christian Spirituality”, 6; “The Discipline of Christian Spirituality and Catholic 
Theology”, 202-203 
41 Sheldrake. «Introduction», vii 
42 Schneiders. “A Hermeneutical Approach to the Study of Spirituality”, 56 
43 Schneiders. “Spirituality in the Academy”, 32 
44 Schneiders. “Approaches to the Study of Christian Spirituality”, 28 



 

 
 
 

25 

forståelsen av erfaringen som skal utforskes.45 Studiet av spiritualitet anvender de metodene 

som hører til fagene som inngår i det interdisiplinære arbeidet, det har ikke én metode i 

tradisjonell forstand.  

Schneiders presenterer en tredelt grunnmodell: 1) en “tykk” beskrivelse av det konkrete 

aspektet ved et erfaringsuttrykk en vil studere, 2) en kritisk analyse av fenomenet og 3) en 

konstruktiv fortolkning av det.46 Schneiders sier at dersom målet eksempelvis er å studere 

Teresa av Avilas omvendelseserfaring, så vil en tykk beskrivelse innebære både å ta med 

tekstvitnene til hendelsen, den historiske settingen, den teologiske konteksten og biografiske 

kunnskaper.47 Andre trinn består av en kritisk analyse som involverer å identifisere hvilke 

elementer materialet er satt sammen av, og de teoretiske verktøyene for en slik analyse kan 

hentes fra både teologi og andre disipliner. I det aktuelle caset kan kjønnsteori eller sosiologi 

gi slike redskaper. Det tredje trinnets konstruktive fortolkning har forskerens appropriering av 

meningsinnholdet som målsetning, samt refleksjonen over hvilke ressurser materialet har for 

forståelsen av spiritualitet i forskerens egen kontekst.48  

For den praktiske teologiens vedkommende, var det siste kjennetegnet på den som disiplin at 

den hadde en kritisk og formålsrettet orientering, hvor den var opptatt av å bidra tilbake til 

praksisfeltet med kritiske og konstruktive perspektiver (21-22). Dette aspektet er ikke like 

tydelig i Schneiders´ konsepsjon av disiplinen. Men i boken Spirituality and Theology (1998) 

argumenterer Philip Sheldrake for at i en teologisk kontekst bør disiplinen ha en tydelig 

kritisk komponent og lanserer blant annet to kriterier. Criteria of Adequacy har med 

spiritualitetens relasjon til sin kulturelle kontekst å gjøre, og kan oversettes med 

”adekvathetskriterier”. Criteria of Appropriateness handler om spiritualitetens relasjon til sin 

konfesjonelle kontekst, og kan oversettes med ”konfesjonalitetskriterier”. Disse kriteriene 

være en hjelp til å vurdere relasjonen mellom en form for spiritualitet og dens kontekst, og på 

hvilken måte den kan relateres til den tradisjonen den representerer. Ved å tilføre disse 

teologiske kriteriene bringer Sheldrake spiritualitetsstudiene nærmere den praktisk teologiske 

tilnærmingen kalt den pastorale sirkel. 

 

                                                        
 

45 Schneiders. “The Study of Christian Spirituality”, 7-10 
46 Schneiders. “The Study of Christian Spirituality”, 6 
47 Schneiders. “A Hermeneutical Approach to the Study of Spirituality”, 56 
48 Schneiders. “A Hermeneutical Approach to the Study of Spirituality”, 56-57 
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3.3 Mot en forståelse av spiritualitetsstudier som praktisk-teologisk disiplin 
Jeg har nå presentert praktisk teologi og spiritualitetsstudier som to selvstendige disipliner. 

Jeg skal i det følgende gjøre rede for min forståelse av spiritualitetsstudier som praktisk-

teologisk deldisiplin. I forlengelsen vil jeg plassere og avgrense avhandlingen som et praktisk 

teologisk studium av spiritualitet.  

De to fagfeltene er presentert ved hjelp av litt ulike vinklinger og begreper, men 

innholdsmessig kan man likevel tale om et sammenligningsgrunnlag når det gjelder 

emneområde, metodologi og formål. Jeg skal nå belyse enkelte likheter og forskjeller mellom 

disiplinene når det gjelder disse tre aspektene. Disiplinens emneområde tilsvarer dens 

materialobjekt. Begge disipliner studerer den menneskelige erfaringsdimensjonen slik den 

formes av livet i kirken og i verden. Spiritualitetsforskeren Elisabeth Liebert kaller fokuset på 

erfaringen for the common ground som forener spiritualitetsstudier med pastoralteologi, og 

det samme kan sies om praktisk teologi.49 Men selv om disiplinene studerer det samme feltet, 

forholder den praktiske teologien seg til et bredere erfaringsfelt enn studiet av spiritualitet, 

som avgrenser seg til menneskets erfaringer av gudsrelasjonen (relasjonen til det absolutte). 

Den sistnevnte typen erfaring ligger også innenfor den praktiske teologien.50 Forskjellen 

ligger ikke i emneområdets innhold men dets bredde. Med hensyn til studieobjekt kan 

spiritualitetsstudier integreres under den praktiske teologien.  

Her kan imidlertid erfaringsbegrepet vies en utvidet oppmerksomhet. Schneiders kan 

kritiseres for å bruke erfaringsbegrepet noe urefleksivt, noe som er en ulempe i lys av 

erfaringsbegrepets konstituerende rolle.51 Erfaringsbegrepet er obskurt og kan forstås på ulike 

måter.52 På den ene siden går det en fagtradisjon fra William James’ klassiske studie av 

religiøs erfaring, The Varieties of Religious Experience (1902), til Marianne Rankin’s An 

Introduction to Religious and Spiritual Experience (2008), som definerer religiøs erfaring 

som en universell type følelse eller opplevelse. Erfaringen det er tale om, er førspråklig i sitt 

vesen. Enhver språkliggjøring forstås som et sekundært supplement, som innebærer at den 

kulturelle konteksten former, begrenser og fordreier den universelle typen opplevelse dette i 

                                                        
 

49 Liebert. ”The Role of Practice in the Study of Christian Spiritulity”, 79-85 
50 Patton. ”Modern Pastoral Theology in the United States”, 54 
51 Johannessen. “Understanding Experience”, 54 
52 Gadamer. Truth and Method, 346 
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utgangspunktet er.53 Filosofen Charles Taylor, som representerer en praktisk hermeneutisk 

tradisjon, er ikke uenig i at religiøse erfaringer kan motsette seg språklige uttrykk. Slike 

erfaringer kan være enigmatiske, de kan avføde grunnleggende endringer i ens åndelige liv og 

de kan bryte med ens øvrige virkelighetsforståelse.54 Men i boken Varieties of Religion 

Today. William James Revisited (2002) argumenterer Taylor for at to sammenhengende 

aspekter ved den religiøse erfaring blir oversett i James’ innflytelsesrike definisjon, nemlig 

erfaringens sosiale og fortolkningsmessige forutsetninger. Disse består blant annet av 

språklige fellesskap, kollektive praksiser, tradisjoner, kulturelle narrativer og forestillinger. 

Forståelse kan være en sekundær rasjonalisering av erfaringen, men samtidig gjør forståelsen 

religiøs erfaring mulig ifølge Taylor. “All experiences require some vocabulary, and these are 

inevitably in large part handed to us in the first place by our society. […] The ideas, the 

understanding with which we shape our lives, shape directly what we could call religious 

experience.”55  

Forståelse av erfaring innebærer for Taylor å kunne artikulere og å forstå den historiske 

forforståelsen som danner mulighetsbetingelser for menneskers erfaringer i en kultur eller 

epoke.56 Denne hermeneutiske tilnærmingen danner et teoretisk grunnlag for Taylors 

framstilling av sekulariseringen i A Secular Age (2007), som har [a]rticulating the conditions 

of experience som formål.57  

I redegjørelsen for praktisk teologi som disiplin påpekte jeg at erfaringen og så her er det 

materialet disiplinen beskjeftiger seg med. Ifølge Don Browning trenger den praktiske 

teologien å inkorporere både den amerikanske pragmatismens erfaringsbegrep, som er skissert 

med henvisning til William James over, og det hermeneutiske erfaringsbegrepet i tradisjonen 

etter Gadamer. ”I argue that the revised correlational method of practical theology requires 

                                                        
 

53 James sier i “The Varieties of Religious Experience”: “I do believe that feeling is the deeper source of religion, 
and that philosophic and theological formulas are secondary products, like translations of a text into another 
tongue.” (387). “[A]ll these intellectual operations, […] presuppose experience as their subject matter. They are 
interpretative and inductive operations, operations after the fact, consequent upon religious feeling, not 
coordinate with it.” (389). I sin An Introduction to Religious and Spiritual Experience kobler Rankin sin egen 
forståelse av religiøs erfaring eksplisitt opp til James når hun definerer det som primært et individuelt,  
emosjonelt fenomen som er primært i forhold til religiøs lære og institusjoner (12, 18). Religiøs erfaring “[…] 
seems to be common to humanity as a whole.” (2) “It can arrive out of the blue and happen to people with or 
without any kind of religious faith.”(5). 
54 Taylor. A Secular Age, 14, 252, 407, 512 
55 Taylor. Varieties of Religion Today, 27-28 
56 Taylor. A Secular Age, 3, 14 
57 Taylor. A Secular Age, 4 
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both the hermeneutical and the radical empirical perspectives. Although we always interpret 

experience from the perspective of our fore-knowledge, experience can and does talk back.”58 

Brownings poeng er at forforståelse og forestillinger former erfaringene (jf. Taylor), men 

samtidig gir erfaringen nytt råmateriale tilbake til forståelsen, og bidrar til å forme 

forestillinger og konsepter (jf. James). Den praktiske teologien befinner seg midt i denne 

vekselvirkningen, som utspiller seg nettopp i praksisfeltet. Med andre ord har 

spiritualitetsstudier og praktisk teologi erfaring som overlappende studieobjekt, og det har 

både en hermeneutisk side og en empirisk side. 

Vender vi oppmerksomheten mot metodologien, ser vi begge disipliner definerer seg selv som 

interdisiplinære på grunn av at emnet er menneskelig erfaring. For å kunne forstå større deler 

av erfaringsdimensjonen i sin historiske og kulturelle kompleksitet, trenger den teologiske 

fagligheten å suppleres av andre vitenskaper. Tendensen synes å være at praktisk teologi 

gjerne henter dem fra samfunnsvitenskapene, mens spiritualitetsstudier, gitt en større interesse 

for biografiske og historiske tekster, er mer historisk-filosofisk orientert. Likevel betyr ikke 

trenden innenfor praktisk teologi at disiplinen er bundet til samfunnsvitenskapene. Som 

Pattison og Woodward sier: ”Sometimes practical theology starts with ideas and examines 

their implications for practice. Sometimes it starts with practice and looks how this might 

affect ideas and concepts.”59  

Grunnmodellen for det interdisiplinære arbeidet har flere likheter. Begge modellene tar 

utgangspunkt i ”praksis”, i en beskrivelse av en konkret erfaring. Begge anvender teologiske 

og andre faglige ressurser innenfor et hermeneutisk rammeverk for å analysere, tolke og 

appropriere den konkrete erfaringen. Måten det faglige arbeidet utføres på beskrives 

imidlertid ulikt. Mens Schneiders skisserer en treleddet bevegelse fra beskrivelse til analyse 

og fortolkning/appropriering, beskriver den pastorale sirkel en fireleddet bevegelse fra 

beskrivelse til kontekstuell analyse, til teologisk vurdering og til slutt ny praksis. Av dette kan 

man konkludere med at dersom studiet av spiritualitet i Schneiders´ tapning skal anvendes 

som en praktisk-teologisk deldisiplin i Ballard og Pritchards forstand, så trenger disiplinen 

både et tydeligere kritisk-teologisk og praktisk formål. Det krever ikke nødvendigvis en annen 

grunnmodell, men det krever en tydeliggjøring av spiritualitetsstudienes potensial for å være 

                                                        
 

58 Browning. A Fundamental Practical Theology, 179 (forfatterens uthevelser) 
59 Pattison & Woodward. ”An Introduction to Pastoral and Practical Theology”, 13  
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en kritisk og konstruktiv bidragsyter inn i praksisfeltet. Henvisningen til Sheldrakes 

”adekvathetskriterier” og ”konfesjonalitetskriterier” i studiet av spiritualitet, bringer disiplinen 

i denne retningen. 

 

4 Vitenskapsteoretisk plassering av avhandlingen 

4.1 Valg av materiale 
Betenkningens betydning for denne avhandlingen ligger ikke i at den er representativ for en 

bestemt situasjon, men i de faglige diskusjonene den skapte, og i de kirkepolitiske endringene 

den førte til for ettertiden. Denne virkningshistorien i norsk kirkeliv og akademia gjør 

betenkningen fortsatt interessant, utover de spørsmålene den stiller til kirken i den sekulære 

kulturen. Den faglige diskusjonen om betenkningen resulterte i både en rekke systematisk-

teologiske bidrag (69-75), og ulike kontekstorienterte bidrag hovedsakelig fra 

samfunnsvitenskapelig hold (65-69). En interdisiplinær praktisk-teologisk tilnærming, som 

kombinerer kontekstuelle perspektiver fra religionsvitenskap, filosofisk kulturhistorie og 

systematisk teologi, kan relateres til begge hovedstrømningene i den faglige diskusjonen om 

betenkningen. 

4.2 Offentlig teologi 
I presentasjonen av praktisk teologi som disiplin viste jeg til artikkelen ”Lived Religion” av 

Ganzevoort og Roeland. Her brukte han betegnelsene pastoral theology, public theology og 

empirical theology om de tre stiltypene innen praktisk teologi.60 Denne avhandlingen er ikke 

primært orientert mot forbedringen av praksisfeltet og er heller ikke empirisk teologi. 

Avhandlingen søker å være et bidrag til en ”offentlig teologi”, forankret i dialogen mellom 

praksisfeltet, de teologiske disiplinene og kontekst-spesifikke disipliner. Ganzevoort synes å 

forutsette at den pastorale sirkel er en modell som er tilpasset offentlig teologi.61 Modellen for 

interdisiplinært arbeid er mye anvendt innenfor praktisk teologi, denne avhandlingen 

inkludert. Han tillegger imidlertid den offentlige teologien en kritisk-hermeneutisk, 

frigjøringsteologisk profil, som skiller seg fra for eksempel Brownings konsepsjon av praktisk 

teologi som offentlig teologi. Brownings modell viser større slektskap  med 

                                                        
 

60 Ganzevoort & Roeland. “Lived Religion”, 91-101 
61 Ganzevoort & Roeland. “Lived Religion”, 98-99 
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nyhermeneutikken og samfunnsviteren Robert Bellahs modell for public philosophy.62 

Forståelsen av praktisk teologi som legges til grunn i denne avhandlingen følger Browning og 

tar utgangspunkt i Bellahs offentlige filosofi.63 Denne er orientert mot praksisfeltet, ikke på et 

spesialisert nivå men på et overordnet, helhetlig nivå. Den søker å gi helhetsframstillinger av 

den kulturelle konteksten, og må dermed krysse grenser både mellom disiplinene og mellom 

samfunnsvitenskapene og humaniora. Den offentlige filosofien etterspør hvilke forestillinger, 

historiske narrativer og moralske goder som ligger implisitt i praksiser og kulturprodukter. 

Hensikten er å gjøre disse eksplisitte overfor samfunnet, for å bidra til samfunnets refleksive 

selvforståelse: ”It holds up a mirror to society.”64 Ved å artikulere kollektive forestillinger, 

narrativer og moralske goder i kulturen, og drøfte dem i lys av samfunnets tradisjoner og 

kilder, bidrar den offentlige filosofien også til å gjøre dem til gjenstand for diskusjon og 

kritisk evaluering. I avhandlingen er utgangspunktet et konkret og avgrenset materiale. Å 

bruke dette materialet i et bidrag til en offentlig teologi, kan misforstås som at jeg leser 

kirkemøtebetenkningen som om den er representativ for kulturen som sådan. Det er imidlertid 

det motsatte jeg forsøker på: å lese kirkemøtebetenkningen som et nedslagsfelt for, og respons 

på, noen av de generelle forestillinger, narrativer og moralske goder som karakteriserer vår 

kulturelle kontekst. Tilgangen til helhetsperspektivet får jeg via faglige framstillinger som er 

autoritative på feltet, hhv. Woodhead og Heelas´ framstilling av samtidsreligion samt Taylors 

framstilling av sekulariseringen. I tillegg belyser jeg betenkningens normative påstander om 

teologi og kirkelig praksis, fortrinnsvis ved hjelp av lutherske perspektiver. Tilnærmingen er 

innrettet for å bidra tilbake til praksisfeltet med en utvidet forståelse av materialet. Dialogen 

mellom det partikulære og det kontekstuelle innebærer en hermeneutisk prosess, som for 

Ganzevoort og Browning er et overordnet karakteristika for denne formen for praktisk 

teologi.65  

 

4.3 Hermeneutikk 
Ifølge Browning er all praktisk teologi hermeneutisk. Forankringen i hermeneutikken er 

likeledes et sentralt karakteristika for spiritualitetsstudier i Schneiders konsepsjon av 

                                                        
 

62 Browning. A Fundamental Practical Theology, 85-90  
63 Browning. A Fundamental Practical Theology, 85-89, jf. Bellah. Habits of the Heart, 297-307 
64 Bellah. Habits of the Heart, 301 
65 Browning. A Fundamental Practical Theology, 85-87; Ganzevoort & Roeland. “Lived Religion”, 99 
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disiplinen.66 Studiet av spiritualitet er orientert mot forståelsen av den religiøse erfaring. 

Målet er en sammensmeltning mellom forskerens faglige horisont og den horisont som 

erfaringsuttrykket hun studerer representerer.67 Kunnskapen som denne studien frambringer 

om betenkningen, er betinget av perspektivene jeg anlegger, og den er ikke uttømmende. 

Denne typen forskningsbasert kunnskap vil alltid kunne suppleres av nye, valide perspektiver, 

den er historisk betinget, og avgrenset av horisontenes kontaktflate og rekkevidde. 

Forståelseshorisontens nødvendige begrensning innebærer at perspektivet ikke bare virker 

avdekkende, men også tilslørende. Mitt forskningsmateriale knytter an til andre kontekster 

enn samtidsreligion og sekularisering, eksempelvis nevnes den økumeniske retreat-bevegelsen 

og den pietistiske fromhetstradisjonen som inspirasjonskilder i betenkningen. Begge disse 

kontekstene ville vært legitime fortolkningshorisonter, og de ville kunne frambrakt kunnskap 

som faller utenfor denne avhandlingens horisont. En omkostning ved avhandlingens 

tilnærming er at den ikke belyser betenkningens forhold til konkrete kristne 

fromhetsbevegelser. Som allerede påpekt er slike omkostninger imidlertid uunngåelige 

innenfor en hermeneutisk tilnærming, fordi den nødvendigvis må velge 

fortolkningskontekster som er spesifikke og avgrensede. 

En annen begrensning som følger av denne hermeneutiske tilnærmingen gjelder rekkevidden 

av avhandlingens sannhetskrav eller -påstander. Hensikten kunne vært å behandle 

betenkningen som et sannhetsvitne i sine påstander om ulike saksforhold i samtidsreligionen, 

kulturhistorien eller teologien. Ingen av betenkningens påstander er forskningsbaserte og dens 

sannhetskrav kan følgelig kritiseres fra mange faglige synsvinkler. Likevel er det ikke denne 

studiens generelle oppgave å gi en vurdering av validiteten i betenkningens teologiske og 

historiske påstander. Denne studien er heller ikke primært designet for å kunne avgjøre 

sannhetsgehalten i påstandene som framsettes i faglitteraturen jeg leser betenkningen i lys av. 

Målet med avhandlingen er derimot å kontekstualisere betenkningens påstander og 

forestillinger, og verifisering eller falsifisering av avhandlingens argumenter skjer derfor i 

dialogen mellom materialet og den aktuelle konteksten den leses i lys av. Denne typen 

drøftinger vil derfor bli marginale og kun vies svært begrenset plass, noe som er en 

omkostning ved avhandlingens hermeneutiske design og interdisiplinære tilnærming.  

                                                        
 

66 Se Schneiders. “A Hermeneutical Approach to the Study of Christian Spirituality”, 49-60; “Approaches to the 
Study of Christian Spirituality", 15-34. 
67 Schneiders. “The Disipline of Christian Spirituality and Catholic Theology”, 207-208 
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Avhandlingens materiale er kirkemøtebetenkningen. De vitenskapelige ressursene som 

anvendes i arbeidet med dette materialet tjener den hermeneutisk oppgaven å analysere og å 

forstå betenkningen som 1) et uttrykk for samtidsreligion, som 2) et kulturhistorisk dokument 

og som 3) et uttrykk for luthersk teologi. Studien er en interdisiplinær lesning av materialet. 

Den gjøres mulig ved hjelp av avgrensede faglige perspektiver, som er autoritative innenfor 

sine fagfelt og som anvendes som perspektiver, horisonter eller kontekster for lesningen. De 

inntar rollen som hermeneutiske verktøy i arbeidet med å utvide forståelsen av teksten og 

anvendes ikke primært på egne faglige premisser, men på avhandlingens interdisiplinære 

premisser. Derfor er den disiplinspesifikke kontekstualiseringen og faginterne kritikken av 

disse faglige perspektivene begrenset. På et overordnet nivå innebærer det også en viss 

sårbarhet overfor autoritetskritikken som den kritiske hermeneutikken har rettet mot 

nyhermeneutikken, som blant annet påpeker at språk ikke bare er medium for mening men 

også for maktmekanismer og ideologi (jf. Ganzevoort).68 Denne avhandlingen retter ikke 

oppmerksomheten mot ideologi- og maktaspektene ved betenkningen, men mot de 

kulturhistoriske meningsaspektene. 

 

Erkjennelsen av forståelsens perspektivmessige betingethet innebærer en affinitet til 

konstruktivistisk epistemologi. Sandra Schneiders hevder dette kjennetegner 

spiritualitetsstudier som akademisk disiplin. Forskningens selvinvolverende karakter, som er 

implisert i Gadamers teori om forståelse som horisontsammensmeltning, legger til rette for et 

konstruktivistisk kunnskapssyn. Hermeneutikkens epistemologiske føringer begrunner 

Schneiders’ plassering av spiritualitetsstudier innenfor konstruktivistisk postmodernisme, med 

front mot det som kanskje kan kalles modernitetens epistemologiske hybris på den ene siden 

og dekonstruksjonismens uendelige regress på den andre. Forståelse er subjektivt betinget, 

historisk situert og flyktig, men mulig.69 Det er erfaringens karakter som studieobjekt som 

fordrer forskningens hermeneutisk-historiske og interdisiplinære karakter. Erfaringen er 

konkret, partikulær, kompleks og historisk situert.70  

 

                                                        
 

68 I møte med en slik innvending blir fordelene med Ganzevoorts konsepsjon av offentlig teologi framtredende. 
(Ganzevoort & Roeland. “Lived Religion”, 98-99). Spørsmålet er sentralt i den berømte diskusjonen mellom 
Gadamer og Habermas. Se Habermas. «Om Gadamers Sannhet og metode», 312-313. 
69 Schneiders. “The Study of Christian Spirituality”, 20-22 
70 Schneiders. “A Hermeneutical Approach to the Study of Spirituality”, 52; “Spirituality in the Academy”, 33 
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[Experience] takes place in some specific historical-cultural setting which, at least to some extent, 

determines and specifies it. [Therefore,] the historical/contextual dimension is absolutely essential to any 

investigation in this field because the experience of spiritual life, precisely as experience, is necessarily 

concrete.71  

 

4.4 Erfaringsdimensjonen: avhandlingens formalobjekt 
Mens den praktiske teologien utforsker erfaringsdimensjonen ved kirkelig relevante 

praksisfelt som sådan, utforsker studiet av spiritualitet den mer avgrensede 

erfaringsdimensjonen som gjelder menneskets gudsrelasjon.  

Erfaringsdimensjonen kan undersøkes i lys av det hermeneutiske meningsinnholdet som 

former og inngår i menneskelige erfaringer. Men den kan også studeres empirisk, ved å gjøre 

de konkrete situasjonene, faktiske hendelsene og det partikulære innholdet i erfaringen til 

studieobjekt. Denne studien undersøker erfaringens hermeneutiske mulighetsbetingelser, ikke 

dens empiriske uttrykk, slik de kommer til uttrykk i tekst og kulturhistorie. Det er en studie av 

betenkningens intenderte gudserfaring lest i lys av gudserfaringens fortolkningsmessige 

mulighetsbetingelser i kulturen. Man kan kanskje si det er en utforskning av the conditions of 

experience som uttrykker seg i dialogen mellom teksten og konteksten.72 

 

Avgrensning mot empirisk teologi   
Det foregående beskriver i korte trekk erfaringsbegrepet som legges til grunn i studien. På 

dette punktet er det viktig å påpeke at materialet kunne blitt utforsket empirisk, som er en 

nærliggende tilnærming i praktisk-teologisk kontekst. Kirkemøtebetenkningen kunne vært 

anvendt som et datamateriale som dokumenterte en bestemt situasjon i kirke eller samfunn, 

forutsatt at materialet var generaliserbart og representativt for forskningsobjektet 

(situasjonen). For å sette det på spissen, gjør denne studien det motsatte. Den utforsker ikke 

en samfunnsmessig situasjon ved hjelp av et partikulært materiale, men utforsker snarere det 

partikulære materialet ved hjelp av en samfunnsmessig situasjon. Påstanden er ikke dekkende, 

men understreker hvordan studien skiller seg fra en empirisk samfunnsvitenskapelig 

tilnærming. Som sagt er det erfaringens fortolkningsmessige forutsetninger som står i fokus, 

                                                        
 

71 Schneiders. “A Hermeneutical Approach to the Study of Spirituality”, 52 
72 Taylor. A Secular Age, 3 
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og tilnærmingen er nærmere en historisk-filosofisk kontekstualisering og klassisk teologisk 

tekstfortolkning. Studien søker ikke å gi generaliserbar kunnskap, den er idiografisk. 

Forskningsobjektet er selve teksten, forstått som en sluttet, meningsbærende helhet og som 

historisk situert kulturuttrykk. Situasjonen har rollen som fortolkningskontekst, ikke 

forskningsobjekt.73 

 

4.5 Forestillinger om gudsrelasjonen: avhandlingens materialobjekt  
I studiet av spiritualitet er erfaringens hermeneutiske forutsetninger orientert om 

gudsrelasjonen. Når fokuset rettes på gudsrelasjonen i denne sammenheng, medfører 

erfaringsperspektivet at det ikke etterspørres abstrakte teologiske teorier, men praksisnære 

forestillinger og allmenne oppfatninger om relasjonen mellom den troende og Gud, enten slik 

det kommer til uttrykk i et konkret materiale (som betenkningen) eller i en større kontekst 

(som samtidskulturen). Utfordringen med denne tilnærmingen er at forestillinger på dette 

nivået gjerne er uartikulerte. De kommer gjerne til uttrykk gjennom praksiser, forestillinger 

og verdier som tas for gitt, som mennesker urefleksivt er innfelt i og som på den måten former 

erfaringen.  Her spør den praktiske teologen etter praksisfeltets implisitte forestillinger og 

moralske verdier: “What, in a particular area of practice, are we actually doing? What reasons, 

ideals, and symbols do we use to interpret what we are doing? What do we consider to be the 

sources of authority and legitimation for what we do?”74 Kirkemøtebetenkningens strategi for 

å komme søkende mennesker i vår tid i møte, består primært av en rekke religiøse praksiser. 

Sammen med disse praksisene formulerer betenkninger påstander og forestillinger om 

gudsrelasjonen i et språk som er ment å kommunisere overfor interesserte både i og utenfor 

kirken. Men forestillinger om gudsrelasjonen rommer en kompleks tematikk og 

sammenfiltrede aspekter. I det følgende blir det derfor nødvendig å avgrense fokuset og å 

isolere noen sentrale aspekter ved tematikken. Jeg tar utgangspunkt i en modell for å forstå 

forestillinger om gudsrelasjonen i ulike religionstyper, som er utviklet av de britiske 

religionssosiologene Linda Woodhead og Paul Heelas. Framstillingen av de ulike 

                                                        
 

73 For humanioras betydning i aktuell norsk kontekst, se Fritt ords utredning Hva skal vi med humaniora? 
(Jordheim og Rem, 2014). For humanioras vitenskapsteoretiske fellestrekk, se særlig s. 129-140. For 
hermeneutisk vitenskapsteori i humaniora, se for øvrig innledningskapittelet i Lægreid og Skorgen (red.) 
Hermeneutisk lesebok (2001), samt kapitlene om Herder, Schleiermacher, Dilthey, Gadamer og Taylor samme 
sted.  
74 Browning. A Fundamental Practical Theology, 48 
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religionstypene brukes her heuristisk, men det er de samme typene vi senere skal benytte oss 

av i analysen i del III.  

Woodhead og Heelas har i boka Religion in Modern Times (2000) kartlagt religiøse uttrykk ut 

fra måten de framstiller relasjonen mellom det guddommelige og verden på, og hvilke 

praksiser og sosiale strukturer dette korrelerer med. Ut fra dette har de kunnet plassere et stort 

materiale i tre hovedkategorier. Disse kan plasseres på en skala som strekker seg fra 

transcendens-orientert religion (Gud over verden) til immanens-orientert spiritualitet (det 

guddommelige i verden). De kaller typene henholdsvis “forskjellsreligion” (Religions of 

Difference) på den ene siden, og “selv-spiritualitet” (Spiritualities of Life/ Self-Spirituality) på 

den andre. Mellom dem står “humanitetsreligion” (Religions of Humanity), som balanserer 

Guds transcendens og immanens.75 

Hva er det eksakt de beskriver som transcendent og immanent? I framstillingen av de ulike 

religionstypene finner vi noen kategorier som er gjennomgående. For eksempel nevnes flere 

aspekter i beskrivelsen av humanitetsreligion: ”In sum, religions of humanity shift the locus 

of authority from the transcendent to the human as the two are brought into closer 

epistemological and ontological relation.”76 Her nevnes oppfatninger av autoritet, 

epistemologi og ontologi. Disse er ikke spesielle ved humanitetsreligion i seg selv, det er 

måten de forstås på som gir humanitetsreligion dens karakteristika. Oppfatningen av disse 

aspektene ved gudsrelasjonen gjør det mulig for Woodhead og Heelas å sammenligne 

humanitetsreligion med andre religionstyper, for eksempel forskjellsreligion. ”God and 

humanity are […] brought into closer ontological and epistemological relationship with one 

another than in religions of difference. Rather than being viewed as awesome, fearful, and set-

apart, the deity is seen as much more approachable, tolerant, compassionate.”77 Ontologiske, 

epistemologiske og autoritetsmessige aspekter ved gudsrelasjonen er gjennomgående 

kategorier som konfigureres ulikt.  

Sitatene viser også at disse aspektene henger sammen med hverandre innenfor hver type. 

Stedet hvor Gud oppfattes som særskilt nærværende, er også kilde til religiøs autoritet og 

religiøs erkjennelse. Religiøs praksis vil følgelig søke å fordype kontakten med denne kilden. 

                                                        
 

75 Woodhead & Heelas. Religion in Modern Times, 1-4 
76 Woodhead & Heelas. Religion in Modern Times, 72 (mine uthevelser) 
77 Woodhead & Heelas. Religion in Modern Times, 70 (mine uthevelser) 
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Forskjellsreligionens typiske vektlegging av Guds transcendens over naturens verden 

(“ontologi”), korrelerer med en forestilling om at mulighetene er små for å erkjenne Gud 

gjennom en naturlig åpenbaring (“epistemologi”), og naturens verden og allmenne erfaringer 

har følgelig liten verdi (“autoritet”) i det religiøse livet. I denne typen grunnforestilling om 

gudsrelasjonen gir forskjellen mellom Skaper og skaperverk seg uttrykk på ontologiske, 

epistemologiske og autoritetsmessige områder samtidig, og dette får konsekvenser for 

religiøse praksis.  

Kontrasten til selv-spiritualiteten viser seg på de samme områdene. “Whereas religions of 

difference, and – in lesser measure – liberal religions of humanity, hold that the divine 

ultimately exists over-and-above anything this world has to offer, spiritualities of life focus on 

what already lies within the order of things […] the person […] or the natural order as a 

whole.”78 Selv-spiritualitetens immanente “ontologi” korrelerer med en forestilling om 

immanent åndelig autoritet: “Another important characteristic of spiritualities of life is 

associated with the fact that authority is taken to lie within rather than without.”79 Og videre: 

”The New Age shows what ‘religion’ looks like when it is organized in terms of what is taken 

to be the authority of the Self.”80 I selv-spiritualiteten korrelerer synet på naturens og selvets 

rolle i erkjennelsen: “All life – all existence – is the manifestation of Spirit.”81 Vi har nå 

lokalisert tre aspekter ved gudsrelasjonen. Et fjerde aspekt har som nevnt med praksis å gjøre, 

nærmere bestemt forestillinger om hvordan mennesket relaterer seg til det guddommelige. I 

Woodhead og Heelas’ beskrivelse av selv-spiritualitet sier Heelas: “[T]he only thing that is 

necessary is to ‘work’ with rituals, meditations, ‘psychotechnologies’ (etc.) in order to make 

that transformative contact which involves the manifestation of the divinity within life 

itself.”82 Heelas sier: “To experience the ‘Self’ itself is to experience ‘God’.”83 Disse idealene 

for åndelig praksis gis mening i lys av forestillingene om det guddommeliges immanens i 

natur, erkjennelse og autoritet. Men innenfor en forskjellsreligiøs forståelsesramme preget av 

ontologisk, autoritetsmessig og erkjennelsesmessig avstand mellom Gud og menneske, ville 

disse praksisene simpelthen ikke gitt mening. Språk og praksis forutsetter hverandre. 

                                                        
 

78 Woodhead & Heelas. Religion in Modern Times, 110 
79 Woodhead & Heelas. Religion in Modern Times, 111 (min uthevelse) 
80 Heelas. The New Age Movement, 221 
81 Woodhead & Heelas. Religion in Modern Times, 114 
82 Woodhead & Heelas. Religion in Modern Times, 111 (forfatternes uthevelse) 
83 Heelas. The New Age Movement, 19 
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Woodhead og Heelas har flere temaer som de organiserer beskrivelsene av religionstypene ut 

fra. For eksempel kjennetegnes selv-spiritualitet av en interesse for teknologi.84 Til forskjell 

fra dette kjennetegnet er både synet på religiøs autoritet, naturforståelse, erkjennelse og 

praksis aspekter som sier noe om gudsrelasjonen. Videre er dette aspekter som alle 

religionstypene kan måles ut fra. Ikke som teorier, men som implisitte forestillinger om 

gudsrelasjonen som former praksisfeltet, kan de fra et hermeneutisk erfaringsbegrep anses 

som conditions of experience.  

Her er det viktig å påpeke at Woodhead og Heelas ikke bruker begrepene “ontologi” og 

“epistemologi” som tekniske fagtermer. De brukes i en åpen, allmenn betydning. Åpenheten i 

begrepsbruken henger sannsynligvis sammen med at termene betegner tendenser innenfor et 

svært forskjelligartet kildemateriale, som i Religion in Modern Times består av alt fra 

oppbyggelig traktater til teologiske avhandlinger og religionsvitenskapelige studier.  

For å ivareta fleksibilitet i forhold til avhandlingens materiale og teori, er det en fordel med 

begreper som ikke er så tekniske at de vanskelig lar seg relatere til flere fagdisipliner eller til 

et praksisnært og emisk språknivå. På grunnlag av de heuristiske eksemplene fra Woodhead 

og Heelas, vil jeg i avhandlingens del tre og fire konsentrere meg om følgende fire aspekter 

ved forestillingen om gudsrelasjonen: 1) autoritetsforståelse, i.e. forestillinger om hvor den 

religiøse autoriteten er plassert og hva som legitimerer den; 2) naturforståelse, forestillinger 

om hvordan Gud er relatert til naturens verden; 3) syn på erkjennelse, forestillinger om 

hvordan mennesket kan erkjenne Gud, og 4) idealer for religiøs praksis som mennesket 

relaterer seg til Gud ved hjelp av. 

I etisk forstand består betenkningens erfaringsstrategi både av dens framstilling av 

gudsrelasjonen og av de åndelige praksiser som framstillingen korrelerer med og gir rasjonale 

til. Erfaringsstrategien består av den litterære sammenvevingen av korresponderende 

forestillinger og praksiser som angår gudsrelasjonen. Disse fire aspektene ved gudsrelasjonen 

er undersøkelsens materialobjekt i analyse og fortolkning. Hvordan de lar seg relatere til 

analyseredskapet fra Woodhead og Heelas er redegjort for i det foregående. Hvordan de kan 

knyttes til Charles Taylors teori vil jeg redegjøre for i innledningen til avhandlingens del fire.  

 

                                                        
 

84 Se Woodhead & Heelas. Religion in Modern Times, 36, 40, 44, 47, 81, 86, 89, 91, 121, 124, 127, 131. 
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Avgrensning mot systematisk teologi 
Studien representerer en tilnærming, som på grunn av dens fortolkende og tekstbaserte 

tilnærming og ikke minst dens interesse for trosforestillinger, viser fellestrekk med 

systematisk teologi. Ikke minst er det mulig å argumentere for at avhandlingens 

materialobjekt, som nettopp er redegjort for, tematisk hører hjemme i den systematiske 

teologien. Innenfor systematisk teologi behandles spørsmål knyttet til relasjonen mellom Gud 

og verden (slik det uttrykkes i oppfatningen av natur, erkjennelse, autoritet og praksis) flere 

steder: i åpenbaringsteologien, skapelsesteologien, sakramentsteologien, religionsfilosofien og 

fundamentalteologien (teologiens prolegomena). Det kan videre legges til at avhandlingens 

siste del består av en eksplisitt systematisk-teologisk drøfting av betenkningens konsept om 

den åndelige lengsel. Det er med andre ord ingen tvil om at avhandlingen har en systematisk-

teologisk komponent.  

Avhandlingens avgrensning mot systematisk teologi ligger ikke i materialobjektet (aspektene 

ved gudsrelasjonen). Avgrensningen ligger primært i kombinasjonen av formen som 

tematikken uttrykker seg i, synsvinkelen tematikken studeres under og studiens sannhetskrav 

om tematikken. Det følgende gjelder ikke nødvendigvis alle former for systematisk teologi, 

men tar utgangspunkt i noen generelle karakteristika. I systematisk teologi vil tematikken 

typisk formuleres som teoretiske konsepter med høye krav til presisjonsnivå, men denne 

studien behandler tematikken i form av historiske og betingede forestillinger og oppfatninger, 

slik de uttrykker seg i praksisfeltet i en gitt kontekst. Disse forestillingene er gjerne ikke 

refleksive og ikke alltid verbaliserte. I det siste tilfellet er de implisitte men kommer for 

eksempel til uttrykk gjennom praksiser og handlingsmåter. I systematisk teologi vil 

tematikken typisk drøftes fra en teoretisk synsvinkel, i dialog med prinsipielle kilder fra 

filosofi og konfesjonsgrunnlag, og med samtidige posisjoner i en systematisk teologisk 

kontekst. Denne studien utforsker tematikken i form av konkrete forestillinger og praksiser fra 

praksisfeltet, og fortolker forestillingene kontekstuelt i lys av faglige framstillinger av 

praksisfeltet i bred forstand.85 Videre har den systematiske teologien gitt den praktiske 

teologien nyttige teorier for å relatere teologi og den menneskelige situasjon, ikke minst 

Tillichs og Tracys korrelasjonsmetoder. Men som Browning sier med henvisning til Tillichs 

systematiske teologi: “Systematic theology […] is concerned with general rather than 

                                                        
 

85 Denne modellen gjenfinnes hos Heitink, som betegner de to praksisområdene som ”praxis 1” og ”praxis 2” 
(Heitink. Practical Theology, 8-9) 
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concrete aspects of situations.”86 Dessuten vil avhandlingens tilnærming føre til andre 

sannhetskrav enn de typisk systematisk-teologiske. Mens den systematiske teologien er i 

stand til kritisk å vurdere av validiteten i konsepter, er denne avhandlingen primært ikke 

designet for å vurdere sannhetsinnholdet i forestillingene den studerer. Den er primært 

designet for å utvide forståelsen av den kulturhistoriske betydning forestillingene og 

praksisene har i gitte kulturelle kontekster. Avhandlingens sannhetskrav begrenser seg 

primært til å gjøre saksvarende og analyser og fortolkninger som er etterrettelige i forhold til 

materialet og til de kontekstuelle perspektivene.87 Forskjellen mellom systematisk teologi og 

avhandlingens praktisk-teologiske tilnærming kan oppsummeres med James Whyte: 

The systematic theologian asks critical questions about the way faith expresses itself in language; the 

practical theologian asks critical questions about the way faith expresses itself in practice and about the 

relation between the practice and the language. Since the Church’s life and action is related not only to 

its self-understanding and comprehension of its faith, but also to the changing society in which it 

functions, practical theology is triadic, concerned with the inter-relationship of faith, practice and social 

reality and is aware that the lines of force flow in both directions.88 

 

4.6 Noen grunnbegreper 
Noen av avhandlingens sentrale begreper, som ”erfaring”, er redegjort for i det foregående. 

Begrepet ”praksis” brukes i to betydninger, både som konkrete (oftest religiøse) handlinger, 

og som et felt for hverdagslivet leves ut, hvor handlinger er sammenvevd med verdier, 

forestillinger og oppfatninger, den vev som danner hermeneutiske mulighetsbetingelser for 

erfaringer. Praksis i siste betydning beskrives som oftest som ”praksisfeltet” og ligger nær 

opptil begrepet ”praxis”, et begrep som ikke anvendes aktivt i denne avhandlingen.89 Men 

også praksis i betydningen ”handlinger” rommer en hermeneutisk komponent, og anses som 

formert av og formidler av mening som lar seg fortolke. 

Et mye brukt begrep er ”forestilling”, det brukes gjerne sammen med ”oppfatning” og noen 

ganger ”syn på”. Disse begrepene betegner ikke teoretiske konsepter eller begreper. De 

tilhører praksisfeltet, hvor de betegner aspekter av den levde bakgrunnsforståelsen, altså 
                                                        
 

86 Browning. A Fundamental Practical Theology, 140 
87 Jeg sier ”primært” fordi avhandlingen også har en eksplisitt systematisk-teologisk komponent (del V). 
88 Whyte sitert i Ballard & Pritchard. Practical Theology in Action, 20-21  
89 På grunn av praxis-begrepets konnotasjoner med andre vitenskapsteoretiske tilnærminger enn de som er brukt 
i avhandlingen (som marxistiske og kritisk-hermeutiske), brukes hovedsakelig det mer nøytrale 
begrepet ”praksisfelt”, jf. Ballard & Pritchard. Practical Theology in Action, 70-73. 
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forståelsesrammer som tas for gitt, som er urefleksive og som det ikke stilles spørsmålstegn 

ved. Disse former ifølge Taylor erfaringen i særlig stor grad, for de inngår i den intuitive 

omgangen med tingene. Taylors ”bilde”, som han får fra Wittgenstein, er et eksempel på en 

slik forestilling som er ”sementert” i bevisstheten.  

Et annet sentralt begrep er ”kultur”. I avhandlingen definerer jeg kultur i tråd med Clifford 

Geertz definisjon innen de hermeneutiske samfunnsvitenskapene: ”Med tilslutning til Max 

Webers oppfatning av at mennesket er et dyr som er opphengt i vever av betydning som det 

selv har spunnet, anser jeg kulturen for å være disse vevene og analysen av den for ikke å 

være en eksperimentell vitenskap, men en fortolkende og meningssøkende. Det er utlegning 

jeg er ute etter […]”90 I og med disse ”vevene av betydning” finnes i alle samfunn og 

samfunns-sjikt, kan dette kulturbegrepet skilles fra et ”elitistisk” kulturbegrep orientert om 

finkulturen. Geertz´ kulturbegrep åpner for hermeneutikkens relevans på alle livsområder og i 

møte med alle typer kulturprodukter, inkludert tekster, forestillinger og praksiser.  

 

”Religion” står sentralt, og Linda Woodhead argumenterer for å skille mellom fem 

grunnforståelser av religionsbegrepet innen samfunnsvitenskapene: religion som kultur, 

religion som identitet, religion som relasjon, religion som praksis og religion som makt. Selv 

om det er umulig å operere med vanntette skott mellom disse kategoriene, antyder det likevel 

tendenser i faglitteraturen.91 Med utgangspunkt i avhandlingens hermeneutiske tilnærming og 

kulturbegrep, er det den kulturelle forståelsen av religionsbegrepet jeg velger å knytte an til. 

”Religion som kultur” er orientert om trosinnhold og mening, verdier og diskurser, kollektiv 

hukommelse og tradisjoner, men også praksiser i den hermeneutiske betydningen over. Med 

et videre kulturbegrep som Geertz´ blir det i prinsippet naturlig å inkludere elementer fra alle i 

den kulturelle forståelsen av religion, som en overordnet religionskategori. Dessuten medfører 

avhandlingens hermeneutiske tilnærming at spørsmålet om meningsinnhold tillegges større 

vekt enn i Woodheads samfunnsvitenskapelige konsepter. I boken Religion in Modern Times 

(2000), som har et bredere, religionsvitenskapelig fokus, har vi sett at hun bruker religions-

begrepet med henvisning til oppfatningen av gudsrelasjonen ut fra forestillinger om 

                                                        
 

90 Geertz sitert i Lægreid og Skorgen. Hermeneutikk – en innføring, 326 
91 Woodhead. ”Five Concepts of Religion”, 121-143 
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transcendens og immanens.92 ”Religion” blir i denne avhandlingen forstått ut fra sitt 

meningsinnold, hvor det forutsetter en transcendensforestilling.93  

Skillet mellom religion og spiritualitet stemmer overens med en folkelig oppfatning, hvor det 

har blitt vanligere å kalle seg spiritual but not religious, og likevel er skillet ikke 

representativt for forståelsen av verken religion eller spiritualitet i denne studien. Jeg følger 

Woodhead og Heelas i påstanden om at religion innebærer en transcendent dimensjon. Som 

analysen vil vise, gir også materialet uttrykk for et transcendent aspekt ved gudsrelasjonen. 

Likeledes beskriver Charles Taylor forholdet mellom sekularisering og religion ut fra et 

immanens-transcendens-register: ”So ”religion” for our purposes can be defined in terms of 

”transcendence”.”94 Den siste sentrale teoretikeren som anvendes i studien, Paul Tillich, 

opererer likeledes med et transcendens-begrep i sin framstilling av gudsrelasjonen.  

 

Om avhandlingens religions-begrep er mulig å relatere til avhandlingens figuranter, støter vi 

på problemer i definisjonen av ”spiritualitet”. Her avviker Schneiders´ forståelse av 

spiritualitet som gudsrelasjonens erfaringsdimensjon, fra Woodheads forståelse av spiritualitet 

som en rent immanent oppfatning av det guddommelige. I denne avhandlingen følges 

Schneiders´ spiritualitetsdefinisjon. En grunn til dette er at spiritualitetsdefinisjonen 

Woodhead og Heelas gir uttrykk for i The Spiritual Revolution (2005) mister religionens 

erfaringsdimensjon ut av blikkfeltet. Men i tillegg til denne pragmatiske begrunnelsen er 

Woodheads spiritualitetsdefinisjon også omdiskutert i forskningen. Både Taylor og Wouter 

Hanegraaff, en sentral forsker på samtidsreligion, hevder at det som kalles selv-spiritualitet 

ikke kan karakteriseres ut fra en ren immanensforestilling om det guddommelige. Også her er 

transcendens-forestillinger om det guddommelige mest utbredt, om enn i ”mykere” form og i 

kombinasjon med guddommelige immanens. Derfor vil jeg fastholde Schneiders´ 

spiritualitetsdefinisjon mot Woodheads, og jeg vil følgelig omtale selv-spiritualitet som en 

distinkt form for ”religion”, til forskjell fra ”spiritualitet” som religionens erfaringsdimensjon.  

 
                                                        
 

92 Woodhead & Heelas sier i Religion in Modern Times (8) at de ikke har noen definisjon av religion. Men 
religionsbegrepets funksjon i religionstypologien deres, tar i praksis utgangspunkt i aksen mellom transcendens 
og immanens. 
93 Denne påstanden er i tråd med Woodhead og Heelas´ bruk av begrepet i The Spiritual Revolution (2005), hvor 
Woodhead og Heelas trekker opp et skille mellom religion på den ene siden, karakterisert av (mer eller mindre) 
guddommelig transcendens, og spiritualitet på den andre siden, karakterisert av en rent immanent forståelse av 
det guddommelige, og derfor som noe annet enn religion. 
94 Taylor. A Secular Age, 20 
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5 Metode  

5.1 Kritisk korrelasjon og interdisiplinaritet 
Den praktiske teologiens grunnmetode har jeg allerede presentert som ”den pastorale sirkel”, 

som innebærer at en konkret situasjon eller erfaring fra praksisfeltet analyseres kontekstuelt, 

drøftes prinsipielt og til slutt vurderes pragmatisk med henblikk på praksis. Denne modellen 

forutsetter at den konkrete erfaringen korrelerer med teologien. Som sagt er Paul Tillichs og  

David Tracys kritiske korrelasjonsmetoder viktig dialogpartnere i praktisk-teologisk 

metodetenkning, og da først og fremst Tracy.95  ”Tracy envisions theology as a mutually 

critical dialogue between interpretations of the christian message and interpretations of 

contemporary cultural experiences and practices.”96 Dette leder oss over til et annet 

kjennetegn på avhandlingens praktisk-teologisk metodologi: interdisiplinaritet. I sin refleksjon 

over det hermeneutiske studiet av kristen spiritualitet hevder Schneiders at erfaringen som 

studieobjekt krever en interdisiplinær tilnærming mellom teologiske og kontekstuelt orienterte 

fag, og det samme gjelder for den praktiske teologien. Alt etter hvilke aspekt ved erfaringen 

som undersøkes må spiritualitetsforskeren og den praktiske teologen velge problemrelaterte 

disipliner som samarbeidspartnere. Interdisiplinær forskning betyr imidlertid å skulle mestre 

flere disipliner, metoder og kunnskapshorisonter samtidig, noe som er forbundet med risiko. 

Denne risikoen synes å være underbelyst, men Ballard og Pritchard identifiserer problemet 

klart:  

The old adage ´Jack of all trades, master of none´carries with it a sense of disapproval, of someone who 

flits from one area to another and cannot surely be other than a dilettante or bumbling amateur. This is 

an accusation that must be taken seriously. If practical theology is to enjoy any respect it must be seen 

not only to take the risks of being interdisciplinary but it must also be prepared to work at its task in a 

responsible and rigorous manner.97  

Faren er at det interdisiplinære arbeidet blir overfladisk og eklektisk. I denne avhandlingen 

unngås ikke denne risikoen, men noen grep har vært gjort for å gjøre den mindre. Jeg 

avgrenser meg fra å forsøke å involvere bredden av det aktuelle fagfeltet eller disiplinen jeg 

henter redskaper fra, ut fra risikoen for å anvende teorier på feil premisser. For å unngå dette 

har jeg i stedet avgrenset meg til noen utvalgte figuranter som jeg har gått i dybden på. Disse 

                                                        
 

95 Ballard & Pritchard. Practical Theology in Action, 63-77 
96 Browning. A Fundamental Practical Theology, 46 
97 Ballard & Pritchard. Practical Theology in Action, 115 
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har vært valgt ikke bare fordi de kaster interessante perspektiver av seg på 

kirkemøtebetenkningen. Jeg har også valgt dem fordi det er mulig å relatere dem til hverandre 

på tvers av disiplinene.  

Fagene  jeg bygger på involverer først religionsvitenskap. Linda Woodhead og Paul Heelas 

har allerede vært nevnt, de arbeider hermeneutisk og først og fremst religionssosiologisk og 

empirisk (som i boken The Spiritual Revolution) men også religionsvitenskapelig (som i 

Religion in Modern Times), med trykte og historiske kilder. Som supplement har jeg anvendt 

religionsviteren Wouter Hanegraaff, som Woodhead og Heelas anser som en av sine 

premissleverandører i etableringen av religionstypologien.  

Dernest bygger studien som nevnt på kulturhistorie. Eldre deler av Taylors kulturfilosofi 

brukes av Woodhead og Heelas for å forklare de religiøse endringen de dokumenterer, og han 

kommenterer deres verker tilbake.98 Dette var en forutsetning for å anvende hans tenkning 

som fortolkningshorisont. Begrepet kulturhistorie må imidlertid straks avgrenses fra faget 

kulturhistorie slik det har vært praktisert ved universitetet i Oslo de siste årene, som en fusjon 

mellom etnologi og folkloristikk. Taylors sekulariseringsteori er kulturhistorie i den forstand 

at det er kulturhistorien han søker å beskrive, altså praksisfeltet, ikke kun teorier eller isolerte 

ideer. Han gir en helhetsframstilling av den vestlige kulturs utvikling ved hjelp av en rekke 

forskjellige kilder, en tilnærming som representerer en form for offentlig praktisk filosofi 

(Bellah).99 Taylors form for filosofi gir en framstilling av allmennkulturens diakrone utvikling 

og samtidssituasjon, med fokus på de kollektive forestillinger og praksiser, narrativer og 

moralske verdier som former praksisfeltet. 

For det tredje og siste anvender studien prinsipielle perspektiver fra systematisk teologi for å 

belyse konseptet "åndelig lengsel". Blant disse regnes for det første noen prinsipielle, 

religionsfilosofiske perspektiver som Taylor bygger sin framstilling av sekulariseringen på. 

Deretter anvendes noen dogmatiske perspektiver fra Paul Tillich, som på den ene siden lar seg 

knytte til den teologiske diskusjonen om ”det lutherske” ved betenkningens teologi i 

kjølvannet av Kirkemøtet i 1999, og som på den andre siden brukes som figurant av 

Woodhead og Heelas i beskrivelsen av samtidsreligion.100 En viktig grunn til å anvende 

Tillich var at han plasseres i den religionstypologiske teorien til Woodhead og Heelas. I det 

                                                        
 

98 Heelas & Woodhead. The Spiritual Revolution, 2-5; Taylor. A Secular Age, 509  
99 Bellah. Habits of the Heart, 297-306 
100 Woodhead & Heelas. Religion in Modern Times, 149 
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følgende skal jeg drøfte de ulike nivåene i avhandlingen med hensyn til språk, og deretter gi 

en oversikt over studiens oppbygning og hensikt. 

 

5.2 Fra emisk til etisk kunnskapsspråk 
Utforskningen av materialet i del to vil starte “innenfra”. Det betyr at den vil ta utgangspunkt i 

betenkningens egen språklige uttrykksmåte, og i den grad det vil benyttes teoretiske begreper 

i framstillingen så vil også de hentes fra materialet selv.101 Denne framgangsmåten kalles å 

tilstrebe et emisk (emic) form for kunnskapsspråk, noe som har den fordelen at spranget 

mellom materialets språk og kunnskapsspråket om materialet blir så lite som mulig. Nå er 

betenkningens språk ikke radikalt forskjellig fra akademias kunnskapsspråk. Like fullt er dette 

ikke-akademisk teologi. Betenkningens emiske kunnskapsspråk hører hjemme i praksisfeltet 

og er rettet mot praksisfeltet, den kan kategoriseres som “bruksteologi” i tråd med 

religionssosiologen Pål Repstads forståelse av termen: en ikke-akademisk teologisk diskurs 

innrettet mot å brukes i praksis av folk flest, i dette tilfellet for å legge til rette for tolkninger 

og erfaringer av Guds nærvær i hverdagen.102  

En gevinst ved å legge materialets emiske språk til grunn for utforskningen er at forståelsen 

blir mer uhildet, i den forstand at forskerens egne forutsetninger og forforståelse får legge 

færre føringer for kunnskapsdannelsen. Samtidig har den emiske tilnærmingen begrenset 

mulighet for å si noe om materialets betydning i en videre kontekst, som er denne 

avhandlingens primære sikte. Derfor brukes det emiske kunnskapsspråket for å etablere et 

materialnært utgangspunkt for studien, deretter erstattes det av et etisk (etic) kunnskapsspråk 

fra og med del tre. Skiftet innebærer at den materialdrevne tilnærmingen viker for en 

teoridrevet tilnærming i avhandlingens påfølgende analyse, fortolkning og drøfting, hvor 

teoretiske begreper og vitenskapelige modeller fra etablerte akademiske diskurser anvendes i 

utforskningen av materialet.  

Å komme i innbegrep med kontekstuelle forutsetninger fordrer bruk av etablerte teorier og 

forståelsesmodeller.103 Samtidig involverer denne typen etisk språkliggjøring et sprang i 

                                                        
 

101 Hanegraaff. “Empirical Method in the Study of Esoterism”, 108-111; New Age Religion, 6-8; Willis. 
Foundations of Qualitative Research, 100-104 
102 Repstad. “Bruksteologi, sosial kontekst og endring”, 11 
103 Begrepet “kulturanalyse” benyttes i denne avhandlingen ikke som et fagteknisk begrep, men som en 
samlebetegnelse for fag som analyserer samfunnsmessige og kulturhistoriske sammenhenger. I praksis 



 

 
 
 

45 

abstraksjonsnivå som ikke er risikofritt. En slik risiko er ufrakommelig i hermeneutiske 

studier, og krever konstant varsomhet i bevegelsene mellom materiale og teori, særlig i 

spørsmålet om språklig kompatibilitet mellom nivåene.  

Å la de nevnte analytiske kategoriene holdes nært materialets eget emiske språknivå er en 

måte å minske denne risikoen på. I tillegg er det viktig å kvalifisere hvilke 

kunnskapspretensjoner en slik framgangsmåte innebærer. Innenfor idéhistorie, 

religionsvitenskap og kvalitative samfunnsvitenskaper brukes i denne sammenheng begrepet 

“familielikhet” (Familienählichkeit).104 Følger en hverdagsspråk-filosofien etter Wittgenstein, 

er ikke målet for tolkningsvitenskapene å etablere kunnskap i eksakt forstand og i et ideelt 

språk.105 I denne avhandlingen skjer hermeneutisk meningsdanning ikke som etablering av 

eksakt kunnskap, men som en gradvis avdekking av slike språklige familielikheter.106  

 

5.3 Oppbygning og formål 
Avhandlingens oppbygning starter med en beskrivelse av betenkningens innhold og 

umiddelbare kontekst, og av dens egen framstilling av sin erfaringsstrategi (del II). Det andre 

trinnet i Schneiders’ forskningsmodell er analysen, som svarer til avhandlingens analyse av 

hvilken samtidsreligion betenkningens erfaringsstrategi representerer (del III). Schneiders 

tredje trinn er fortolkningen, som svarer til lesningen av betenkningen som kulturhistorisk 

dokument i lys av Taylors framstilling av sekulariseringen av vestlig kultur (del IV). 

Avhandlingens hovedbidrag ligger i de nevnte delene, men den har også en kritisk, prinsipiell 

drøfting av hva betenkningens spiritualitet kan tilføre Den norske kirke i en sekulær 

kultursituasjon (del V).  

Oppbygningen innebærer en utvidelse av Schneiders´ treleddede modell for 

spiritualitetsstudier (tykk beskrivelse – analyse - fortolkning). Denne modellen er snarere 

                                                                                                                                                                             
 

innbefatter kulturanalytiske fag i denne avhandlingen religionssosiologi, religionshistorie og idéhistorie. Denne 
forståelsen av begrepet kulturanalyse er i samsvar med bruken av det i faglitteraturen om betenkningen, se 
Aadnanes. “Den nye kristelege spiritualiteten - gjenoppdaga skattar eller fornyavillfaringar? Kulturanalytiske og 
teologiske perspektiv på spiritualitetsinteressa i vår tid”, 35-53. 
104 Hanegraaff. “Empirical Method in the Study of Esoterism”, 114-122; Willis. Foundations of Qualitative 
Research, 104 
105 Mening i hverdagsspråket blir til i form av en familielikhet mellom ulike ord og uttrykk, og familielikheter 
finner også sted i møtet mellom begreper som hører til i ulike samfunnskontekster og historiske epoker, så vel 
som mellom de ulike språktyper og abstraksjonsnivåer som her er tema. 
106 Willis. Foundations of Qualitative Research, 104 
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inkorporert i, eller fusjonert med, den såkalte pastorale sirkel som vi eksempelvis så hos 

Ballard & Pritchard (beskrivelse – kontekstuell analyse – teologisk vurdering – ny praksis). 

Resultatet er, som gjennomgangen viser, en følgende struktur på avhandlingen:  

1) beskrivelse av materialets innhold i lys av dets foranledning, umiddelbare kontekst og 

kirkepolitiske og faglige virkningshistorie, 2) religionstypologisk analyse av betenkningen 

som uttrykk for samtidsreligion, 3) fortolkning av analysens funn i lys av en kulturhistorisk 

kontekst (sekularisering), 4) prinsipiell drøfting betenkningens teologiske konsept og 

pragmatisk drøfting av kirkelig praksis i dialog med betenkningens praksis.  

Avhandlingens interdisiplinære struktur viser at også formålet med studien er dreid fra 

spiritualitetsstudiets orientering om approprierende fortolkning, til den praktisk-teologiske 

modellens formål om å gi en kritisk og konstruktiv tolkning innrettet mot å bidra til 

praksisfeltet med en utvidet forståelse av materialet. De kriteriene som brukes for å eksplisere 

dette er imidlertid hentet fra spiritualitetsforskeren Philip Sheldrake (adekvathetskriterier og 

konfesjonalitetskriterier). Disse vil anvendes til slutt, hvor de bidrar til å strukturere 

avhandlingens konkluderende bemerkninger om betenkningen. 
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1 Den norske kirke og nyreligiøsiteten 
I det følgende skal jeg gjøre rede for betenkningens umiddelbare kontekst og innhold, med 

særlig vekt på dens egen framstilling av sin strategi for åndelig erfaring. Dokumentet Kirken i 

møte med den åndelige lengsel i vår tid ble bestilt av Kirkerådet i forkant av Kirkemøtet i 

november 1999.107 Det var ikke noe nytt at kirken tematiserte den åndelige lengsel, selv om 

begrepet var nytt. Kirkemøtesaken var en fase i en årelang utvikling som er grundig redegjort 

for i studien Gud for kvarmann. Kyrkja og den nye religiøsiteten108 (2008) av professor Per 

Aadnanes ved Høgskolen i Volda. Han viser hvordan kirkens oppmerksomhet ble vekket av 

New Age-bevegelsens inntog i Norge på 70-tallet. Bevegelsen nådde et høydepunkt på 80-

tallet, samtidig som debatten rundt Helge Hognestads “New Age-teologi” gjorde det klart at 

nyreligiøsiteten ikke bare kom utenfra, men også hadde fått fotfeste i kirkens egne rekker.  

 

De nye impulsene reiste behovet for kunnskap og informasjon. Etter forespørsler fra 

studentgrupper og prester adresserte Bispemøtet nyreligiøsiteten for første gang på midten av 

80-tallet. Omtrent samtidig opprettet Kirkerådet en komite som hadde i oppgave å greie ut om 

nyreligiøsiteten og mulige strategier for kirken i møte med denne. Oppmerksomheten førte til 

at nyreligiøsiteten som kirkelig utfordring ble kirkemøtesak i 1988, og resulterte i utvidet 

samarbeid med Institutt for Sjelesorg Modum Bad og med Egede Instituttet, hvor Tore 

Laugerud hadde en 30% lederstilling. Disse fikk i oppgave å utvikle kompetanse og 

kurstilbud, mens Institutt for kristen oppseding (IKO) ble satt til å utarbeide studiemateriell. 

Dermed kom det en kirkelig håndbok om nyreligiøsitet i 1991.109 Sentralkirkelige instanser 

dannet i 1992 “Samråd for nyreligiøsitet”, som skulle samordnet og videreutvikle arbeidet 

med nyreligiøsiteten utover 90-tallet. Samrådet ble Tore Laugeruds primære referansegruppe i 

utarbeidelsen av betenkningen til kirkemøtet i 1999.110  

 

                                                        
 

107 KMÅL, 5 
108 Aadnanes’ bok som sådan er en empirisk, idéhistorisk analyse av utviklingen i Den norske kirke i synet på 
nyreligiøsitet fra 1970 og fram til betenkningen, som han avslutter sin studie med.  
109 Aadnanes. Gud for kvarmann, 55-65 
110 Aadnanes. Gud for kvarmann, 73-75 
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Samtidig var 1990-tallet preget av indrekirkelige diskusjoner om måten kirken burde møte 

den religiøse endringen i kulturen på. En pioner i både det akademiske og kirkelige arbeidet 

med nyreligiøsitet, førsteamanuensis Arild Romarheim ved Menighetsfakultetet, hadde siden 

70-tallet representert en relativt konfronterende linje.111 Ved overgangen til 90-tallet økte den 

interne kritikken mot denne strategien, og en åpnere holdning gjorde seg gjeldende. I 1997 tok 

professor Notto Thelle ved Det teologiske fakultet til orde for en dialogisk strategi, og sa at 

kirkens oppgave var å lytte til menneskers religiøse behov i samtiden. Tiden var moden for å 

gjennomtenke kirkens strategi på ny. Kirkemøtet i 1999 ble i hovedsak viet oppgaven, og det 

skulle skje på grunnlag av en form for utredning, en betenkning om spørsmålet.112 Aadnanes 

hevder at med Kirkemøtets behandling av saken i 1999, ble den offisielle kirkelige vending 

“frå demonisering til dialog” en realitet.113  

Det var Tore Laugerud som forfattet betenkningen på oppdrag av Kirkerådet. Han var da 

daglig leder for Samarbeidsråd for menighet og misjon i Kirkerådet, og hadde samtidig et 

lederansvar i Egede instituttet. Med seg hadde han kirkelige instanser og aktører som hadde 

arbeidet med nyreligiøsitet og kontemplativ spiritualitet siden 80-tallet. I tillegg til 

konsulenter fra Kirkerådet var 10-15 personer plukket ut etter ulike kriterier, bl.a. for å sikre 

“stor bredde i kirkebildet”.114 Laugeruds viktigste samarbeidspartner i prosessen var 

Samrådsgruppa for nyreligiøsitet, som bl.a. var dannet på bakgrunn av Kirkemøtet i 1988. 

Gruppa var satt sammen av representanter for Kirkerådet, Egede Instituttet, Det teologiske 

menighetsfakultet, Emmaus/Buddhistmisjonen, Institutt for kristen oppseding, Institutt for 

Sjelesorg Modum Bad, Peterstiftelsen og Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo.115 

Betenkningen var ferdigstilt i september. I oktober ble den utgitt av Kirkerådet, og den ble 

gjort tilgjengelig for gratis nedlastning på Den norske kirkes nettsider.116  

I forkant av Kirkemøtet sendte Kirkerådet den ferske utgivelsen ut til alle landets menighets- 

og prestekontor. Selv om opplaget allerede var stort til kirkemøtedokument å være, viste 
                                                        
 

111 Aadnanes. Gud for kvarmann, 40-41 
112 Aadnanes. Gud for kvarmann, 68 
113 Aadnanes. Gud for kvarmann, 310 
114 KMÅL, 2 
115 KMÅL, 2 
116 Ved ferdigstilling av avhandlingen i var betenkningen ikke lenger tilgjengelig på internett. Betenkningen 
hadde da vært tilgjengelig for nedlasting på Den norske kirkes nettsider fram til 2014/2015. Også enkelte andre 
online-kilder fra Kirkerådet som jeg har brukt i avhandlingen, har blitt fjernet. Disse står oppført i bibliografien 
med sin gamle http-adresse. De øvrige kildene har fått ny http-adresse i samme tidsrom, disse adressene er 
ajourført 08.01.16. 
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etterspørselen seg å være større enn Kirkerådets sekretariat var forberedt på. Betenkningen ble 

umiddelbart viet stor oppmerksomhet på grasrotplan og i kirkelige media. I løpet av bare to 

måneder hadde Kirkerådet trykket tre opplag av betenkningen, på til sammen 8000 

eksemplarer.117  

 

 

2 Beskrivelse av materialet 

2.1 Overblikk over betenkningens innhold 
I denne “tykke beskrivelsen” beveger vi oss her fra kontekstbeskrivelsen til beskrivelsen av 

selve materialet. I det følgende skal jeg redegjøre for betenkningens innhold generelt og for 

erfaringsstrategien spesielt. Redegjørelsen skjer på betenkningens premisser og hovedsakelig 

ved hjelp av dens egne begreper. Det er med andre ord en emisk framstilling av betenkningens 

erfaringsstrategi jeg her vil etablere, mens den etiske redegjørelsen skjer i den teoridrevne 

utforskningen av betenkningens erfaringsstrategi i del tre og fire.  

Det totalt 56 sider lange dokumentet (21 sider i elektronisk utgave) er delt inn i tre 

hoveddeler. Innledningen starter med å beskrive en kultursituasjon: en samtid som er sekulær, 

men som paradoksalt nok, “[t]ross alle teorier om religionens bortfall”, preges av søken etter 

en dypere mening, interesse for spiritualitet og nyreligiøse tendenser.118 Den åndelige 

lengselen framstilles som et samtidsfenomen som bunner i et allmennmenneskelig behov. 

Lengselen er med andre ord både et samtidsfenomen, som har med samtidens synlige nærvær 

av alternativ spiritualitet å gjøre, og en tidløs del av menneskenaturen, som har med 

menneskets gudbilledlikhet å gjøre. Den åndelige lengsel uttrykker både en kulturdiagnose og 

en teologisk antropologi, og betenkningen adresserer begge aspekter. Den “materialistiske og 

vitenskapelige fornuft” som kjennetegner moderniteten, hevdes å ha undertrykket menneskets 

åndelige behov.119 Ifølge betenkningen intensiveres lengselen når religionen fragmenteres. 

Lengselen gjør seg i dag synlig først og fremst som ny-religiøsitet. Forestillingen om at 

lengselen hører til menneskenaturen gir grunnlag for en teologisk tolkning.  

                                                        
 

117 Kirkerådet. “Fra Kirkemøtet 1999” 
118 KMÅL, 8 
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Den teologiske fortolkningen av den åndelige lengsel som samtidsfenomen er tema for 

betenkningens første del. Betenkningens lengsels-teologi går i korthet ut på at mennesket er et 

lengtende vesen fordi det er skapt av Gud, i Guds bilde, og til Gud. Den mangfoldige søken er 

i realiteten en lengsel etter “Guds nærhet”. Lengselen innebærer også en lengsel etter 

“medmenneskelig fellesskap og enhet” og etter “skaperverkets helhet”. Lengselen reflekterer 

at alt henger sammen som skaperverk og er ett i sin Skaper.120 

Etter fortolkningen av den åndelige lengselen i del en, går betenkningen over til spørsmålet 

om hva slags åndelig praksis som egner seg i del to. De praksiser som foreslås er 

hovedsakelig av kontemplativ karakter, og disse samles under betegnelsen “den indre 

etterfølgelsesvei”.121 Ved å søke innover i stillhet, bønn og meditasjon vil en både la seg lede 

av lengselen og åpne erfaringens vei til Guds nærvær.122 Praksisene har individualistiske og 

språkløse trekk, men samtidig påpekes det at spiritualiteten “trenger et reisverk av lære”.123 

Betenkningen løfter fram en visjon for teologi som en form for åndelig praksis, en 

“kristusmystikk” som kombinerer refleksjon og bønn. I tillegg til “den indre 

etterfølgelsesveien” kan kirken lære noe om spiritualitet fra kirker i Sør. Praksisene som 

nevnes i denne sammenheng er hovedsakelig kjent fra vår egen sammenheng (bønn, 

evangelisering, syndsbekjennelse), men i Sør er de preget av en vitalitet og autentisitet vår 

kirke savner.124 Til slutt i del to understrekes bibellesning. Det er en praksisform med tidløs 

verdi for kristen spiritualitet, for Bibelen er en unik kilde til gudserkjennelse. “Guds ord i 

Skriften er hovedkilden, som alle de andre kildene flyter fra.”125 Med dette går betenkningen 

over fra praksis-strategier som søker å dekke lengselens behov, til strategier for kirkens 

kommunikasjon med og relasjon til den åndelige lengsel i kulturen i betenkningens del tre.  

Refleksjonen om kirkens kommunikasjon starter med å understreke at holdninger preget av 

ydmykhet og åpenhet er nødvendig.126 Heller enn å bruke den rette lære som 

vurderingskriterium, bør kirken etterspørre genuin spiritualitet som gir mennesker hvile, 

                                                        
 

120 KMÅL, 7-18 
121 KMÅL, 20 
122 KMÅL, 20-24 
123 KMÅL, 5 
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125 KMÅL, 29 
126 KMÅL, 31; 31-53 



 

 
 
 

52 

frihet, og hjelp til å leve i ærlighet.127 En spiritualitet som tjener menneskelivet tjener også 

Gud.128  

Videre bør kirken arbeide med språket sitt. Det understrekes at handlingenes språk taler 

tydeligst. Dermed kommer betenkningen igjen inn på spørsmålet om praksiser. 

Nestekjærlighet og diakoni evner å kommunisere på en troverdig måte, og å bygge fellesskap 

hvor Guds nærvær kan erfares.129 Kommunikasjon gjennom symboler og ritualer henvender 

seg til følelsene og sansene. Det gjør estetikk, kropp og natur til arenaer for den type åndelig 

erfaring mennesker i dag lengter etter.130 Del tre avrundes med en anbefaling av åndelig 

veiledning. Å samtale med en veileder om ens gudserfaringer hevdes å være en hjelp for 

søkende til å la seg lede av den åndelige lengsel. Det er en vei til en fordypet relasjon til seg 

selv og til den treenige Gud.131 Betenkningens konkluderer med å svare på anliggendet som 

reises i innledningen, nemlig at dersom kirken skal møte den åndelige lengsel i vår tid må den 

først selv søke Guds nærvær. 

 

2.2 Åndelig praksis som strategi for åndelig erfaring 
Betenkningens mest åpenbare strategi for å styrke den åndelige erfaringsdimensjonen består i 

åndelig praksis. Praksis blir dermed en naturlig tilgang til temaet åndelig erfaring. Jeg vil i det 

følgende gå nærmere inn på hvilke praksiser det er tale om og hvordan de relateres til erfaring 

i betenkningen. Med åndelig praksis menes her handlinger som har som intensjon å 

opprettholde, fordype eller intensivere erfaringsdimensjonen ved gudsrelasjonen.132 En slik 

forståelse av “åndelig praksis” lar seg koble til spiritualitetsbegrepet som anvendes i 

avhandlingen (23-29).133 

                                                        
 

127 KMÅL, 34-37 
128 KMÅL, 37-39 
129 KMÅL, 40-41 
130 KMÅL, 41-43 
131 KMÅL, 50-52 
132 “Åndelig praksis” er et begrep betenkningens forfatter, Tore Laugerud, selv anvender på temaet (Laugerud. 
“50 år med alternativ spiritualitet”, 139). Begrepet “fromhetsliv” kunne også vært brukt. “Religiøs praksis” 
overlapper men er videre, det kan og strekkes til praksiser som ikke berører denne erfaringsdimensjonen så 
spesifikt, som for eksempel det å avgi sin stemme ved menighetsrådsvalg. 
133 Forholdet mellom religion/religiøs praksis og spiritualitet er derimot mye omdiskutert. Både i 
religionsundersøkelser og i religionsvitenskapelig faglitteratur er det en tendens til å skille spiritualitet og 
åndelighet fra religion og religiøsitet. Se f.eks. Heelas & Woodhead. The Spiritual Revolution, 1; Woodhead & 
Heelas. Religion in Modern Times, 110; Henriksen. “Spirituality and Religion – Worlds Apart?”, 73-88; Tacey. 
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“Den indre etterfølgelsesveien”  
Under overskriften “den indre etterfølgelsesveien” beskriver betenkningen de praksisene den 

anbefaler for å styrke troens erfaringsdimensjon. Det er stillhetsøvelser, bønn, meditasjon, 

kontemplasjon og Kristus-mystikk.134  

 

Stillhetsøvelser handler om tilbaketrekning fra hverdagen for å komme i kontakt med sitt 

indre liv. Som praksis handler det om å opprette kontakt med sin egen kropp, sine følelser og 

identitet, bevissthet og underbevissthet. Behovet for tilbaketrekning og stillhet er en allmenn 

erfaring. Samtidig tolkes det som utslag av menneskets åndelige lengsel etter Gud. Gud sies å 

være i stillheten, og ved å oppsøke stillheten legger en til rette for å erfare Guds nærvær.135 

“Stillhet er den pausen som oppstår i oss når vi er nær Gud. Forstått som det å “være i Gud” 

eller “hvile i Gud” er stillheten noe vi kan bære med oss overalt. […] Kirkens erfaring lærer at 

stillheten er en sikker vei til Gud.”136  

 

Bønnen beskrives som selve kjernen i en levende gudsrelasjon. “Bønn er samfunn med 

Gud”.137 Betenkningen påpeker at bønn ikke handler om å skulle få noe, men om å “leve nær 

Guds hjerte og hvile.”138 Tidebønn er et konkret eksempel på en bønnepraksis som både kan 

gjennomføres i hverdagen og brukes til å strukturere retreatopphold.139 Det er en form for 

disiplin som tjener til at gudsnærværet i bevisstheten vedlikeholdes og utdypes. Fordi Gud er 

selve kjærligheten, legger bønn til rette for erfaringen av å være elsket. Det gir i neste gang 

opplevelser av indre glede, styrke og trygghet.140  

 

Meditasjon omtales som et allment fenomen som handler om å søke inn til sentrum i 

tilværelsen. Slik er også kristen meditasjon, hvor sentrum forstås som Skaperen og 

meditasjonen handler om “å utdype fellesskapet med Gud”.  Meditasjon forutsetter stillhet, og 

det omtales som en videreutviklet form for bønn. I meditasjon flyttes bønnens dialog med 

                                                                                                                                                                             
 

The Spirituality Revolution, 86-89: Harvey & Vincett. “Alternative Spiritualities”, 169, og Botvar. “Endringer i 
nordmenns religiøse liv”, 24. 
134 KMÅL, 20-25 
135 KMÅL, 20-22 
136 KMÅL, 22 
137 KMÅL, 22 
138 KMÅL, 23 
139 KMÅL 22-23 
140 KMÅL, 22-23 
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Gud ned i hjertet, og åpner sjelslivets sentrum for ham.141 “Gjennom meditasjonen taler Gud 

til oss og hans ord tar bolig i oss.”142 Et konkret eksempel er Jesusmeditasjon. Det er en 

meditasjonsform som innebærer å leve seg inn i en av evangelienes jesusberetninger, hvor 

“Mesteren” får knytte an til og prege hjertets dypeste krefter.143   

 

Kontemplasjon beskrives som målet for den indre etterfølgelsesveien. Kontemplasjon 

beskrives i realiteten ikke som en åndelig praksis, den er snarere en ultimat form for åndelig 

erfaring. Betenkningen forklarer den med begreper som “foreningen med Gud, å leve 

uavlatelig i Guds nærhet”, “uavlatelig bønn”, en “erfaringsvirkelighet” og “intens 

opplevelse”.144 På den ene side er kontemplasjon navnet på den type åndelig erfaring som de 

øvrige praksisene legger til rette for. På den andre siden understrekes behovet for å forankre 

den kontemplative erfaringen i “Skriften og Mesteren”, så opplevelsen ikke løsrives fra 

trosinnholdet men forstås i lys av det å være omsluttet av Kristus og fylt av ham.145 

 

Kristusmystikk er betenkningens navn på en praksis som framstår kognitiv og katafatisk 

sammenlignet med beskrivelsen av kontemplasjon.146 Det er tale om en visjon for en ny form 

for teologi inspirert av førmoderne idealer, hvor den faglige refleksjon forankres i et 

fromhetsliv og i åndelig erfaring. Oppgaven til denne “Kristusmystikk”-teologien vil ikke 

være å utvikle kristendommen, “[…] men å fordype seg slik i den at livet i Kristus vokste seg 

sterkere, rikere, mer inderlig i den enkelte og i menigheten.”147 Dermed er teologi ikke lenger 

bare en akademisk virksomhet. Den er en form for åndelig praksis i seg selv.  

  

De fem nevnte praksisene er “den indre etterfølgelsesveien”. I følge betenkningen legger de 

til rette for å la seg lede av den åndelige lengsel, og de evner å lede til det erfarte gudsnærvær 

som lengselen er en søken mot. Samtidig som disse kvalitetene setter “den indre 

etterfølgelsesveien” i en særstilling, beskriver også betenkningen en rekke andre åndelige 

praksiser. Flere av dem er også viktige for troens erfaringsdimensjon.  
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Andre veier til åndelig erfaring  
Bibellesning er en klassisk del av kristen spiritualitet som og anbefales for søkende mennesker 

i vår tid.148 I et erfaringsperspektiv er det særlig betenkningens måte å omtale leserens 

holdning til teksten på og lesningens virkning som er viktige. Betenkningen omtaler Bibelen 

som en hovedkilde og det å “lytte” til denne kilden som sentralt i kristen spiritualitet. Det 

hevdes at en kritisk og distansert holdning til bibeltekstene innebærer en beskyttelse mot 

tiltalen i dem. Da blir det åndelige utbyttet magert. Spiritualiteten er avhengig av at leseren lar 

seg ramme av bibelteksten. For at det skal skje må forsvarsverkene falle og man må se på 

Bibelen som Guds ord til den enkelte. Man må “[…] elske Guds ord i skriften. Her begynner 

all sann skriftforståelse.”149 Ikke en mistankens, men en kjærlighetens hermeneutikk. “Å 

overgi seg til Bibelens budskap betyr å være åpen mot at Guds planer med oss overgår alt det 

vi selv kan lengte etter og stadig under lesningen stiller spørsmålet: “Hva vil du jeg skal 

gjøre?””150 

Betenkningen vil åpne for den forvandlende erfaringen av at Bibelen leser oss. “Bibelen 

“leser” og forvandler mitt liv her og nå ved å trekke det inn i den store fortellingen som stadig 

pågår.”151 Bibelen spør ikke etter vår troslære, men etter livet vårt og utfordrer oss til å la Gud 

virke i det.152  

 

Mens den indre etterfølgelsesveien og bibellesning omtales som spiritualitetens praksiser, 

peker betenkningen på at kirken også trenger kommunikative praksiser for å nå ut til sin 

samtid, et handlingenes språk. Beskrivelsene av kirkens kommunikasjonsformer gjør det 

imidlertid klart at noen av disse også er veier til åndelig erfaring. 

 

Diakoni kalles “Kirkens kjærlighetsspråk”.153 Diakoni er den dynamiske motpol til den indre 

etterfølgelsesveien som bringer erfaringen av Guds kjærlighet ut til verden. Det er en 

kommunikasjonsform som gir seg konkret uttrykk i forbønnsgudstjenester, i salving av syke 

og i inkluderende fellesskap. Felles for de diakonale praksisene er at de gir mennesker 
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erfaring av å bli møtt med omsorg og av å være akseptert som de er. “[N]år mennesker 

kommer ut fra møtet med Gud og speiler glansen av hans kjærlighet i sitt ansikt […]” 

formidles erfaringer av Guds kjærlighet videre til andre, gjennom omsorg og fellesskap.154  

Skal kirkens budskap være begripelig og troverdig for søkende mennesker i dag, er budskapet 

avhengig av at slike erfaringer blir dem til del først.  

 

Symboler og ritualer er en annen fellesnevner på en gruppe åndelige praksiser som formidler 

kirkens budskap. Betenkningen peker på at kroppslige og handlingsmessige trosuttrykk gjerne 

er lettere å ty til for moderne mennesker enn verbale formuleringer. Å besøke en åpen kirke, 

tenne lys eller legge ned blomster er meningsbærende for mange i vår tid. ”Kirken bør søke å 

forstå dette språket, gi det verdi og ta det i bruk [...]”.155  Selve kirkerommet “erfares” av 

søkende mennesker som et “kraftfelt” med åndelig verdi i seg selv.156 

 

I møte med slike uttrykk for åndelige behov i kulturen bør kirken revitalisere sine ressurser. 

Skriftemålet har potensiale for å la mennesker oppleve seg satt fri fra skam. I Thomasmessens 

“ytre sansebevegelser erfarer mange på en ny måte hva ånd er”.157 Stillhetsgudstjenester er en 

ressurs fordi de evner å “berøre”. Kjærlighetsmåltid i hjemmet og retreater bygger på en 

veksling mellom hverdagen og det hellige som svarer til den åndelige lengselen i mennesket. 

Musikk og andre estetiske uttrykk utgjør “erfaringens” vei til Gud til forskjell fra kognitive 

tilnærminger. Pilegrimsvandringer og naturopplevelser knytter menneskets åndelige lengsel til 

naturen og kroppen, og gjør at “Gud kan erfares som en del av det daglige liv.”158 

Betenkningen fremstiller disse praksisene som kommunikative virkemidler. De er nyttige i 

kirkens arbeid med å kommunisere utad, men de beskrives ikke eksplisitt som “veier til 

kilden”.159 Men i realiteten angår også disse praksisene gudsrelasjonen, og de innebærer måter 

å utforske erfarings- eller opplevelsesdimensjonen på – de er åndelige praksiser. I 

betenkningen virker det som om det er erfaringsaspektet som gjør dem så relevante i møte 

med menneskets åndelige lengsel:  
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Ritualer og symboler henvender seg mer til kroppen enn til hodet. Gjennom hørsel, smak, syn og 

luktesans får kroppen dekket sitt behov for bilder, symboler, farge og stemninger, romfølelse og 

bevegelse. Tilegnelse av en mer helhetlig måte å tenke om mennesket og den religiøse opplevelsen på, 

må føre til at det skapes rikere liturgiske former.160 

 

Den åndelige lengsel i samtiden er dypest sett en lengsel etter åndelig erfaring. Den samme 

antakelsen synes å ligge til grunn for “den indre etterfølgelsesveien”: ”Søkende mennesker i 

dag spør ikke etter trossannheter, men etter våre erfaringer i vandringen med Gud. Har vi noe 

å si dem?”161 Å kommunisere kirkens spiritualitet innebærer en dobbel bevegelse. En 

bevegelse “ut” mot søkende mennesker som samtidig trekker dem “inn” i den åndelige 

erfaringsdimensjonen. 

 

Åndelig veiledning er den siste praksisen betenkningen omtaler. Veiledningsformen 

karakteriseres på ulikt vis som “spiritualitetens praksis”, ”det å snakke om våre 

gudserfaringer” og ”veiledning om hvordan vi skal leve våre hverdagsliv”.162 Det er både tale 

om en form for kristen fostring og en form for selvutvikling.163 Bak disse karakteristikkene 

ligger en praksis som ikke er så ulik ”den indre etterfølgelsesveien”. Åndelig veiledning er 

orientert mot det indre livet, hvor gudserfaring og indre drivkrefter (lengsler) står i fokus. 

Introspeksjon gir mulighet for økt bevissthet om hva som motiverer ens valg og prioriteringer, 

og for “å oppdage vår dypeste lengsel”.164 Det er en hjelp til å skjelne gudserfaringer i 

hverdagen, til å leve nærmere Kristus og til å la ens lengsler formes av dette nærværet.165 Til 

forskjell fra “den indre etterfølgelsesveien” forutsetter åndelig veiledning dialog: innsiktene 

må artikuleres. Veiledningen gir mulighet for helbredelse av ødelagte selvbilder og 

gudsbilder, og som har til intensjon å la den enkeltes liv bli mer integrert med troen. I tillegg 

til å være en kommunikativ praksis er åndelig veiledning i høyeste grad en åndelig praksis 

som tjener til å utdype troens erfaringsdimensjon.  
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2.3 Oppsummering 
I emisk perspektiv består betenkningens erfaringsstrategi av åndelige praksiser. 

Betenkningens strategi for kirken i møte med den åndelige lengsel består i all hovedsak av å 

beskrive en rekke ulike øvelser som har det til felles at de åpner den åndelige 

erfaringsdimensjonen. Åndelig praksis som vei til åndelig erfaring er primært et tema for 

betenkningens andre del, kalt “Veien til kildene”. Flere praksiser også i tredje del (symboler 

og ritualer, diakoni og åndelig veiledning) har den samme funksjonen, selv om temaet for 

denne delen er kommunikasjonsstrategier. Når praksiser som kan lede til åndelig erfaring er et 

viktig anliggende både i strategien for kirkens “indre” spiritualitet og kommunikasjonen 

“utad”, så er det i overenstemmelse med betenkningens nevnte samtidsanalyse. Hvis den 

åndelige lengsel dypest sett er en lengsel etter erfaring (av Gud), kan kirkens 

kommunikasjonsutfordring vanskelig skilles fra dens arbeid med åndelig erfaring. Like mye 

som å nå “ut” med et budskap må det handle om å trekke søkende mennesker “inn” i kirkens 

erfaringsverden. 

  

Betenkningen bruker den åndelige lengsel som betegnelse på en allmennkulturell interesse for 

nyreligiøsitet og spiritualitet. I det foregående kom imidlertid en annen betydning fram: 

behovet for en dypere mening som gir seg til kjenne på individnivå i det indre livet. I 

betenkningen er den åndelige lengsel i subjektiv forstand den mest sentrale form for åndelig 

erfaring. Betenkningen framstiller nemlig subjektets opplevelse av indre lengsel som det 

første trinnet mot gudserfaring, ja som en skjult gudserfaring i seg selv. Nå kan lengselen 

gjøre seg gjeldende uavhengig av åndelige praksiser. Lengselen er en grunnleggende erfaring 

fordi den er allmennmenneskelig, og den er blitt aktuell gjennom samtidens interesse for 

spiritualitet og religiøse spørsmål. Når betenkningen bruker praksiser for å legge til rette for 

åndelig erfaring, handler det for det første om å tydeliggjøre og fordype den åndelige 

lengselen. De kontemplative praksisene under overskriften “den indre etterfølgelsesveien” 

knyttet alle an til den åndelige lengsel, og de sikter mot å gjøre lengselserfaringen tydeligere 

og sterkere. Åndelig veiledning blir anbefalt av tilsvarende grunner. Også praksisene omtalt 

som symboler og ritualer gir individets åndelige lengsel spillerom. Flere av dem 

(pilegrimsvandringer, kjærlighetsmåltid, musikk) blir eksplisitt omtalt som veier til denne 

typen erfaring.  
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I tillegg til åndelig lengsel beskriver betenkningen eksplisitte gudserfaringer i tilknytning til 

åndelig praksis. Den individuelle lengselen er ifølge betenkningen en åndelig erfaring 

underveis mot målet. Det endelige målet med de åndelige praksisene er erfaringen av å være i 

Gud, det betenkningen kaller kontemplasjonen. Praksiser som sies å fordype 

lengselserfaringen (den indre etterfølgelsesveien, åndelig veiledning, symboler og ritualer) 

omtales også som veier til gudserfaring. Betenkningens tette kobling av lengselserfaring og 

gudserfaring bunner i at lengselen fullbyrdes i gudserfaringen. Derfor vil praksiser som følger 

lengselen også til slutt lede til gudserfaring, forutsatt at lengselen tolkes rett. Samtidig omtales 

enkelte åndelige praksiser som veier til gudserfaring uten at de knytter an til den åndelige 

lengselen. Bibellesning og ulike former for diakoni åpner snarere for erfaringen av å 

“rammes” av Guds vilje utenfra, gjennom møtet med Bibelens ord eller gjennom 

medmenneskers engasjement og omsorg.   

 

Betenkningen påpeker at kirken må vektlegge erfaringsdimensjonen både i arbeidet med egen 

spiritualitet og i arbeidet med kommunikasjon, for dette er hva samtidskulturen etterspør. På 

det grunnlaget er åndelig erfaring en målsetning med en rekke av de praksisene som anbefales 

kirken i møte med den åndelige lengsel. Åndelig lengsel og gudserfaring er betenkningens to 

sentrale former for åndelig erfaring, og disse er de tett relatert til hverandre. Ulike praksiser 

betoner disse erfaringsformene i ulik grad.  

 

2.4 Drøfting: Fravær av forordnet kirkelig praksis 
Betenkningen ble skrevet på oppdrag av Kirkerådet til behandling på Kirkemøtet. Det er Den 

norske kirkes åndelige liv betenkningen hovedsakelig henvender seg til, og som sådan utgjør 

også dette betenkningens primære kontekst. Det er naturlig å se betenkningens visjon for 

åndelig praksis i lys av det tradisjonelle kirkelige praksisfeltet.  

 

I Den norske kirke består dette av en tradisjonell liturgisk spiritualitet i luthersk tradisjon. Det 

forkynte ordet står i en særstilling sammen med dåp og nattverd, og disse tre praksisene har 

sin privilegerte kontekst på helligdagen, i høymessens liturgi som kirkerommet legger til rette 

for. I tillegg finnes et bredt praksisfelt som inkluderer alt fra diakoni og miljøvern til retreat, 

bønnegrupper og misjonsforeninger. Men til forskjell fra kirkens kjernepraksiser er ikke dette 

mangfoldet institusjonalisert, regelmessig og offentlig tilgjengelig over det ganske land. Alle 

tre kjernepraksisene knyttes til gudstjenesten og involverer i teologisk forstand en åndelig 
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erfaringsdimensjon: både forkynnelsen, dåpen og nattverden kjennetegnes av at Kristus er 

nærværende i den og gjennom den, og av at tilegnelsen av den gjør Kristus nærværende i den 

troende.  

 

Betenkningen beskriver en rekke former for åndelig praksis mer eller mindre inngående. Den 

nevner ikke dåp, og til tross for én referanse til nattverdbordet og én til prekener, blir 

kjernepraksisene i Den norske kirkes spiritualitet ikke synliggjort. Teksten rommer heller 

ingen allusjoner til dåp eller nattverd. Utenom-gudstjenestelige former for forkynnelse 

(evangelisering, dialogmisjon) vies noe plass. Høymessen nevnes ikke. Ordet gudstjeneste 

nevnes syv ganger, men alle gangene er det mer eller mindre tilfeldig; gudstjenesten 

inkluderes ikke i betenkningens praksisformer. Vi finner med andre ord ingen av kirkens 

kjernepraksiser beskrevet som kilder til en fordypet erfaring av gudsrelasjonen. Dette er 

bemerkelsesverdig, både i lys av at betenkningen er et sentralkirkelig dokument, og i lys av 

profilen til de tradisjonelle kirkelige praksisenes. Sakramentene har sanselige, kroppslige, 

estetiske og rituelle dimensjoner, dimensjoner som betenkningen vier relativt stor plass i 

tilknytning til andre praksisuttrykk. At prekenen ikke vurderes, er besynderlig i lys av 

betenkningens vektlegging av Ordets rolle i bibellesning. 

 

En mulig grunn til at kirkens tradisjonelle gudstjenesteliv overses til tross for saklige 

affiniteter med betenkningen, kunne vært at de tas for gitt av lesere med kirkelig tilhørighet – 

at betenkningen tilbyr et supplement. Men i så fall ville det være nødvendig å forsøke å 

forklare gudstjenestens spiritualitet for de kirkefremmede som også er betenkningens 

målgruppe. En annen mulig årsak kunne vært at de kirkelige kjernepraksisene har feilet i møte 

med den åndelige lengsel i vår tid. I så fall kan ikke betenkningens åndelige praksiser sees 

som et supplement, men snarere som et alternativ til det kirkelige. Uansett grunn er det klart 

at betenkningens åndelige praksiser anses som viktigere enn kirkens tradisjonelle liv. De er i 

hovedsak også av en annen art – introspektive, individuelle og meditative. Bibelen spiller rett 

nok en viss normativ rolle, men forkynnelse og sakramenter vies ikke oppmerksomhet. Det er 

grunn til å anta at den retningsgivende impulsen for betenkningens praksisfelt representerer et 

annet religiøst erfaringsregister enn det som ivaretas i de lutherske kjernepraksisene. En kan 

spørre seg om ikke det som står på spill i betenkningen bilde av ”den åndelige lengsel i vår 

tid”, er en type åndelig erfaring som forutsetter introspektive, individuelle og meditative 

øvelser?  
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Dette spørsmålet angir en forskningsinteresse som indirekte vil blir adressert i det videre 

arbeidet med avhandlingens problemstilling. Samtidig vil den eksisterende faglitteraturen om 

betenkningen også være relevant i arbeidet med å avklare forskningsinteressen ytterligere, og 

for å avgjøre hvilke teoretiske og metodologiske verktøy som er relevante i arbeidet. Derfor 

vil gjennomgangen av faglitteraturen nedenfor ikke bare bidra til å utdype den “tykke” 

beskrivelsen av betenkningen og av omstendighetene rundt den, selv om dette er det primære 

anliggendet. Gjennomgangen av faglitteraturen vil samtidig innebære en redegjørelse for 

avhandlingsarbeidets akademiske kontekst, og for de forutsetninger som allerede er etablert 

der for videre vitenskapelig arbeid med betenkningen. Før jeg presenterer betenkningens 

resepsjon i faglitteraturen, gjenstår det å gjøre rede for den kirkelige resepsjonen den fikk, 

som er en indikator på betenkningens innflytelse og betydning.  

 

 

3 Kirkemøtets behandling av “sak KM 12/99” og offentlig debatt 
Hvordan Kirken i møte med den åndelige lengsel i vår tid ble mottatt på Kirkemøtet, kommer 

fram i møtereferatene, og det har også blitt beskrevet i flere studier.166 Temaet ble innledet 

med et foredrag av den katolske teologen Jean Vanier, som bl.a. utfordret kirken til å vise 

større åpenhet og respekt for menneskers søken. Deretter fulgte en åpen høring og to sesjoner 

med komitearbeid. Her ble det reist motforestillinger, som både gjaldt betenkningens syn på 

åndelig erfaring og de åndelige praksisene som skulle legge til rette for den. For det første 

skapte den teologiske anerkjennelsen av samtidens åndelige lengsel en viss uro i 

diskusjonene. Hvordan skulle kirken ivareta sin identitet og tydelighet dersom all former for 

åndelig lengsel skulle anerkjennes som genuine åndelige erfaringer? For det andre ble det stilt 

spørsmålstegn ved betenkningens praksiser. Det ble innvendt at de tradisjonelle kirkelige 

praksisene, livsritene og det sakramentale livet, var vel så relevante møtesteder for søkende 

mennesker i samtiden som de kontemplative praksisene i “den indre etterfølgelsesveien”. 

Stillhetsøvelser var ikke nok, forordnet kirkelig praksis hadde også her sin funksjon.167 Til 

tross for motforestillinger viser møtereferatet at komiteene i hovedsak fulgte betenkningens 
                                                        
 

166 Se Aadnanes. Gud for kvarmann, 316ff; Austad. “Et minne om Gud?”; Kirkerådet. “KM 12/99”, 1-5. 
Kirkemøtets vedtak, med kommitemerknader og momenter til oppfølging, (“KM 12/99”) er tilgjengelig online 
(08.01.16): https://kirken.no/globalassets/kirken.no/migrering/aandelig_lengsel_km99.pdf   
167 Kirkerådet. “KM 12/99”, 3 
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linje i drøftingene. Kirkemøtets konkluderende anmodning ba Kirkerådet om å følge opp 

saken ved å utarbeide ressursmateriell om den åndelige lengsel for menighetene. Det burde 

startes kirkelige prosesser heller å satse på råd og komiteer, kirken måtte satse på 

trosopplæring for voksne og utarbeide hefter om møtet med lengselen til bruk i 

samtalegrupper.168 

Som allerede vist, sto åndelig praksis sentralt i betenkningens strategi for arbeidet med 

åndelig erfaring i Den norske kirke. Mens både spørsmålet om erfaring og om praksis ble viet 

oppmerksomhet på Kirkemøtet, var det betenkningens erfaringsteologi som ble det brennbare 

temaet i offentligheten. I debatten stilte MF-studenter spørsmålstegn ved den teologiske 

anerkjennelsen av menneskets åndelige lengsler som sådan og fant betenkningens åpne 

strategi foruroligende. Heller ikke Human-Etisk Forbund ville godta at den åndelige lengsel i 

samtiden kunne forstås som en genuin åndelig erfaring i kristen forstand. De anklagde 

Laugerud for å drive en erfaringsteologisk folkekirkestrategi som tvangsinnrullerte 

nyreligiøse i kirkens rekker.169 Samtidig mottok Laugerud støtte for lengselskonseptet både 

fra kirkemedlemmer, misjonsfolk, retreat-bevegelsen og Alternativt Nettverk.170  

 

 

4 Kirkerådets oppfølging  
Kirkerådets første oppfølgingstiltak etter Kirkemøtet i 1999 var å opprette et prosjekt etter 

initiativ fra Tore Laugerud, kalt “Kirken i møte med den åndelige lengsel”, med Laugerud 

som prosjektleder. Prosjektet ansatte også Knut Grønvik i Areopagos.171 Grepet la til rette for 

at kirken kunne utvikle åndelige praksiser som var i stand til å utdype den åndelige 

erfaringsdimensjonen, i tråd med betenkningen. Målsetningen til Laugerud og Grønvik for 

kirkens oppfølgingsarbeid var: 1) mer bønn blant kirkens folk og 2) mer kontakt med andre 

søkende. Dette ble konkretisert ved at Kirkerådet innledet tett samarbeid med landets 

retreatsteder, for å gjøre kontemplativ spiritualitet tilgjengelig for kirkelige ansatte på alle 

nivå. Ansatte i kirken skulle gis mulighet for å dra på retreat. Retreatene skulle kunne 

tilrettelegges etter behov, og presteskapet så vel som menighetene skulle tilbys åndelig 

veiledning i ignatiansk tradisjon. Tiltakene var i tråd med strategien som betenkning hadde 
                                                        
 

168 Kirkerådet. “KM 12/99”, 4-5; jf. Aadnanes. Gud for kvarmann, 317 
169 Aadnanes. Gud for kvarmann, 317-318 
170 Aadnanes. Gud for kvarmann, 318-320 
171 Kirkerådet. “Kirkerådets oppfølging av kirkemøtesaken om åndelig lengsel”, 1  
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kalt “den indre etterfølgelsesveien”.172 I tråd med anbefalingene for kirkens “kommunikasjon 

og relasjon” ble det opprettet dialog med Alternativt Nettverk. Kirken stilte med egen stand 

på Alternativ-messene hvor en ikke bare tilbød informasjon, men praksis og erfaring gjennom 

forbønn. I oppfølgingen søkte en også å videreutvikle arbeidet med åpne kirkerom og mer 

kontemplative gudstjenesteformer.173  

Fram til 2003 bar Kirkerådets oppfølging preg av å konkretisere de praktiske strategiene som 

betenkningen hadde anbefalt i andre og tredje del av dokumentet. Laugerud både initierte de 

ulike tiltakene, utarbeidet dem og fulgte dem opp på Den norske kirkes vegne. I 2003 ble 

Virve Tynnemark ansatt med ansvar for del-prosjektet “Menigheten i møte med den åndelige 

lengsel”.  Det resulterte i ressurspermen “Smak og se - om stillhetsarbeid i menigheten” og 

seminarer i 2006. Her ble betenkningens anbefalinger for åndelig praksis konkretisert i form 

av opplegg for tidebønner, retreater og stille samlinger.174  

Da Kirkemøtet vedtok sine satsningsområder for perioden 2002-2005, ble den åndelige 

lengsel gjort til tverrgående perspektiv. Arbeidet med lengselen skulle prege alle deler av 

kirkens arbeid.175 Betenkningen la også føringer for kirkemøtesaken “En misjonerende kirke” 

som ble behandlet i 2005. Saksdokumentet tok utgangspunkt i tesen om den åndelige lengsel, 

og i tråd med betenkningens visjon for åndelig praksis og betydningen av åndelig erfaring, 

forstod man kirkens misjon som det å komme lengselen i møte ved hjelp av kontemplative 

praksiser.176 Det ble argumentert for at lokalmenighetene både skulle fordype seg i sin egen 

spiritualitet og samtidig strekke seg ut mot den åndelige lengsel i folket.177 Etter hvert kom 

nye saker som angikk kirkens møte med alternativ religiøsitet, men etter 2006 gled “den 

åndelige lengsel” som begrep ut av Kirkemøtenes sakskart, visjonsdokumenter og 

satsningsområder.178 

                                                        
 

172 Kirkerådet. “Kirkerådets oppfølging av kirkemøtesaken om åndelig lengsel”, 2-5 
173 Kirkerådet. “Kirkerådets oppfølging av kirkemøtesaken om åndelig lengsel”, 1-7 
174 Kirkerådet. Kirkeaktuelt (2. mai 2006), 6 
175 Kirkerådet. “KM 9/01”, 3-4 
176 Kirkerådet. “KM 5.1/05”, 1-20  
177 Kirkerådet. “Årsmelding for de sentralkirkelige råd 2004”, 50 
178 En gjennomgang av kirkemøtedokumenter fram til 2014 viser enkelte tilfeller av betenkningens 
lengselskonsept og kommunikasjonsstrategi i 2006 og 2007, men så forsvinner referansene. Se Kirkerådet. “KM 
04.1/06”, 5-6 og “Tilstandsrapport for Den norske kirke 2006” (sak KM 3.8/07), 54. I 2012 behandlet 
Kirkemøtet en sak som hadde mange likhetstrekk med den åndelige lengsel i -99: “KM 07/12. Misjon til 
forandring” dreide seg om mulige misjonsstrategier i møte med en pluralistisk religiøs kontekst. Interessant nok 
er verken betenkningens lengsels-konsept eller strategi på horisonten. På det samme kirkemøtet ble saken om 
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Den sentralkirkelige oppfølging av kirkemøtesaken fra 1999 viser at betenkningen la føringer 

for arbeidet de første 5-6 årene. Mye av denne satsningen viste også igjen i det lokale 

menighetslivet. Det ble gitt tilbud om retreater, kurs og åndelig veiledning til de ansatte, og 

det ble satt av ressurser til lokalt stillhetsarbeid og informasjon. Oppfølgingen hadde primært 

fokus på åndelig praksis. Etter 2006 har oppfølgingsarbeidet fortsatt, men det har fått mindre 

oppmerksomhet. I 2016 er Laugerud leder i Areopagos og følger betenkningens anliggender 

opp der, i tillegg til å forestå oppfølging i Den norske kirke bl.a. gjennom driften av 

Kirkerådets Samrådsgruppe for nyreligiøsitet. Dette arbeidet består blant annet av retreater for 

kirkelige ansatte, kurs og foredragsvirksomhet i tråd med betenkningens opprinnelige visjon. 

Betenkningen har ikke status som læredokument, og det er ikke forpliktende på linje med 

kirkens liturgiske ordninger. Samtidig la betenkningen premissene for det som skulle bli 

kirkens gjeldende strategi både for å styrke kirkens egen spiritualitet og for kirkens møte med 

den alternative spiritualiteten. Betenkningen fikk varig betydning ved å sette standard for 

kirkens arbeid med fornyelse av åndelig praksis og erfaring. Samtidig initierte ikke kirken noe 

egentlig faglig arbeid med sakens ulike teologiske implikasjoner. Interessen fra akademia 

meldte seg imidlertid på egen hånd, og ikke bare fra fagteologisk hold.  

 

 

5 Faglitteraturen om betenkningen. En gjennomgang 
De første faglige arbeidene som behandlet betenkningen kom i 2001 og det siste som er 

behandlet her er fra 2014. I denne perioden var den faglige diskusjonen mest vital i perioden 

2008-2011, målt i antall publikasjoner. Litteraturen representerer en rekke disipliner: 

systematisk teologi, empiriske spiritualitetsstudier, praktisk teologi, religionshistorie, 

samfunnspsykologi og idéhistorie. Flere bidrag er også tverrdisiplinære. Ut fra analytiske 

hensyn kan litteraturen sorteres i kontekstuelle og prinsipielle bidrag, hvor de førstnevnte 

betegner ulike former for kulturanalyse og de prinsipielle betegner systematisk-teologiske 

(dogmatiske og religionsfilosofiske) drøftinger. Den følgende litteraturgjennomgangen ledes 

                                                                                                                                                                             
 

liturgi for velsignelse av hus og hjem behandlet, en sak som bl.a. berørte alternativt-religiøse forestillinger om 
sjelevandring (“KM 07/13”). Heller ikke i denne saksframstillingen ble betenkningen eller dens begreper om den 
alternative religiøsiteten trukket inn. Oppfølgingen av den åndelige lengsel, som hadde status som et tverrgående 
perspektiv for kirken fram til 2005, blir ikke nevnt i Kirkemøtets visjonsdokument for Den norske kirke for 
periodene 2009-2014 og 2015-2018. 
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av temaet som har vært avhandlingens røde tråd hittil: betenkningens oppfatning av åndelig 

erfaring med særlig henblikk på praksiser som legger til rette for dette.  

 

 

5.1 Kontekstuelle bidrag: betenkningen og selv-spiritualiteten 
Noen av de kontekstuelt orienterte studiene etterspør empiriske data som kan bekrefte den 

type erfaring som betenkningen kaller “åndelig lengsel” i samtidskulturen. Harald Olsen ved 

Institutt for teologi og filosofi ved Høgskolen i Agder gjorde betenkningens karakteristikk av 

“den åndelige lengsel” i samtidskulturen til utgangspunkt for en kvalitativ studie i 2005.179 

Betenkningens beskrivelser av lengselen ble lagt til grunn for et spørreskjema som ble sendt 

samtlige statskirkemenigheter i Agder-fylkene.180 Som analyseverktøy anvendte Olsen en 

spiritualitetstypologi som skiller mellom fem typer åndelig praksiser: verbal-rasjonelle, 

karismatiske, handlingsorienterte, kontemplative og estetisk-rituelle.181 Olsen konkluderte 

sine undersøkelser med at sørlandsmenighetene er inne i en endring når det gjelder hvilke 

åndelige praksiser de foretrekker. Det er tale om en dreining fra verbalt-rasjonell praksis, 

forbundet med tradisjonelt luthersk kirkeliv, til kontemplative og estetisk-rituelle praksiser 

som gir større individuelt rom.182 Endringen gjør at “[…] man kan tale om en åndelig lengsel i 

landsdelen, i tråd med den måten Kirkemøtet i 1999 beskriver dette fenomenet.”183 

Betenkningens visjon for åndelig praksis og erfaring speilte en mer omfattende religiøs 

endring i Den norske kirke. 

Endringer i synet på åndelig erfaring og praksis innenfor Den norske kirke var også tema for 

Karianne Morsunds masteroppgave i religionshistorie; Åndelig lengsel: nyreligiøsitet og 

subjektiv erfaring i Den norske kirke (2010). Ikke ulikt Olsens bidrag fra 2005 gikk hun 

empirisk til verks for å undersøke hva begrepet åndelig lengsel betyr og om en slik lengsel 

kunne påvises i kirken.184 Med kirkemøtebetenkningen som utgangspunkt intervjuet hun Tore 

Laugerud og et utvalg prester, og gjorde også diskursanalyser av den kirkelige debatten som 

                                                        
 

179 Olsen. “Fra lærepreken til lysglobe”, 121-134 
180 Olsen. “Fra lærepreken til lysglobe”, 125-126 
181 Olsen. “Fra lærepreken til lysglobe”, 121-123 
182 Olsen. “Fra lærepreken til lysglobe”, 134 
183 Olsen. “Fra lærepreken til lysglobe”, 133 
184 Morsund. Åndelig lengsel, 13 
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betenkningen reiste.185 I Morsunds studie ble den kulturelle konteksten utvidet til Vesten. Hun 

argumenterte for at den kirkelige diskursen om åndelig lengsel historisk sett er i slekt med 

pietismens inderlighetsideal. Dette hadde blitt påpekt tidligere, bl.a. av teologen Anne Hege 

Grung i 2003.186 Men måten betenkningen utformer sine distinkte idealer for åndelig praksis 

og erfaring på, så Morsund i sammenheng med selv-spiritualitetens innflytelse. Begrepet 

“selv-spiritualitet” er for øvrig en oversettelse av Paul Heelas og Linda Woodheads 

Spiritualities of Life, som ifølge Morsund handler om en forskyvning i synet på autoritet i 

vestlig samtidsreligion fra ytre institusjoner til indre opplevelser, og fra objektive 

læresetninger til subjektive erfaringer. 

Et av bidragene til den kontekstuelt orienterte litteraturen kom fra min hånd. I artikkelen 

“Pastoral spiritualitet i endring” (2010) brukte jeg betenkningen som del av et større 

kildemateriale som dokumenterte hvordan idealer for statskirkepresters åndelige praksis har 

endret seg de siste tiårene. Mine konklusjoner bekrefter i hovedsak de to nevnte studiene. 

Som Olsen hevdet jeg at betenkningen er symptom på en endring i kristne fromhetsidealer. 

Endringen dreier seg særlig om at kontemplative praksisformer, gjerne inspirert av 

retreatbevegelsen og monastiske tradisjoner, blir stadig mer populære i kirken og i 

presteskapet.187 Videre argumenterte jeg for, som også Morsund gjorde, at dette kan tolkes 

som at kirken er under innflytelse fra de samme trendene i Vestlig samtidsreligion som 

Woodhead og Heelas beskriver som “selv-spiritualitet”.188  

Professor Per Magne Aadnanes ved Høgskolen i Volda gjorde i 2001 et poeng av at 

betenkningens erfaringsteologi må sees i lys av en sekulær kultur, som karakteriseres av at 

autoritet overflyttes fra tradisjonelle institusjoner til subjektet. Dette kom til uttrykk i en av de 

første artiklene som ble publisert; “Møte med den åndelege lengten i ei etterkristen tid.” 

Artikkelen innledet en rekke arbeider vedrørende betenkningen fra hans side. Selv om hans 

observasjon av en subjekts-orientert trend kan føyes til de øvrige studiene som her har blitt 

nevnt, trakk Aadnanes andre konklusjoner enn de foregående. For det første hevder han at 

subjektets nye autoritet i kulturen på en og samme tid leder til nedgang i tradisjonell religion 

(sekularisering) og til oppblomstring av en mangfoldig nyreligiøsitet som gir rom for 

                                                        
 

185 Morsund. Åndelig lengsel, 14 
186 Grung. “Kirken i møte med den åndelige lengsel” 
187 Johannessen. “Pastoral spiritualitet i endring”, 11 
188 Johannessen. “Pastoral spiritualitet i endring”, 8 
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individuelle behov, hva betenkningen kalte ”den åndelige lengsel i vår tid”.189 Fordi 

subjektiveringen leder til mangfold hevder han for det andre at kirken ikke bør lansere noen 

universell strategi for åndelig praksis. Betenkningens kontemplative profil appellerer bare til 

segmenter i “vår tid”. Kirken burde tilstrebe en fleksibel tilnærming for å kunne komme 

mangfoldet av “åndelige lengsler” i møte.190 

Dreiningen mot subjektet ble også et tema hos psykologen og filosofen Ole Jacob Madsen 

ved Universitetet i Oslo. I avhandlingen The Unfolding of the Therapeutic (2011) drøfter han 

betenkningen i tilknytning til en samfunnspsykologisk studie av liturgireformen i Den norske 

kirke. Madsen knytter Philip Rieffs teori om det terapeutiske samfunnet sammen med Charles 

Taylors tese om kulturens subjektive vending, og finner analogier mellom disse perspektivene 

og teorien om selv-spiritualitetens framvekst. Gjennom denne kulturanalytiske linsen blir 

betenkningen lest som kirkens forsøk på å komme til rette med en grunnleggende 

autoritetskrise som preger både kulturen og religionen. Han hevder at kirken med sin tro på 

Guds transcendente autoritet har blitt spilt ut på sidelinjen av den terapeutiske kulturens tro på 

subjektets autonomi og autoritet.191 Betenkningens postulat om at Guds vilje sammenfaller 

med subjektets dypeste lengsel, og om at Kristus-etterfølgelse er en form for selvrealisering, 

blir av Madsen tolket som et siste forsøk på å gjøre kirkens budskap relevant i en terapeutisk 

kultur. Lengsels-strategien dreier kirkens spiritualitet i retning av kulturens terapeutiske 

idealer, og setter samtidig tradisjonelle kirkelige idealer om lydighet og forpliktelse på 

spill.192 

At erfaringsteologien som er innbakt i betenkningens lengsels-konsept ikke bare innebærer en 

parallell til større trender i samtidskulturen, men også representerer en konflikt med 

tradisjonell teologi, er et anliggende i Aadnanes’ artikkel “Framand i eige hus” (2011).193 I 

denne artikkelen, som kom samme år som Madsens, peker Aadnanes på at kirken står under et 
                                                        
 

189 Aadnanes. “Møte med den åndelege lengten”, 339. Aadnanes sier videre: “Det kulturdiagnostiske poenget så 
langt er altså at sekulariseringa ikkje berre har svekka religionen sine legitimerande funksjonar og brote ned det 
kristne førestillingsuniverset si monopolisering i godtfolks medvit, men at denne prosessen også har skapt ein 
marknadssituasjon på det religiøse og livssynsmessige området.” Aadnanes forankrer ikke kulturdiagnosen i 
teoretiske eller empiriske studier. Men i realiteten foregriper hans påstand om subjektivering som årsak til 
sekularisering og resakralisering en sentral tese i Woodhead og Heelas’ empiriske spiritualitetsstudie fra 2005 
(The Spiritual Revolution, 10) som også Charles Taylors argumenterer for i sin sekulariseringsteori fra 2007 (A 
Secular Age, 486-488, 505-522). 
190 Aadnanes. “Møte med den åndelege lengten”, 340-341 
191 Madsen. “The Liturgical Reform”, 15-19 
192 Madsen. “The Liturgical Reform”, 18-20 
193 I: Thelle, Olsen, Engelsviken (red.). Nye guder for hvermann?, 11-25 
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kulturelt press: på den ene siden utfordres den av tiltakende sekularisering og på den andre av 

nyreligiøs resakralisering. Aadnanes hevder at kirkens valg i denne situasjonen, satt på 

spissen, er enten å tilpasse seg kulturen på kulturens premisser, eller å konfrontere kulturens 

premisser ut fra fornyet bevissthet om kirkens teologiske identitet. Kirkemøtets avgjørelse om 

å legge betenkningen til grunn for sin strategi i 1999 betød i realiteten at kirken valgte det 

første alternativet. Aadnanes kaller lengsels-strategien “ein reformasjon” som “ber i meir eller 

mindre nyreligiøs lei” og “utset i alle høve kyrkja sin lutherske identitet for store 

påkjenningar”.194 Den nyreligiøse innflytelsen som betenkningens erfaringsteologi 

representerer, er ifølge Aadnanes i ferd med å gjøre kirken til fremmed i eget hus.195  

Aadnanes sin vurdering av betenkningens rolle er mer kritisk, men innholdsmessig ikke så 

ulik den vurderingen som professor i religionshistorie Siv Ellen Kraft gjør i artikkelen ”New 

Age Spiritualities” (2014). Artikkelen inngår i antologien Controversial New Religions 

(Lewis & Petersen, eds.) og beskriver kirkemøtebetenkningens rolle i Den norske kirkes 

strategi overfor alternativ-spiritualiteten for et internasjonalt publikum. Kraft leser 

betenkningen primært symptomatisk, dens vektlegging av toleranse og dialog er essensiell og 

indicative på en ny strategi blant det kirkelige lederskap rundt tusenårsskiftet. Den nye 

strategien betegner hun som ”an inclusive approach, rather than the protection of boundaries 

typical of evangelical and fundamentalist milieus.”196  

I artikkelen “50 år med alternativ spiritualitet”197 (2011) vedgår Tore Laugerud at 

betenkningen var et forsøk på å møte en kultursituasjon hvor den religiøse autoriteten har blitt 

forflyttet fra ytre instanser til subjektet.198 Den vestlige samtidskulturen gjør religionen mer 

pluralistisk og medfører en interesse for dens praktiske og erfaringsmessige dimensjoner, 

hevdet han. I artikkelen gir han og støtte til kulturanalysene som påpekte en sammenheng 

mellom betenkningens visjoner og Woodhead og Heelas’ spiritualities of life.199 

“Spiritualitetsbegrepet [til Woodhead og Heelas] åpner for erfaringssiden og praksissiden, og 

livsbegrepet fanger det livsfremmende draget i nyåndeligheten.”200 Det er nettopp her slaget 
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196 Kraft. ”New Age Spiritualities”, 306-307 
197 Laugerud. “50 år med alternativ spiritualitet”, 131-143 
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står i det sekulære, hevder Laugerud. Ikke primært om religiøs lære, men om “erfaring og 

praksis, bønn og tilbedelse.”201 I møte med denne kultursituasjonen hevder han videre at 

kirken ikke har noe annet valg enn å tenke nytt. Kirken utfordres til å gjøre grunnleggende 

endringer som er mer vidtrekkende enn religiøs praksis og kommunikative strategier, 

endringer i hvilket teologisk grunnsyn den forfekter:  

De viktigste [endringene] handler etter min vurdering om gudsbilde, menneskesyn og synet på erfaringen. 

Kirken må korrigere det bilde mange har blitt påført av Gud som en fjern dommer som kontrollerer våre liv, 

og våge å forkynne Gud som kjærlighet og en kristen pan-en-teisme der Gud er i alt, og samtidig står over 

det som Skaper og forløser.202 

Laugerud gir Aadnanes indirekte rett i at betenkningens erfaringsteologiske kulturtilpasning 

innebærer en ommøblering av kirkens teologiske inventar, som kunne få noen til å føle seg 

“framand i eige hus”. Her kan det bemerkes at Laugerud også etterlyser et teologisk arbeid 

med “læren”. Dels er dette fordi spørsmålet om lære blir vurdert som lite relevant i samtidens 

kultursituasjon, både av de kulturanalytiske bidragene og av betenkningen selv. Men mest 

fordi det antyder at åndelig erfaring har med mer enn åndelige praksiser å gjøre. Laugeruds 

etterlysning av et teologisk grunnlagsarbeid peker i retning av at arbeidet med kirkens 

åndelige erfaringer også må innebære et konstruktivt arbeid med forestillinger om 

gudsrelasjonen. Dermed er vi inne på det som var målskive for den prinsipielle delen av 

faglitteraturen, nemlig det teologiske grunnsynet som betenkningen gjør rede for i sin første 

del, og som inngår i betenkningens erfaringsstrategi (i etisk forstand). Ut fra dette 

erfaringsbegrepet anses ikke bare åndelig praksis, men i utgangspunktet alle aspekter ved 

betenkningens litterære konstruksjon av gudsrelasjonen som del av dens erfaringsstrategi. 

 

 

5.2 Prinsipielle bidrag 

Dogmatiske bidrag: den åndelige lengsel versus den lutherske antropologien  
Laugerud tok til orde for en revisjon av kirkens teologi i artikkelen “50 år med alternativ 

spiritualitet”. Hvilken retning en slik revisjon burde ta, var allerede skissert i betenkningen. 

Særlig spørsmålet om den teologiske antropologien vekket kritisk oppmerksomhet. Sammen 
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med menneskesynet aktualiserer det spørsmål om menneskets gudbilledlikhet (imago dei) 

samt læren om synd og frelse (hamartologi og soteriologi). 

I tillegg til det kulturanalytiske perspektivet i “Møte med den åndelege lengten”, anlegger Per 

Aadnanes i denne artikkelen også et systematisk-teologisk perspektiv på betenkningens 

erfaringsteologi. Fra et luthersk perspektiv kan ikke menneskets opplevelse av en slik lengsel 

forstås på annen måte enn som et symptom på Guds fravær, hevder han. Guds fravær gir seg 

uttrykk i “[…] alle aktivitetar ein søkjer sjølvrealisering gjennom, […] ja, sjølve den 

dynamiske livsutfoldinga som på godt og vondt pregar både det individuelle menneskelivet og 

heile historieforløpet.”203 Aadnanes’ forståelse av lengselserfaringen bygger ikke på en imago 

dei-argumentasjon, for ifølge luthersk teologi hevder han synden har ødelagt 

gudbilledlikheten hinsides gjenkjennelse. Følgelig vil enhver søken innover i selvet ved hjelp 

av åndelige praksiser rett nok kunne tydeliggjøre erfaringen av lengsel, men aldri lede til en 

erfaring av Guds nærvær.204  

Argumentasjonen videreutvikler han i boka Gud for kvarmann (2008), en omfattende studie 

av kirkens forhold til den alternative religiøsiteten. Den sentrale delen av bokens materiale er i 

siste del relatert til betenkningen. I bokens tiende kapittel gir Aadnanes en drøfting av det 

dogmatiske grunnlaget for gudsrelasjonen i luthersk teologi, og om hvilken betydning åndelig 

praksis og erfaring bør ha. 

Etter Luthers forståing treng ein nemleg ikkje å vera “religiøs” ein gong, for å vera kvalifisert til å motta 

Guds gave gjennom ord og sakrament.205 […] Etter luthersk evangelie- og kyrkjeforståing er Gud til 

stades for kvarmann i ord og sakrament, same kva slags åndelig habitus han elles greier å mønstra. […] 

Skulle ein altså vere så strengt luthersk som dette, måtte ein, i staden for alle forsøk på å finna 

antropologiske tilknytingspunkt for evangeliet, nøya seg med å proklamera det, og det til og med utan å 

diskriminere mellom folk.206 

Gudsrelasjonen etableres ifølge Aadnanes utenfra. Den er Guds gave som gis gjennom de 

åndelige praksiser som formidler Ord og sakrament til alle som vil ta imot. Siden den er 

virksom uavhengig av individuelle åndelige erfaringer, relativiseres også behovet for slike 

erfaringer i luthersk fromhetsliv. Det som står i fare for å mistes av syne i “den nye kristelege 
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spiritualiteten”, men som er umistelig for kirken, hevdet Aadnes var rettferdiggjørelsens 

betingelsesløshet.207  

Dette kjernepunktet i Aadnanes’ argumentasjon fikk støtte av TF-teologen Anne Anita Lillebø 

(2011).208 Som vi skal se, engasjerte MF-professor Torleiv Austad seg også i den prinsipielle 

diskusjonen ut fra et tilsvarende anliggende. At åndelig erfaring ikke har noe med frelsen eller 

gudsrelasjonen å gjøre, er ikke ensbetydende med at de er irrelevante. Poenget for Aadnanes 

er bare at praksis og erfaring ikke er konstituerende, og heller ikke må forveksles med det som 

er konstituerende for rettferdiggjørelsen. 

No kan det vel vera at vi har bruk for slike åndelege øvingar, erfaringar og opplevingar, for vår eigen 

del. […] Men det lutherske menneskesynet rår likevel til ei nøktern, kanskje til og med kritisk, haldning 

til eigne religiøse erfaringar og opplevingar. Det er nemleg ein nærliggjande fare for å mistyda eit kvart 

religiøst – eller om ein vil: spirituelt – engasjement som uttrykk for ei “betre” og meir “guddommeleg” 

side av oss.209  

Fra 2001 til 2013 ble Aadnanes’ prinsipielle bidrag kjennetegnet av grunnpåstanden om at den 

lutherske læren om Guds ubetingede aksept av synderen relativiserer enhver praksis og 

enhver erfaring i betenkningen, uansett hvor aktuell den måtte oppleves i samtiden.210 

Torleiv Austad viste gjennom flere artikler at han delte Aadnanes’ teologiske anliggender. 

Artikkelen “Et minne om Gud?” tar opp betenkningens erfaringsteologi og vekket faglig 

diskusjon da den kom i 2008.211 Han problematiserer ikke tesen om at det er en åndelig 

lengsel i kulturen.212 Det er hvordan den menneskelige lengsel i kulturen burde forstås 

teologisk som er Austads spørsmål. Han skisserer tre mulige teologiske fortolkningsstrategier: 

for det første kan lengselen forstås som en “før-klang” av åpenbaringen, et uttrykk for en 

tidløs side ved menneskenaturen som er knyttet til menneskets medfødte gudbilledlikhet. For 

det andre kan lengselen forstås som en “sam-klang” med åpenbaringen, et erfaringsmessig 

resultat av kristen forkynnelse. For det tredje kan den forstås som en “etter-klang” av 

åpenbaringen, en kulturell ettervirkning i et samfunn som har vært under langvarig kristen 
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innflytelse, noe som tar form av en nostalgisk søken etter religiøs forankring.213 Videre ville 

Austad også å avklare hvorvidt den åndelige lengselen består av generell religiøsitet, om den 

er en spesifikk lengsel etter en Gud, eller om dette er en lengsel etter åpenbaringens treenige 

Gud.214 Austad argumenterer for at betenkningens erfaringsteologi innebærer en “før-klang” 

av åpenbaringen i mennesket, noe han selv stilte seg avvisende til. Austad etablerer sin egen 

normative posisjon ved å trekke veksler på en rekke ulike kilder, ikke minst tidligere MF-

professor Leiv Aalen.215 I tråd med Aalens konservative dialektiske teologi kritiserer Austad 

betenkningens antropologi for å være “idealistisk” og for å stå i en liberal kulturprotestantisk 

tradisjon som kompromitterer sentrale lutherske innsikter vedrørende menneskets syndighet, 

Guds absolutte transcendens og Guds suverenitet i frelsesspørsmålet.216 Som Aadnanes 

poengterer Austad videre at det som står på spill er forståelsen av evangeliet: “Svakheten er 

[at en] ikke får fremhevet betydningen av rettferdiggjørelse ved tro.”217 Og som Aadnanes 

spør han seg om ikke kirken først og fremst burde møte den åndelige lengselen med 

forkynnelse fremfor kontemplative praksiser?218  

Til slutt i artikkelen tar Austad opp igjen sitt analytiske skjema, og velger å tolke samtidens 

interesse for spiritualitet som en historisk betinget “etterklang” av en kristen kultur, en 

etterklang som vel og merke blir mulig fordi mennesket har en iboende “førklang” fra 

skapelsen av. Det er imidlertid avgjørende for Austad at både “etterklangen” og “førklangen” 

er så grunnleggende korrumpert av synden at ingen av delene kan lede mennesket til 

åpenbaringens Gud. Den åndelige lengsel etter den kristne Gud som herre og frelser kan 

derfor bare oppstå som en samklang med evangeliets tiltale.219 

Austads artikkel førte ham inn i en replikkveksling med Tore Laugerud i Luthersk 

Kirketidende. Den pågikk fra høsten 2008 til sommeren 2009. Temaet var teologisk 

antropologi og syndsforståelse. Selv om debatten tjente til å avklare problematikken, bekreftet 

den også uenighetene. Laugerud hevdet imidlertid at det var tale om ulike referanserammer 

snarere enn reell uenighet. Til forskjell fra Austad var hans viktigste prosjekt ikke å artikulere 
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en presis teologi, men å kommunisere kirkens budskap til dagens mennesker på en forståelig 

måte. Laugerud adresserte to distinkte trekk ved samtiden som får teologiske konsekvenser: 

for det første den økologiske virkelighetsforståelsen som vektlegger alle tings gjensidige 

avhengighet, og for det andre at subjektet har overtatt ytre autoriteters rolle i det religiøse 

livet. Kulturen gir ikke teologien annet valg enn å bli erfaringsnær, hevdet han.220 “Tidens 

dreining mot subjektet innebærer at en teologi som ikke kommer til rette med allmenne 

livserfaringer risikerer å miste sin relevans og bli uaktuell.”221  

Austad gjentok sin kritikk av betenkningens erfaringsteologi, og han konkluderte med at det 

foreligger en reell uenighet. I debattens siste innlegg påpekte han at erfaringsteologien hadde 

skapt enda et spørsmål som til da ikke var blitt drøftet, nemlig hvilken autoritet den åndelige 

erfaringen hadde i forhold til “objektive” religiøse autoriteter. Oppsummerende sa Austad at 

uenigheten dreide seg om 1) menneskets gudbilledlikhet og dets konsekvenser, 2) synden og 

dens konsekvenser, 3) bekjennelsesskriftene som lære-autoritet og 4) skriften som lære-

autoritet.222 Hele replikkvekslingen ble avsluttet med Austads påpekning av at Laugeruds 

henvisning til den religiøse erfaring nødvendigvis må reise spørsmålet om hvor den religiøse 

autoriteten er forankret. “Når en legger vekt på menneskers erfaringer fra livet med Gud, er 

det rimelig å spørre om disse holder mål i lys av Skriften. Dermed reises autoritetsspørsmålet. 

Det er ikke til å unngå. […] For meg ser det ut til at Laugerud og jeg ser forskjellig på hva 

som er den øverste kritiske instans i den teologiske bedømmelse av åndelige erfaringer.”223  

Slik endte debatten mellom Austad og Laugerud; ikke med en løsning, men med en påpekning 

av at uenigheten strakk seg utover antropologien og synet på erfaringens betydning, til 

spørsmålet om religiøs autoritet. Denne situasjonen var foranledningen for Peder Gravems 

bidrag i 2011, hvor han søkte å føre debatten videre ved hjelp av en religionsfilosofisk 

tilnærming.  
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Det religions-filosofiske bidraget: den åndelige lengsel som uttrykk for virkelighetsforståelse 
Professor Peder Gravem ved Menighetsfakultetet hevder at spørsmålet om den åndelige 

lengsel er forankret i en forestilling om Skaperens relasjon til skaperverket. Fram til Gravems 

egen artikkel (“”Åndelig lengsel” som tilknytningspunkt for evangeliet?”224) hadde de 

fagteologiske studiene primært lagt ned tankekraft i erfaringsteologiens implikasjoner for 

antropologien. Når disse teologiske diskusjonene ikke hadde medført avklaring, hevder han 

det er fordi antropologien er forankret i en mer grunnleggende helhetstenkning som hittil ikke 

var drøftet. Spørsmålet Gravem stiller er: “Hvordan er talen om Gud ikke bare knyttet 

sammen med menneskesyn, men med en mer omfattende virkelighetsforståelse?”.225 For å 

komme i innbegrep med betenkningens virkelighetsforståelse, anlegger han et 

religionsfilosofisk perspektiv. Perspektivet består i en teologisk metafysikk utarbeidet av den 

katolske filosofen Lorenz Puntel. 

Ifølge Gravem er Puntels sikte å formulere en sann og “omfattende teori om det virkelige” 

med front mot relativismen i postmoderne teori.226 Det er et helhetsperspektiv som ser praksis, 

teori og estetikk som gjensidig integrerte aspekter av den samme virkeligheten, i den forstand 

at endringer på det ene feltet leder til endringer i de andre.227 “Puntels prosjekt er å uttrykke 

teoretisk hvordan det virkelige/Gud gir seg til kjenne også gjennom spiritualitet og religiøs 

praksis. Men spørsmålet om Gud kan ikke avklares ut fra et eller annet fenomen i verden, bare 

ut fra en tolknings av det virkelige som helhet.”228 Religionens rolle er nettopp å relatere 

mennesket praktisk og teoretisk til det virkelige som helhet. Gjennom religionen “[…] 

forsøker [mennesket] å forstå sin stilling i universet og sitt konkrete liv og å forme sitt liv i 

samsvar med sin plass i universet.”229 Puntels “teori om det virkelige” setter Gravem i stand 

til å se betenkningens erfaringsteologi og dens idealer for åndelig praksis i sammenheng med 

betenkningens underliggende visjon for virkeligheten.230 Gravem argumenterer for at Austads 

kritikk av betenkningens antropologi som “idealisme” bunner i en annen forståelse av 

relasjonen mellom Skaper og skaperverk enn betenkningens. Idealisme innebærer en form for 

immanens-tenkning, mens Aalens posisjon, som Austad i realiteten hadde gjort seg til 
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talsmann for, postulerte Skaperens absolutte transcendens over det skapte.231 Gravems 

prinsipielle bidrag til diskusjonen er å peke ut en mulig mellomvei mellom immanens og 

transcendens ved hjelp av Puntel – en panenteistisk virkelighetsforståelse.232 Han hevder det 

vil gjøre det mulig å tale om en form for reelt gudsnærvær i allmennmenneskelige erfaringer 

samtidig som Guds transcendens ble opprettholdt. 

I en replikk gir Laugerud anerkjennelse til Gravem for hans tilnærming.233 Dette gjelder 

særlig forsøket på å holde teori og praksis sammen i analysen. Nesten som en konkretisering 

av Gravems forsøk på å se teori, praksis og estetikk under ett, bekrefter han teorien ved å 

henvise til praksis og erfaring: “[Puntels panenteistiske virkelighetsteori] er helt i 

overenstemmelse med mitt eget kontemplative ståsted. Gud kan erfares […] gjennom sansing, 

følelser og intuisjon.”234 Laugerud bekrefter videre Gravems påstand om at under den 

omdiskuterte antropologien ligger en panenteistisk virkelighetsforståelse til grunn.235 

Samtidig kritiserer Laugerud Gravem for manglende kontekstbevissthet. Laugerud påpeker at 

nettopp kontekstbevissthet var avgjørende for utformingen av betenkningen. Uten å sette 

betenkningen inn i en historisk og kulturell sammenheng vil det være vanskelig å forstå 

erfaringsteologiens anliggende.236 

 

 

5.3 Oppsummering  
Betenkningen beskriver sitt eget anliggende som et “arbeid med kirkens åndelige 

erfaringer”.237 Jeg har i dette kapittelet beskrevet betenkningens innhold og kontekst, med 

fokus på hva betenkningen sier om åndelig erfaring og hvordan dette temaet har preget den 

påfølgende fagdebatten om betenkningen. Betenkningen beskriver to typer åndelig erfaring. 

For det første den subjektive erfaringen av en åndelig lengsel som, til tross for at den og gjør 

seg gjeldende uavhengig av praksis, i følge betenkningen vil framtre tydeligere eller bli 

intensivert gjennom åndelige praksiser. Og for det andre erfaringen av Guds nærvær, som er 

det egentlige målet både for lengselen og for de åndelige praksisene. 
                                                        
 

231 Gravem. “”Åndelig lengsel” som tilknytningspunkt for evangeliet?”, 56 
232 Gravem. “”Åndelig lengsel” som tilknytningspunkt for evangeliet?”, 56-57 
233 Laugerud. “Åndelig lengsel – en presisering”, 73-75 
234 Laugerud. “Åndelig lengsel – en presisering”, 73 
235 Laugerud. “Åndelig lengsel – en presisering”, 73 
236 Laugerud. “Åndelig lengsel – en presisering”, 74-75 
237 KMÅL, 20 
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Forskningslitteraturen har primært dreid seg om den første formen for erfaring, den åndelige 

lengsel, både som kulturelt og subjektivt fenomen. I noen grad har også praksis som legger til 

rette for slik erfaring blitt drøftet. Gudserfaring, som framstår som den mest betydningsfulle 

typen erfaring ut fra de åndelige praksisene, har ikke vært viet oppmerksomhet i litteraturen. 

Heller ikke praksiser som leder til denne typen erfaring uten å relatere til lengselserfaringen, 

som bibellesning og diakoni, har vært nevneverdig tematisert i faglitteraturen. 

 

5.4 Ubesvarte spørsmål  
I dette kapittelet har det blitt klart at ingen av de foreliggende forskningsbidragene søker å 

tilnærme seg betenkningen ut fra det som er dens eget anliggende – hva betenkningen 

beskriver som “arbeidet med kirkens åndelige erfaringer”.238 Studiet av spiritualitet som 

akademisk disiplin kan tilføre vitenskapelige redskaper for å utforske betenkningen med 

erfaringsperspektivet som den selv er opptatt av.  

Den kontekstuelle delen av litteraturen setter betenkningen i sammenheng med 

nyreligiøsitetens og selv-spiritualitetens utbredelse i samtidskulturen. I fortsettelsen er det 

grunn til å undersøke påstanden om betenkningens symptomer på selv-spiritualitet nærmere. I 

avhandlingens beskrivelse av materialet kom det nemlig fram idealer for åndelig erfaring og 

praksiser som ser ut til å peke i en ganske annen retning enn denne litteraturen beskriver (55-

56). Disse knyttes hovedsakelig til bibellesning, men også til diakoni, praksiser som synes å 

yte motstand mot å bli kategorisert som selv-spiritualitet. Videre kom det fram at målet for 

betenkningens åndelige praksiser ikke bare var en fordypet erfaring av selvets åndelige 

lengsel, men erfaring av den treenige Gud. Heller ikke dette idealet for åndelig erfaring synes 

å passe med samtidens selv-spiritualitet.  

I sin beskrivelse av samtidsreligion plasserer Woodhead og Heelas selv-spiritualitet innenfor 

rammen av en typologi som også omfatter to andre typer samtidsreligion: forskjellsreligion og 

humanitetsreligion. De argumenterer for at religion i praksis sjelden vil representere bare én 

type, men snarere være en sammensatt størrelse.239 Faglitteraturen om betenkningen har så 

langt undersøkt den i lys av en type, selv-spiritualiteten, og man kan spørre seg om den kun 

har funnet hva dette bestemte prismet synliggjør. Samtidig kan det innvendes at 

                                                        
 

238 KMÅL, 20 
239 Woodhead & Heelas. Religion in Modern Times, 3-5 
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faglitteraturens konsentrasjon om de autoritetsmessige spørsmålene kun er ett aspekt ved 

den ”helhetlige virkelighetsforståelse” som Gravem hevder at former betenkningens posisjon i 

spørsmålet om antropologien. Konklusjonen av dette er at faglitteraturen etterlater et behov 

for å utvide perspektivet i to retninger: for det første trenger selv-spiritualiteten som 

analyseredskap å suppleres av de andre delene av Woodhead og Heelas´ religionstypologi for 

å kunne synliggjøre de delene av betenkningen som ikke passer inn i selv-spiritualiteten. Det 

vil si utvide perspektivet på betenkningen med også humanitetsreligion og forskjellsreligion 

som analysekategorier. For det andre trenger perspektivet på betenkningen å utvides til å 

omfatte andre sider enn autoritetsoppfatningen – denne må sees i sammenheng med andre 

aspekter ved helhetsforståelsen. Jeg velger å supplere autoritetsoppfatning med 

naturforståelse, syn på erkjennelse og religiøs praksis som analytiske kategorier innenfor hver 

av de tre religionskategoriene. Siden selv-spiritualiteten i utgangspunktet virker mest sentral 

vil den religionstypologiske analysen starte med denne typen og også legge mest vekt på den.  

Utover dette er det et behov for å undersøke betenkningen ikke bare som uttrykk for 

samtidens religiøse utviklingstrekk, men som et dokument som adresserer den kollektive 

kultursituasjonen den selv er en del av – den sekulære tidsalder. Et systematisk arbeid med 

dette er ikke gjort i faglitteraturen. Sammenlignet med en religionstypologisk tilnærming vil 

dette vil kunne danne et bedre utgangspunkt for å forstå hvordan den er preget av, og 

forholder seg til, kulturens allmenne utviklingstrekk.  

En religionstypologisk analyse vil imidlertid ikke være i stand til å kaste lys over årsakene til 

at betenkningen relaterer seg til samtidsreligionen på den måten den gjør, og hvorfor den i så 

liten grad forholder seg til kirkens forordnede praksiser, og hvilken kulturhistorisk betydning 

dens religiøse profil har. Derfor vil det kontekstuelle perspektivet utvides til å ikke bare 

inkludere samtidsreligion, men den videre kulturhistoriske konteksten som sådan. I den andre 

delen av vår kontekstualisering skal betenkningen leses som kulturhistorisk dokument, i lys 

Charles Taylors sekulariseringsteori som fortolkningshorisont. 

For den prinsipielle delens vedkommende, har faglitteraturen primært vært drevet av 

spørsmålet om hvorvidt konseptet ”åndelig lengsel” er i samsvar med luthersk antropologi. 

Den dogmatiske framstillingen av et luthersk syn har gitt et relativt enstemmig negativt svar 

på dette spørsmålet, under henvisning til at en luthersk forståelse av autoritet plasserer 

Skriften over erfaringen, særlig under henvisning til syndens ødeleggende konsekvenser for 

gudbilledlikheten og for naturlige gudserkjennelse. På dette punktet reiser det seg spørsmål 
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den tilsynelatende dikotomien mellom den åndelige lengsel og moderne luthersk teologi. At 

forholdet kan etableres på en annen måte enn hva den dogmatiske litteraturen gjør virker ikke 

usannsynlig med henblikk på andre representanter for luthersk teologi i det 20.århundret. 

Woodhead og Heelas karakteriserer den markante lutherske teologen Paul Tillich som typisk 

representant for erfaringsbasert humanitetsreligion: “[T]he tradition of thought deriving from 

the theologian Paul Tillich is generally characterized by both a humanistic and experiential 

emphasis”. Henvisningen til luthersk erfaringsteologi gir grunn til å utforske grensene for “det 

lutherske” i vurderingen av betenkningens teologi.  
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1 Innledning: betenkningen analysert som selv-spiritualitet 
 
 

1.1 Analyseredskapet  
Hvilken type samtidsreligion representerer betenkningens erfaringsstrategi? I boken Religion 

in Modern Times (2000) kategoriserte Linda Woodhead og Paul Heelas omtrent 300 

innflytelsesrike verk om religion i moderne tid, og resultatet av dette arbeidet avføder et 

analytisk verktøy som kan appliseres i forsøket på å besvare dette spørsmålet.240 Resultatet av 

Woodhead og Heelas’ arbeid er en tredelt typologi bestående av ”forskjellsreligion”, 

”humanitetsreligion” og ”selv-spiritualitet” (Religions of Difference, Religions of Humanity 

og Spiritualities of Life).241 Illustrasjonen nedenfor baseres på tre gjennomgående 

nøkkelkomponenter: a) Gud/det guddommelige, b) mennesket og c) naturens verden. 

Variabelen i typologien er knyttet til hvordan relasjonen mellom disse tre konstrueres. 

Forfatterne illustrerer typologien med følgende tre modeller: 

  
         1: Forskjellsreligion              2: Humanitetsreligion                  3: Selv-spiritualitet 

 

Woodhead og Heelas’ typer er tverr-religiøse i den forstand at de kartlegger familielikheter 

mellom religionene. For eksempel er fundamentalisme et uttrykk for forskjellsreligion som 

man kan finne eksempler på både i kristendom, islam og andre religioner. Innenfor store 

religioner vil man kunne spore tilstedeværelsen av alle tre typene.242  

                                                        
 

240 Woodhead & Heelas. Religion in Modern Times, 1 
241 Oversettelsen “selv-spiritualitet” presiserer meningsinnholdet ift. det ellers nærliggende begrepet “livs-
spiritualitet”. Det kan også nevnes at forfatterne senere har reformulert tittelen på type 3 til subjective-life 
spirituality (se Heelas & Woodhead. The Spiritual Revolution, 3) 
242 Woodhead & Heelas. Religion in Modern Times, 2, 3 
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Forfatterne hevder at modellene gir et synkront perspektiv på de viktigste formene for 

samtidsreligion i Vesten, selv om typene også har tydelige paralleller i førmoderne tid og i 

ikke-vestlige kulturer. Det ville være en misforståelse å tro at disse tre typene eksisterer i ren 

form i virkeligheten - interaksjon mellom dem er vanlig.243 Gjensidig interaksjon skaper sine 

egne hybrid-typer mellom de tre. To slike hybrider har blitt så utbredt at forfatterne beskriver 

dem som egne typer. Den første hybriden kalles Experiential Religions of Difference 

(erfaringsorientert forskjellsreligion). Denne modellen kombinerer forskjellsreligionens 

vektlegging av avstanden mellom Gud og mennesker på den ene siden, med en betoning av 

den indre erfaringsdimensjonen som karakteristisk for selv-spiritualitet på den andre.244 Den 

andre hybridtypen kalles Experiential Religions of Humanity (erfaringsorientert 

humanitetsreligion). Igjen er det erfaringselementet fra selv-spiritualiteten som fusjoneres 

sammen med en annen type; i dette tilfellet med humanitetsreligionens etos om 

nestekjærlighet og menneskers likeverd.245 

 

 

1.2 Utviklingstrekk i samtidsreligionen 
Typologien innebærer ikke bare en kartlegging av ulike typer, den gir også et verktøy for å 

undersøke religiøs endring. Både Religion in Modern Times, Woodhead og Heelas’ empiriske 

studie The Spiritual Revolution (2005), Woodheads Christianity (2004) og Heelas’ 

Spiritualities of Life (2008) er opptatt av hvilken vei samtidsreligionen utvikler seg. I The 

Spiritual Revolution trekker de følgende fire konklusjoner vedrørende de store linjene i 

utviklingen av vestlig samtidsreligion: 

 

“1 Holistic milieu, subjective-life spiritualities – which pays most attention to the cultivation 

of unique subjectivities – tends to be faring best.”246 

Selv-spiritualitet finnes i dag over hele kloden, men har vokst bemerkelsesverdig raskt i den 

vestlige verden de siste tiårene. Heelas sier: ”In some western countries, inner-life ”beliefs” 

have almost certainly become more popular than beliefs in the theistic personal God of 
                                                        
 

243 Woodhead & Heelas. Religion in Modern Times, 2,3,15,27-32 
244 Woodhead & Heelas. Religion in Modern Times, 148-149 
245 Woodhead & Heelas. Religion in Modern Times, 149 
246 Heelas & Woodhead. The Spiritual Revolution, 75 (forfatternes uthevelse) 
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traditional Christianity.”247 Woodheads supplerer med å si at de tradisjonelle, 

forskjellsorienterte formene kristendom sannsynligvis kommer til å oppleve tilbakegang så 

lenge de fleste “continue to embrace the turn to the subjective life.”248 Veksten innenfor selv-

spiritualitet drives framover av flere verdier som gjennomsyrer senmoderne kultur generelt, 

som individualisme, selvrealisering og forbrukerorientert frihet.249  

 

“2 Religions of experiential humanity and experiential difference – which adress unique 

subjectivities whilst placing them within a life-as frame of reference – tend to be faring 

relatively well.”250 De ulike studiene er videre ganske samstemte om at etter selv-

spiritualiteten er det kombinasjonsformene som viser størst vitalitet. ”Christianity does best 

where it is able to combine its longstanding support for higher power with the offer of sacred 

power flowing in and through one’s life and experience.”251 Dette gjelder særlig karismatiske 

menigheter innenfor erfaringsorientert forskjellsreligion, som globalt sett er i sterk vekst.252 

Forfatterne hevder også at hybridtypene vil komme til å utfordre selv-spiritualiteten sterkere, 

fordi de tilrettelegger bedre for fellesskap og samhørighet.253  

 

“3 Religions of difference – which pay some attention to unique subjectivities whilst 

emphasizing life-as ‘oughts’ – tend to be faring relatively badly.”254 Woodhead og Heelas 

påpeker at selv om forskjellsreligion fortsatt er viktig på den globale scenen, så viser den 

færre tegn til vitalitet i Vesten enn de overnevnte. Samtidig er framveksten av hardere former 

for forskjellsreligion, som moderne fundamentalisme i ulike avskygninger, eksempel på at 

religiøse fellesskap i denne kategorien også opplever framgang.255 

 

                                                        
 

247 Heelas. Spiritualites of Life, 5 
248 Woodhead. Christianity, 150 
249 Det er en lang rekke passasjer som utdyper dette poenget, men de følgende henvisningene gir noen 
eksempler: Woodhead & Heelas. Religion in Modern Times, 112-123; jf. Heelas & Woodhead. The Spiritual 
Revolution, 85-94, 134; Heelas. Spiritualities of Life, 61-78, 128-134; Woodhead. Christianity, 100-108, 150 
250 Heelas & Woodhead. The Spiritual Revolution, 75 (forfatternes uthevelse) 
251 Woodhead. Christianity, 150 
252 Heelas & Woodhead. The Spiritual Revolution, 64 
253 Woodhead & Heelas. Religion in Modern Times, 494 
254 Heelas & Woodhead. The Spiritual Revolution, 75 (forfatternes uthevelse) 
255 Woodhead & Heelas. Religion in Modern Times, 493; Heelas & Woodhead. The Spiritual Revolution, 62. For 
eksempler på vekst i denne kategorien, se The Spiritual Revolution, 123, 143. 
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”4 Religions of humanity – which pay least attention to unique subjectivities – tend to be 

faring worst.”256 Den tydeligste nedgangen finner forfatterne i humanitetsreligion, 

eksemplifisert ved liberal teologi og folkekirkelighet.257 Selv om utgaver av denne 

religionstypen er mer konturløse enn de andre og derfor vanskelig å vanskeligere å måle 

empirisk, understreker de at det er ”[…] a broad consensus about their steep decline over the 

last three decades.”258   

 

I det følgende skal vi ta utgangspunkt i de tre hovedkategoriene i typologien. Analysen vil 

først utforske affiniteten med selv-spiritualiteten som har blitt påpekt flere steder i 

faglitteraturen om betenkningen. Dernest vil perspektivet utvides ved å undersøke hvorvidt 

det også er tilknytningspunkter til humanitetsreligion og forskjellsreligion. Denne delen av 

analysen vil avdekke at betenkningens erfaringsstrategi ikke er noe “rent” uttrykk for selv-

spiritualitet, men et hybrid uttrykk med interne spenninger (142-178).  

 

Det teoretiske grunnlaget for tilnærmingen til betenkningens erfaringshorisont ble redegjort 

for i kapittelet om avhandlingens materialobjekt (34-37). Redegjørelsen la til rette for at 

arbeidet vil ta form av en utforskning av fire aspekter ved gudsrelasjonen, slik betenkningen 

framstiller denne. Disse aspektene gir seg uttrykk gjennom forestillinger om religiøs 

erkjennelse, autoritet og praksis, samt naturoppfatning. Utgangspunktet for den 

religionstypologiske analysen vil være betenkningens idealer for praksis. Årsaken er at 

betenkningen selv har åndelig praksis som sin strategi for åndelig erfaring. Beskrivelsene av 

disse finner vi primært i betenkningens del to. Utforskningen av betenkningens åndelige 

erfaringshorisont vil deretter suppleres med en utforskning av åndelig autoritet, erkjennelse og 

naturoppfatning. Det er ved å veve disse oppfatningene inn i hverandre og med praksis at 

betenkningen i realiteten etablerer en koherent hermeneutisk helhet eller erfaringshorisont. 

1.3 “Selv-spiritualitet” – en begrepsavklaring 
Avhandlingens andre del viste at flere bidrag til den kulturanalytiske forskningslitteraturen 

om betenkningen trakk linjer mellom betenkningens beskrivelser av “den åndelige lengsel” og 

det faglige begrepet ”selv-spiritualitet” (65-69). I betenkningen brukes ikke begrepet “selv-

                                                        
 

256 Heelas & Woodhead. The Spiritual Revolution, 75 (forfatternes uthevelse) 
257 Woodhead. Christianity, 149 
258 Heelas & Woodhead. The Spiritual Revolution, 65 
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spiritualitet”. I den anvendes begrepet “spiritualitet” tolv ganger, og da utelukkende om 

betenkningens egen visjon for åndelig praksis og erfaring. I beskrivelsene av den åndelige 

lengsel i samtidskulturen, brukes begrepene “alternativmiljøet”, “nyreligiøsitet”, “alternativ 

religiøsitet” og “New Age”. Dette reiser et behov for å presisere begrepene “selv-

spiritualitet”, “nyreligiøsitet” og “New Age” i forhold til hverandre.  

 

I Woodhead og Heelas’ religionstypologi betegner ”selv-spiritualitet” den mest egalitære 

måten å ordne relasjonen mellom guddom, natur og menneske på. Det guddommelige, 

mennesket og naturen står i en så gjensidig relasjon at det er vanskelig å holde dem fra 

hverandre.259 Det guddommelige, det immanente, selvet og naturen, perforerer hverandre. 

Den holistiske grunnforståelsen gir seg utslag i økologisk engasjement, men også i 

forestillinger om en felles “kjerne” i alle religioner. Praksis er en viktig vei til det indre livet, 

og da i form av ulike teknikker og øvelser av meditativ art, som gjerne er frikoblet fra 

eksplisitte religiøse bindinger. Woodhead og Heelas bruker også betegnelsen inner spirituality 

om denne typen. Det ultimate godet for spiritualiteten ligger verken foran, bak eller over vår 

virkelighet, men kan oppnås her og nå: “Spiritual experience is all that ultimately matters.”260 

Åndelig autoritet er tilgjengelig i ens egne erfaringer og i ens eget indre, og følgelig blir de 

ulike religionenes eksterne autoriteter og ytre definisjonsmakt vurdert med skepsis. 

Kjerneverdier i denne typen er autonomi, selvutvikling og autentisitet.261  

 

Innenfor tradisjonell religion er det gjerne de mystiske tradisjonene som har ivaretatt lignende 

interesser. Det er lange tradisjoner for å vektlegge erfaring, kontemplasjon og en holistisk 

virkelighetsforståelse innen kristendommen, selv disse ikke alltid har vært de 

toneangivende.262 Slikt forbindes eksempelvis ikke med lutherdom i ortodoks utgave, men 

samtidig brukes Schleiermacher, den moderne protestantismens far, av Woodhead og Heelas 

som en illustrasjon på selv-spiritualitetens oppfatning av den sanselige verdens relasjon til det 

guddommelige.263 Så selv-spiritualitet er ikke ensbetydende med nyreligiøsitet, og kan ikke 

                                                        
 

259 Woodhead & Heelas. Religion in Modern Times, 70, 110.  Hanegraaff gjør en tilsvarende observasjon i sin 
studie av New Age-litteratur: “It is remarkable to what extent [New Age believers] blur the distinctions between 
three domains.” Hanegraaff. New Age Religion, 203 
260 Woodhead & Heelas. Religion in Modern Times, 111 
261 Woodhead & Heelas. Religion in Modern Times, 73 
262 Woodhead. Christianity, 71-88 
263 Woodhead & Heelas. Religion in Modern Times, 118-121; Heelas. Spiritualities of Life, 41 
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misforstås som en religion på egne vegne.264 Likevel: i samtidsreligionen er New Age-

bevegelsen den fremste målbærer for selv-spiritualitetens typiske forestillinger. “Perhaps the 

most frequently encountered term in this area of religious activity is ’New Age’ (or ‘The New 

Age Movement’). […] This popular term does indeed overlap with what we here are calling 

‘spiritualities of life’.”265 Religionshistorikeren Wouter Hanegraaffs verk New Age Religion 

(1998) omtaler Woodhead og Heelas som “[an] account of spiritualities of life”.266 Paul 

Heelas’ egen studie The New Age Movement (1996) er en forløper til hans Spiritualities of 

Life som kom i 2008. I analysen vil derfor New Age-bevegelsen, blant annet slik den 

beskrives i de nevnte studiene, brukes til å definere selv-spiritualitet som samtidsreligion.  

 

Hvordan relaterer den New Age-orienterte selv-spiritualiteten seg så til nyreligiøsiteten? Det 

nyreligiøse feltet forstås gjerne som enda videre. Per Aadnanes oppsummerer nyreligiøsiteten 

som “mangslungen” i sin studie Gud for kvarmann (2008).  

 
Det har altså dreia seg om ein mangslungen nyreligiøsitet, både når det gjeld idémessig innhold, religiøs 

praksis, sosiale uttrykk og kulturelle kontekstar. Det har såleis handla om store spenn, mellom ein 

panteistisk prega mystisk religiøsitet og ein vulgærnaturalisme under satanistimage, mellom meditative 

og magiske praksisar, og mellom autoritære og “hjernevaskande” sekter og ei like uforpliktande som 

nyfiken interesse for New Age-prega og alternative tankegangar.267 

 

Forholdet mellom selv-spiritualitet og nyreligiøsiteten kan tydeliggjøres ved hjelp av tre 

rådende beskrivelser av det nyreligiøse feltet innenfor religionsvitenskapene. 

Religionssosiologene Stark og Bainbridge (1) har etablert en oversikt over nyreligiøsiteten 

som skiller mellom nyreligiøse tilhørerkulter (audience cults), klientkulter (client cults) og 

kultbevegelser (cult movements).268 Førstnevnte er den mest individualistiske og uforpliktende 

                                                        
 

264 Heelas forteller han har blitt kritisert for å være essensialist ved å anse New Age som den eneste formen for 
selv-spiritualitet. Dette hevder han er en urettmessigkritikk i Spiritualities of Life, og han tilbakeviser den 
nettopp ved å påpeke tydelige elementer av selv-spiritualitet i kristendommens historiske kilder (i dette tilfellet i 
den protestantiske romantikken på tidlig 1800-tall). Heelas. Spiritualities of Life, 41-46 
265 Woodhead & Heelas. Religion in Modern Times, 112, jf. Heelas. Spiritualities of Life, 17, 26 
266 Woodhead & Heelas. Religion in Modern Times, 118  
267 Aadnanes. Gud for kvarmann, 311 
268 Gjengitt i Gilhus og Mikaelsson. Kulturens refortrylling, 26-27. Tilhørerkulten er den minst organiserte 
formen, hvor deltakerne opptrer minst forpliktet overfor åndelig praksis, lederskap og organisasjon, og hvor de 
tilsvarende utøver størst grad av selvstendig autoritet i sin spiritualitet. Klientkultene bærer mer preg av 
organisert spiritualitet og forpliktelse. Den typiske formen er en healer, et medium, guru eller terapeut som 
samler mennesker rundt seg for å utøve en bestemt praksis eller terapiform, enten en-til-en eller i gruppe. 
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formen for nyreligiøsitet, sistnevnte er mer kollektivistisk og kan omfatte det autoritære. 

Religionshistorikerne Gilhus og Mikaelsson (2) baserer seg på denne tredelingen når de i sin 

bok Kulturens refortrylling (2005) deler nyreligiøsiteten inn i Uorganisert nyreligiøsitet, New 

Age og Nye religioner. Mens uorganisert nyreligiøsitet omfatter uforpliktende interesse for 

spiritualitet i allmennkulturen, betegner “nye religioner” hardere eller mer organiserte 

religioner ala det Woodhead og Heelas refererer til som New Religious Movements (NRM).269 

Forskerne Vincett og Woodhead (3) skjelner på en lignende måte mellom Mind, Body, Spirit 

Practices, New Age og Paganism. Førstnevnte betegner individualistiske, lite organiserte 

former for nyreligiøsitet og sistnevnte betegner en mer organisert form.270  

Modellene for det nyreligiøse feltet kan illustreres slik: 

 

 

 
                                                                                                                                                                             
 

Relasjonen er mer forpliktende og forutsigbar enn i tilhørerkultene, men samtidig er det vanlig å delta i flere 
klientkulter samtidig, det er stor grad av selvstendighet i trosforestillinger, praksiser og grad av involvering. 
Også her dyrkes subjektets ultimate autoritet, men samtidig forholder individet seg til eksterne forventninger 
som er tydeligere enn i tilhørerkultene. Kultbevegelser preges i større grad av organisering og indre konsensus, 
noe som innebærer at kulten selv i større grad gjør krav på autoritet på bekostning av individet. Grupperingene 
har klarere identitet og er strammere organisert enn resten av det nyreligiøse feltet. Dette representerer en “hard” 
form for nyreligiøsitet som i noen tilfeller kan gli over i autoritær sekterisme. 
269 Gilhus og Mikaelsson. Kulturens refortrylling, 11-12, 28. Uorganisert nyreligiøsitet tilsvarer tilhørerkulten. 
Dette betegner nyreligiøse impulser i kulturen generelt, ikke minst formidlet gjennom reklame og media, 
gjennom bøker, magasiner, TV-serier, musikk, reklame og filmer. Den søker konsumenter, men fordrer ingen 
grad av forpliktelse fra dem. New Age tilsvarer klientkulten, noe som også stemmer overens med Paul Heelas’ 
observasjon av at grupper og en-til-en-øvelser utgjør kjernen i New Age-praksiser (Heelas. “An Ageing New 
Age?”, 229). New age er organisert som løsere nettverk, men uten noen enhetlig ledelse, felles praksiser eller 
organisasjon. Nye religioner har en tydelig organisasjon, formaliserte praksiser eller ritualer, og forvalter større 
autoritet over sine medlemmer. Disse er kultbevegelser. Selv om NRM er et videre begrep enn nye religioner, i 
den forstand at NRM også kan betegne nye religiøse bevegelser som er mindre organiserte, er nye religioner den 
mest nærliggende ekvivalenten til NRM hos Gilhus og Mikaelson. Når disse sidestilles så er det fordi Heelas og 
Woodhead avgrenser selv-spiritualiteten mot NRM som en samlebetegnelse på hardere former for nyreligiøsitet 
(Woodhead & Heelas. Religion in Modern Times, 113). 
270 Vincett & Woodhead. “Spirituality”, 324-329. “Spirituality” defineres her som alternativ- eller nyreligiøsitet 
(320). Mind, Body, Spirit Practices kommer til uttrykk i en-til-en praksiser og selvutviklingsgrupper, som også 
er vanlige innen New Age, men denne kategorien involverer også den konsumorienterte spiritualiteten, spa-
anlegg, velvære-produkter og opplevelsesreiser. De skriver at denne formen på mange måter har overtatt New 
Ages’ popularitet. New Age karakteriseres som den mest typiske representanten for det nyreligiøse feltet. 
Bevegelsen ivaretar mange av de samme interessene som kropp, sjel, ånd-praksisene, men har i tillegg gjerne en 
tydeligere religiøst orientert virkelighetsforståelse, preget av framtidsoptimisme forestillingen om en felles 
kjerne i alle religioner. Samtidig som New Age er mer forpliktende sier Woodhead og Vincett at “New Age 
participants locate the authority to select from different traditions firmly within their own self-experience” 
(Vincett & Woodhead. “Spirituality”, 326). Paganisme blir i økende grad holdt adskilt fra New Age, noe også 
Hanegraaff påpeker (Hanegraaff. New Age Religion, 77-79). Innen denne gruppen finner vi minst grad av 
individualisme. En er derimot opptatt av rekonstruksjon av førkristne tradisjoner og gjerne en uttalt ikke-
eklektisk religiøs holdning. Paganisme kan identifiseres som ny religion og kultbevegelse. 
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Nyreligiøsitet på den høyre delen av illustrasjonen (kultbevegelser, nye religioner/ NRM og 

paganisme) samsvarer i liten grad med selv-spiritualitetens vektlegging av indre autoritet, lav 

grad av forpliktelse og individualisme. I synet på åndelig autoritet og som type sosial 

konfigurasjon representerer selv-spiritualiteten den midtre og venstre siden av aksen. Selv-

spiritualitet omfatter New Age-bevegelsen og klientkultene, uorganiserte former for 

nyreligiøsitet, tilhørerkulter, og kropp, sjel, ånd-praksiser. Samlet under ett begrep utgjør 

disse den dominerende formen for nyreligiøsitet. I analysen er det denne gruppen nyreligiøse 

uttrykk, ikke hele den mangslungne nyreligiøsiteten som sådan, som danner referanserammen 

for betenkningen. Som allerede påpekt, utelukker ikke dette fokuset at tradisjonell religion 

som kristendommen har egne uttrykk for selv-spiritualitet. Det kan innvendes at en svakhet 

ved Woodhead og Heelas’ avgrensede fokus på samtidsreligion, er at de går så langt i å 

identifisere selv-spiritualitet med New Age-relatert spiritualitet at det er lett å overse selv-

spiritualitetens uttrykk i tradisjonell religion og dens historiske røtter i slike. Spørsmålet om 

hvorvidt selv-spiritualitetens forestillinger om åndelig erfaring kan relateres til kristen 

spiritualitet er viktig i arbeidet med betenkningen som kirkelig dokument. Av nevnte årsaker 

vil spørsmålet likevel ikke tematiseres i den følgende analysen av betenkningen som 

samtidsreligion. Spørsmålet vil derimot belyses indirekte i del fire, i den idéhistoriske 

fortolkningen av betenkningens erfaringsstrategi, og det vil tas opp til prinsipiell og 

pragmatisk vurdering i del fem. 
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2 Betydningen av åndelig praksis 
 

 
Holistisc milieu activities facilitate the convergence of the  

spiritual path and the personal path.271  
Paul Heelas & Linda Woodhead 

2.1 Åndelig praksis som strategi for åndelig erfaring 
Avhandlingens beskrivelse av betenkningen begynte fra et emisk perspektiv, hvor 

betenkningens egne begreper og konseptualisering dannet grunnlaget for framstillingen. 

Gjennom denne tilnærmingsmåten identifiserte jeg betenkningens hovedanliggende som et 

arbeid med åndelig erfaring, hvor strategien var å utvikle åndelige praksiser som kan lede til 

slik erfaring. Når vi nå går inn i betenkningsteksten fra et teoretisk (etisk) perspektiv, blir det 

klart at selv-spiritualitetens tenkning om åndelig erfaring og praksis gir en umiddelbar 

gjenkjennelse sammenlignet med betenkningens grunnkonsept. Begge steder handler praksis i 

relativt liten grad om religionsutøvelse i tradisjonell forstand. I selv-spiritualiteten anses 

åndelig praksis nettopp som et middel for å oppnå åndelig erfaring. Heelas og Woodhead 

kaller synet på praksis i selv-spiritualiteten for ”[t]he ’practice of experience’ rather than the 

practice of belief systems.”272 Åndelig praksis står her i subjektets, ikke religionens tjeneste. 

Paul Heelas beskriver sammenhengen mellom praksis og erfaring slik:  

 
Practices: to experience spirituality and to put spirituality into practice. […] To be a spiritual, by nature, 

whilst not experiencing this spirituality, is of little value. Hence the importance attached to activities or 

practices. [T]hese enable participants to make contact with, and thus experience, the spirituality of life-

itself – thereby making a difference to their subjective-lives.273  

 

Åndelig praksis handler ikke om å være i kontakt med det transcendente, om å frelses 

“utenfra” eller få løfter om et liv etter døden. I selv-spiritualiteten ligger motivasjonen heller i 

det å oppnå goder her og nå, som bedre åndelig helse, større indre frihet og selvrealisering.274 

                                                        
 

271 Heelas & Woodhead. The Spiritual Revolution, 27 (forfatternes uthevelser) 
272 Heelas & Woodhead. The Spiritual Revolution, 83 
273 Heelas. Spiritualities of Life, 33 
274 Heelas. Spiritualities of Life, 124 
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Zygmunt Bauman omtaler dette som praksisenes ”meta-erfaringsmessige” funksjon i 

postmoderne religion.275 Praksisenes legger til rette for immanente goder som har med bedret 

livskvalitet i bred forstand å gjøre. En forutsetning for denne kvaliteten er at de evner å gi rom 

for det subjektive livet til de praktiserende.  

 

 

2.2 Praksiser som gir rom for det subjektive livet 
I avhandlingens beskrivelse av betenkningens praksiser ble det identifisert ni grupper: 

stillhetsøvelser, bønn, meditasjon, kontemplasjon, kristusmystikk, bibellesning, diakoni, 

symboler og ritualer og åndelig veiledning. Ved første øyekast gir flere av disse inntrykk av å 

være “øvelser” som gir rom for det subjektive livet. At de første fem samles under 

overskriften “den indre etterfølgelsesveien” viser også en eksplisitt vilje til å knytte disse 

praksisene sammen med det subjektive. Praksis forstås som kroppslige teknikker “[…] 

practical, often embodied, means and techniques for attaining spiritual insight – e.g. 

meditation.”276 Spiritualitetens goder er forankret i dette livet, de er internal goods.277 “[T]he 

holistic activities of the milieu serve to address, nourish, cultivate and enrich the experiences 

of subjective-life.”278 I betenkningen gir denne beskrivelsen ikke bare resonans i forhold til 

meditasjonsøvelsene, men også til resten av “den indre etterfølgelsesveien”, til åndelig 

veiledning samt til andre praksiser. Et av de tydeligste symptomene på en slik tenkning finner 

vi i betenkningens følgende beskrivelse av stillhetsøvelser og meditasjon: 

For mange kan hverdagens støy være en mur som gjør at en mister kontakten med sitt indre. Mange kan 

si som en omskrivning av Paulus: Jeg lever ikke lenger selv, men alle andres krav, forventninger og 

ønsker lever i meg og styrer meg fullt og helt. Tilbaketrekning, stillhet og bønn er en vei til å etablere 

                                                        
 

275 Bauman. “Postmodern Religion?”, 71: “It is such a ’meta-experiential’ function which is performed today by 
numerous ‘self-improvement’ movements, deriving their seductive powers from the promise of developing the 
experiential of the body through exercise, contemplation, self-concentration, breaking psychic blocks and 
convention-induced constraints, letting free the suppressed instincts or cleansing out hidden injuries, developing 
the skills of self-abandonment and the passive submission to the ‘flow’ of sensations, or embracing the esoteric, 
best of all exotic, mysteries able to teach and guide all these efforts.” Til tross for Bauman er ute i et kritisk 
ærende og gir en heller overfladisk oppramsing av kjennetegn, så er beskrivelsen relevant materiale å se 
betenkningen i lys av. Betenkningens praksiser kan relateres til flere av de punkter Bauman her nevner. 
276 Vincett & Woodhead. “Spirituality”, 320 
277 Heelas. Spiritualities of Life, 124 
278 Heelas & Woodhead. The Spiritual Revolution, 29 
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kontakt med sitt eget selv. I stillheten finnes mye av det vi moderne mennesker leter etter. Avkobling, 

hvile, fred. Vi blir kjent med kroppen vår, følelsene våre, vår bevissthet og underbevissthet.279 

Meditasjon kommer av ordet meditari, “å søke inn mot midten”. Det er en søken som forut-setter 

stillhetens rom. […]Vi oppdager at hjertet ikke bare er et billedlig uttrykk, men en virkelighet som vi 

kan lære å være i. Hjertet er der våre drivkrefter vekkes og viljen formes. Meditasjonen hjelper oss til å 

ta bolig i vårt hjerte, å være nærværende i vårt eget liv, i vårt identitetsgivende sentrum.280 

 

Gjennomgangen i avhandlingens andre del viste at betenkningen også tilskrev andre praksiser 

subjekts-orienterte kvaliteter. Vi så at bibellesning primært skulle skje med leserens eget liv 

for øye, ikke med tanke på hva som er rett lære eller bibelsyn. Diakoni skulle formidle en 

opplevelse av å bli møtt og akseptert som den man er. Anbefalingen av å la mennesker bruke 

åpne kirker til å gi uttrykk for sin spiritualitet på sin egen måte, handler også om å gi rom for 

det åndelige livet slik en selv forstår det. ”Jeg vet om en menighet som diskuterer om de kan 

åpne kirken en kveld i uken. Ikke fordi det skal være noe arrangement, men fordi de tror 

mennesker trenger et rom å hvile ut i. […] Det noen kaller meditasjon. Bønn. Eller søken 

…”.281 Skriftemål, pilegrimsvandringer og musikk er andre praksiser som tilskrives subjekts-

orienterte kvaliteter. Men utenom praksisene i “den indre etterfølgelsesveien” er åndelig 

veiledning det som kommer nærmest selv-spiritualitetens praksis-forståelse. Vi så dette bli 

omtalt som ”veiledning om hvordan vi skal leve våre hverdagsliv” i avhandlingens del to 

(57).282 Med selv-spiritualiteten som referanseramme trer flere lignende beskrivelser fram 

som betydningsfulle: “Åndelig veiledning er kirkens svar på selvutviklingsbølgen”.283 Den 

omtales som “en hjelp til selverkjennelse”, en åndelig praksis som “gjør våre liv hele”.284 

Praksisen er ikke bare et rom for å gi uttrykk for det subjektive livet, men og for å aktivt 

forme sitt indre liv i samspill med en personlig veileder.  

 

Alle disse praksisene har det Woodhead og Heelas kaller subjective-life spirituality som 

fellesnevner. Betenkningen argumenterer for at tilbaketrekning og det å være for seg selv i 

stillhet ofte ble praktisert av Jesus. Det omtales som en viktig del av en bibelsk spiritualitet og 

                                                        
 

279 KMÅL, 21 
280 KMÅL, 23-24 
281 KMÅL, 48 
282 KMÅL, 50-51 
283 KMÅL, 51 
284 KMÅL, 51 
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”en dyp hovedstrøm i kirkens åndelige arv”.285 Og den påpeker at åndelige praksiser som gir 

rom for selvets indre liv ble verdsatt av Luther. Slike praksiser ble utviklet av ørkenfedrene, i 

klosterbevegelsen og i pietismen, og i moderne tid fortsetter den økumeniske retreat-

bevegelsen arbeidet med denne formen åndelig praksis. På denne måten forankrer 

betenkningen selv-spiritualitetens ideal om å gi rom for selvets indre liv ikke i 

samtidsreligiøse trender, slik Woodhead og Heelas primært gjør, men i den kristne 

tradisjonen.  

 

 

2.3 Praksisenes universalitet 
En forutsetning for de åndelige praksisenes evne til å ivareta det subjektive livet er deres 

universalitet. Betenkningens praksiser fremstilles som relativt fristilte fra religiøse 

forestillinger. Dermed unngås koblinger mellom religiøs praksis og en forpliktende lære eller 

verdensanskuelse som kan forhindre at den enkelte får rom til nettopp sitt indre liv. Til 

forskjell fra mange typisk kirkelige praksiser (eksempelvis nattverd, andakt, gudstjeneste, 

salmesang) er flere av betenkningens praksiser tverr-religiøse. Selv om stillhetsøvelser, 

meditasjon, kontemplasjon og åndelig veiledning har religiøse røtter, anvendes de i selv-

spiritualiteten som kroppslige øvelser uten konfesjonelle eller religiøse rammer. Betenkningen 

framhever også denne universelle kvaliteten for leseren: ”Meditasjon er et allment 

fenomen”.286 Betenkningen viser også en tendens til å beskrive øvelser som i dag er 

karakteristiske for tradisjonell religion i allmennmenneskelige vendinger. ”Et rikt bønneliv er 

ikke noe spesielt. Mennesket utfolder seg mest naturlig i et dypt fellesskap med Gud.”287 En 

”naturliggjøring” bidrar også til å bygge opp under inntrykket av at de åndelige praksiser som 

anbefales gir selvet rom til å være nettopp seg selv. Som betenkningen sier et annet sted: vår 

tid trenger ”[…] en kirke hvor vi virkelig kan være oss selv med alt vårt”.288 Tendensen til å 

beskrive sitt eget prosjekt som et arbeid med “spiritualitet” heller enn “religion”, kan også 

leses i sammenheng med en generell nedtoning av religiøse grenseoppganger for å kunne 

appellere til søkende individer med ulik religiøs tilknytning, selvforståelse og åndelige behov. 

Som sådan skriver betenkningen seg inn i selv-spiritualitetens forståelse av åndelig praksis. 
                                                        
 

285 KMÅL, 21 
286 KMÅL, 23 
287 KMÅL, 22 
288 KMÅL, 37 
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Både at åndelig praksis anses som et middel til åndelig erfaring, og at den åndelige erfaring er 

knyttet til en forståelse av åndelige goder som er konsentrert om det subjektive livet på en 

allmenn måte, korresponderer med betydningen av åndelig praksis innen selv-spiritualiteten. 

Og det impliserer en oppfatning av åndelig autoritet som også kan relateres til selv-

spiritualiteten.  

 
 

3 Selvets autoritet 
The New Age shows what ‘religion’ looks like when it is organized  

in terms of what is taken to be the authority of the Self.289 
Paul Heelas 

 

Heelas og Woodhead sier i innledningen til studien The Spiritual Revolution (2005) at vestlig 

kultur i løpet av de siste tiårene har gjennomgått en endring som de kaller “[the] massive 

subjective turn of modern culture.”290 Påstanden henter de fra Charles Taylor. Han forstår 

dette som en vending bort fra idealer om å leve i konformitet med ytre roller, forpliktelser og 

forventninger, til et ideal om å leve i tråd med hva en selv opplever som riktig.  

 

Allmennkulturens vending mot subjektet former også menneskers åndelige behov og 

oppfatninger. Selv-spiritualiteten anses som en integrert del av endringen. “Subjectively 

oriented selves seek forms of the sacred which enable them to monitor their progress in life by 

reference to the quality or authenticity of the personal, experiential informed knowledge and 

authority.”291 Heelas og Woodhead hevder at nøkkelen til selv-spiritualitetens suksess ligger 

nettopp i at den enkelte gis frihet til å leve sitt åndelige liv på sin egen måte, i tråd med sin 

egen og ikke andres autoritet.292 Dette er “one of the most fundamental of all assumptions” i 

New Age-bevegelsen, og selve kjernen av begrepet self-spirituality.293  

                                                        
 

289 Heelas. New Age Movement, 221 
290 Heelas & Woodhead. The Spiritual Revolution, 2 
291 Heelas & Woodhead. The Spiritual Revolution, 82-83 
292 Heelas & Woodhead. The Spiritual Revolution, 82-83 
293 Heelas. New Age Movement, 21 
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Religionssosiologen Steve Bruce kritiserer selv-spiritualiteten for å være en religiøs kultur 

hvor ”[…] individuals create their own God rather than the other way around.”294 Woodhead 

og Heelas’ tilnærming er mer nyansert enn som så. For det første påpeker de at betydningen 

av selvets autoritet henger sammen med et moralsk ideal om autentisitet. Det er et ideal som 

sier at et genuint åndelig liv må være ekte for den det gjelder og i overenstemmelse med ens 

egne erfaringer. For det andre målbærer selv-spiritualiteten en kritikk av ytre autoriteter i 

åndelige spørsmål, særlig av religiøs og rasjonalistisk art. Ytre påbud i åndelige spørsmål 

anses som truende fordi det kan gå på akkord med det åndelige livets autentisitet. For det 

tredje henger denne forestillingen ofte sammen med en oppfatning av selvets autoritet som 

uttrykk for guddommelig autoritet. Det sistnevnte gjør seg gjeldende innenfor de metafysisk 

orienterte delene av selv-spiritualiteten (Hanegraaff: “New Age sensu stricto”). Det er disse 

tre aspektene jeg skal undersøke i den følgende framstillingen. 

 

 

3.1 Autentisitetsidealet  
I kjernen av selv-spiritualitetens autoritetsforståelse ligger det en “autentisitetens etikk”. 

Begrepet skriver seg fra Charles Taylors The Ethics of Authenticity (1991). Sammen med hans 

Sources of the Self (1989) er den et referanseverk i Woodhead og Heelas’ utmyntning av 

denne autoritetsforståelsen.295 Heelas forklarer autentisitetens etikk som et ideal om å være tro 

mot seg selv, og hvor det å “være seg selv” handler om å være tro mot sin originalitet. Selvets 

originalitet er det bare den enkelte som selv kan oppdage og artikulere.296 Heelas ser 

autentisitetsidealet i nær sammenheng med den betydning åndelig praksis og erfaring har 

innen selv-spiritualiteten. 
 

At the heart of [spiritualities of life] lies a particular understanding or evaluation of the ’self’. 

Discussing the ‘ideal of authenticity itself’, Taylor (1994) writes: ...it calls on me to discover my 

original way of being. By definition, this way of being cannot be socially derived, but must be inward 

generated. […] [T]he heart of the matter is that many of those active in the New Age Zone of the culture 

of authenticity have internalized the expressive-humanistic complex by virtue of the way they have been 

brought up, practiced enabling or helping them to ‘re-experience’ the ethicality ‘from within’, so-to-

speak ‘monologically’. The goal of making the best of life, becoming all that one can be for oneself and 
                                                        
 

294 Bruce. “Cathedrals to Cults”, 33 (Bruce siterer her Peter Berger) 
295 Woodhead & Heelas. Religion in Modern Times, 17, 113, 136-138 
296 Heelas. Spiritualities of Life, 29 
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others, is served by the test of ’inner’ experience – value-laden experiences which helps direct life 

accordingly.297 

 

Selv-spiritualitetens praksiser støtter opp om autentisitetsidealet fordi de gir erfaringer av å 

oppdage ens “egentlige” selv og av å oppdage en dypere åndelig virkelighet som selvet står i 

relasjon til. Heelas og Woodhead betegner det som dreiningen av det åndelige livet fra life-as 

til subjective-life.298  

 
The latter has to do with states of consciousness, states of mind, memories, emotions, passions, 

sensations, bodily experiences, dreams, feelings, inner conscience, and sentiments – including moral 

sentiments like compassion. The subjectivities of each individual become a, if not the, unique source of 

significance, meaning and authority. […] The goal is not to defer to higher authority, but to have the 

courage to become one’s own authority.299 

 

Hanegraaff taler om the primacy of experience.300 Han hevder at verdien av åndelig erfaring 

står “over all other considerations”.301 ”In theory at least, the New Age recognizes no spiritual 

authority higher than personal inner experience.”302 Dette står selvsagt ikke i motsetning til 

Woodhead og Heelas påpekning av autentisitetens autoritet.303 Autentisitet har nettopp med 

forankring i egne erfaringer å gjøre. Hanegraaffs påpekning av erfaringens autoritet bør 

snarere leses som en bekreftelse på tesen om autentisitetsidealet – spiritualitet formet av 

subjektive erfaringer er per definisjon autentisk.  

 

 

                                                        
 

297 Heelas. Spiritualities of Life, 194 
298 Heelas & Woodhead. The Spiritual Revolution, 2-3 
299 Heelas & Woodhead. The Spiritual Revolution, 3-4 
300 Hanegraaff. New Age Religion,, 27, 184-185, 197, 202, 228, 325, 327, 329, 404-405, 498, 519 
301 Hanegraaff. New Age Religion, 184-185: “The singular lack of interest in precise formulations, based on the 
absolute primacy accorded to personal experience, can be considered the central aspect of New Age beliefs about 
God.” I tilknytning til nypaganisme sier han at “[…] the ultimate reality of the gods does not really matter as 
long as they can be addressed their presence experienced. This is an extremely important statement. […] Once 
again we encounter the primacy of practical, phenomenal experience over theoretical considerations.” 
(Hanegraaff. New Age Religion, 197) 
302 Hanegraaff. New Age Religion, 202 
303 Også Woodhead og Heelas påpeker erfaringens autoritet: “[T]he subjective turn sees individuals emphasizing 
their personal experiences as their source of meaning, significance and authority.” Heelas & Woodhead. The 
Spiritual Revolution, 11 
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Autentisitetsidealet og åndelig praksis 
Teorien om autentisitetsidealet tilfører ny mening til betenkningen. I forrige kapittel så vi at 

det var karakteristisk for selv-spiritualiteten å anse åndelig praksis som et middel for å oppnå 

åndelig erfaring. Woodhead og Heelas’ beskrivelser av subjektets autoritet og idealet om 

autentisitet setter disse funnene inn i en moralsk forståelseshorisont. Denne horisonten bidrar 

til å forstå hvorfor erfaringen spiller så stor rolle i betenkningen. Autentisitetsidealet står som 

den dypereliggende årsaken til at praksis primært forstås som en strategi for å oppnå åndelig 

erfaring. Personlig erfaring er kilden som den åndelige autentisiteten, og dermed autoriteten, 

springer ut av. Ikke bare betenkningens vektlegging av gudserfaring kan forstås i denne 

sammenheng. At praksisene i tillegg søker å gi rom for det subjektive livet lar seg enda 

tydeligere koble til autentisitetsidealet. Praksisene kalt “den indre etterfølgelsesveien” 

imøtekommer autentisitetsidealet ved å avdekke et sannere selv – selvets identitet:  

 
Men stillhetens dypeste drivkraft er lengselen etter identitet og tilhørighet, lengselen etter Gud. 

Stillheten er en hjelp til uforstyrret å la seg lede av den indre lengselen. Den kristne erfaring viser at 

identitet er noe man virkelig finner når man slipper det. Det beskrives som en prosess der man kler av 

seg maskene, eller legger til side lagene i seg selv […].304 

 

I betenkningens tredje del beskrives “hvilen” på lignende måte som stillhetsøvelsene: “Å 

hvile er å slippe grepet om alt vi henger fast ved,- og fremfor alt om oss selv, og la det falle ut 

av våre hender, ut av vår bevissthet, ut av vårt hjerte. Når vi gjør det, gir vi Gud alt. Det er det 

vi er skapt til. Bare da kan vi finne oss selv.”305 Også meditasjon beskrives som hjelp til å 

finne fram til ens egentlige selv: “Meditasjonen hjelper oss til å ta bolig i vårt hjerte, å være 

nærværende i vårt eget liv, i vårt identitetsgivende sentrum.”306 Kontemplasjon er viktig fordi 

det gir en “intens opplevelse” av å være til stede i seg selv.307 Ser vi på åndelig veiledning, 

anbefales som en hjelp til selverkjennelse, en hjelp til å gjøre livet helt, og en type 

selvutvikling. Alle disse verdiene kan utledes fra autentisitetsidealet.308 
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Som redskap for selv-oppdagelse, selv-erkjennelse og selv-utvikling legger betenkningens 

praksiser til rette for å følge den “indre” autoritetens stemme. Autentisitetsidealet bidrar også 

til å forklare hvorfor betenkningen har en “universalistisk” måte å framstille åndelig praksis 

på. For dersom spiritualiteten skal formes i tråd med subjektets originalitet slik subjektet selv 

forstår denne, så vil religiøse forpliktelser pålagt utenfra være til hinder. Det vil innskrenke 

autentisitetens autoritet og dermed tappe spiritualiteten for verdi. 

 

 

Andre uttrykk for autentisitetsidealet  
Når vi forlater de åndelige praksisene og trekker andre deler av betenkningen inn i analysen, 

finner vi eksplisitte bekreftelser både på at autentisitet er en kjerneverdi i samtiden og på at 

kirken må gi denne verdien anerkjennelse. “Søkende mennesker er ofte i oppbrudd fra det 

uekte og overfladiske som preger vår tid. De gjennomskuer det når menighetsbygging blir 

fasadebygging, når Kristusetterfølgelse blir polert prektighet, men trekkes mot det ekte og 

ærlige.”309  Betenkningen hevder at kirken har noe å lære av dette moralske idealet i arbeidet 

med sitt eget åndelige liv: 

 
Religion er ikke bare et spørsmål om innhold, men om autentisitet. Der det religiøse liv er autentisk, vil 

det styrke og berike identiteten. Der religionsutøvelsen skjer uten klangbunn i utøverens eget liv, vil 

religionen virke fremmedgjørende og ødeleggende på den menneskelige identitet. Det henger sammen 

med at mennesket er skapt til frihet.310 

 

Her begrunner betenkningen autentisitetsidealets verdi med en henvisning til Guds 

skapervilje. At Gud har skapt mennesket til frihet betyr at utfoldelsen av åndelig liv må være i 

overenstemmelse med ens egen oppfatning og erfaring. Å overstyre selvets autoritet vil skade 

dets identitet og være i strid med skapertanken. 

  

Betenkningen finner forankring for autentisitets-etoset i den kristne tradisjonen, og den tolker 

tradisjonelle kristne begreper i lys av det dette idealet. “Tro” forklares som det å søke etter seg 

selv: “Det finnes et dybdesjikt i mennesket som Bibelen kaller “hjertet”. Hjertet er den plass i 

oss der vi har våre røtter, der vi er helt hjemme, helt oss selv. [...] Å tro er å lete etter et 
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hjerte.”311  “Åndelig fornyelse” gis en tilsvarende mening: “Åndelig fornyelse i et kristent 

perspektiv dreier seg [om å] finne, eller styrkes i sin identitet. Menneskets dypeste identitet er 

at det er elsket av Gud.”312 Begrepet “omvendelse” forklares som det å ta avstand fra “falske 

hjem” og vende seg til sitt sanne jeg. Omvendelse handler “[…] om “å komme til seg 

selv”.”313  

 

Betenkningen hevder videre at ærlighet er et kjennetegn på sunn spiritualitet.314 I den 

sammenheng knyttes autentisitetens autoritet til den kristne tradisjonen via bibelutlegning. 

Utgangspunktet er fortellingen om “tvileren Tomas”, som i betenkningen blir en 

eksempelfortelling om det senmoderne menneskets tro: 

 
Tomas var ikke til stede da den oppstandne åpenbarte seg første gang for disiplene. Da han ble fortalt 

det som hadde hendt, nøyde han seg ikke med påstandene om hva de hadde erfart. Tomas ville gjøre 

sine egne erfaringer. Midt i flokken av heltente Kristusvitner gjemte han ikke unna sine kritiske 

spørsmål av frykt for å bli stemplet som mindre from. Ærlig disippelliv krever et miljø som tar 

mennesker på alvor og møter dem med respekt og forståelse. Det var slik Jesus møtte Tomas. Tomas ble 

i raushet og omsorg gitt et stort rom til å gjøre sine egne erfaringer – “se selv, stikk fingrene i 

naglegapet”. Når han til sist avlegger sin Kristusbekjennelse – “Min Herre og min Gud”, er det en 

bekjennelse som har bærekraft. Den kommer innenfra og bygger på egne erfaringer.315 

 

Ved å illustrere autentisitetsidealet ved hjelp av en bibelfortelling, oppnår betenkningen å 

legitimere idealet i kristen sammenheng. Måten å framstille historien på formidler mellom 

linjene at autentisitet har blitt tilskrevet åndelig autoritet i kirken helt siden apostlenes tid. I 

Jesu bekreftelse av Thomas antydes det at autentisitetsbehovet har sin velsignelse fra 

Mesteren selv. Hva Woodhead og Heelas omtaler som et kjennetegn ved selv-spiritualitet, 

framstilles av betenkningen som et karaktertrekk ved genuin kristendom. På den måten 

oppnår betenkningen å viske ut grenseoppgangen mellom selv-spiritualitet og kristen tro hva 

synet på autoritet angår.  
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Samtidig går det an å spore en latent dissonans i sitatet over. I tillegg til å gi en tydelig 

bekreftelse av subjektets autoritet, understreker det disippelskap som åndelig ideal. 

Disippelskap innebærer å anerkjenne andres autoritet og lederskap. Dette antyder at 

betenkningen rommer en mer kompleks autoritetsforståelse enn det som kommer fram fra 

selv-spiritualitetens perspektiv. Hvilken autoritetsforståelse som ligger i disippel-idealet, og 

om det representerer en reell konflikt med selv-spiritualiteten, er spørsmål som vil tas opp i 

drøftingen til slutt i denne delen. 

  

Det er særlig en forestilling som skiller seg ut når vi drøfter betenkningens relasjon til 

autentisitetsidealet. Dette er betenkningens grunnleggende forestilling om den 

allmennmenneskelige og samtidig subjektive åndelige lengsel. Betenkningens beskrivelser av 

lengselen bidrar til å forankre autentisitets-etoset ytterligere i kristen tradisjon. Det er 

gjennom Augustin betenkningen for alvor artikulerer hva lengselen kan innebære biografisk 

og teologisk: “Du var i meg, men jeg var utenfor. Der ute søkte jeg deg, og i min dårskap 

kastet jeg meg over de vakre tingene, du hadde skapt. Du var hos meg, men jeg var ikke hos 

deg.” 316 Sitatet forteller om en lengsel som driver Augustin utover på leting etter Gud. Men så 

erkjenner han at akkurat som lengselen etter Gud springer fram i hans eget indre, så er det til 

hans indre lengselen til slutt leder ham - interior intimo meo. Augustins Confessiones kalles 

gjerne litteraturhistoriens første selvbiografi. Betenkningen tilskriver Augustins påstand 

autoritet ut fra det samme idealet som fremheves i påstanden selv. Det er en teologi som 

”vibrerer av åndelig erfaring og kjærlighet til Gud” ifølge betenkningen.317 Fordi Augustins 

subjektive erfaring i betenkningens perspektiv er uttrykk for en lengsel som dypest sett er 

universell, hevder den at hans beskrivelser skaper gjenkjennelse også i samtiden. “På tvers av 

århundrene kan mennesker gjenkjenne “hjertets uro” fra sin egen erfaring, og kanskje la 

[Augustin] bli en veileder til Gud.”318  

 

Det er særlig lengselserfaringens emosjonelle karakter betenkningen vektlegger, og også dette 

skjer hovedsakelig med referanser til kristen tradisjon. For det første gis vi Augustins poetiske 

beskrivelser av en uro som tar form av lidenskap: “nå lengter jeg bare etter deg. Jeg smakte 

                                                        
 

316 KMÅL, 8-9 
317 KMÅL, 9 
318 KMÅL, 9 



 

 
 
 

100 

deg, nå hungrer og tørster jeg etter deg.”319 Samme sted suppleres Augustin med et sitat fra 

Salmenes bok som understøtter det lidenskapelige aspektet ved lengselen: “Min sjel tørster 

etter Gud, etter den levende Gud.”320 Går vi fra betenkningens første til tredje del finner vi et 

sitat fra Johannes av Korset som for alvor utmaler patoset i den lidenskapelige lengselen:  

 
Sjelen søker uavlatelig sin Gud. Og derfor sier Bruden i Høysangen, når hun har lett etter sin Elskede og 

ikke funnet ham på hans leie, og holder på å forgå av kjærlighet: “Jeg vil stå opp og gå rundt i byen og 

lete på gater og torg etter ham som mitt hjerte har kjær” (Høysangen 3,2). Det er dette sjelen gjør 

uavlatelig. Hun føler seg så beruset av kjærlighet at hun søker sin Elskede over alt, i alt hun tenker, 

drømmer hun om sin elskede, og i alt hun sier og gjør, taler hun om ham og beskjeftiger seg med ham. 

Enten hun spiser, eller sover eller våker eller utfører et arbeid, så hviler hennes tanker på den Elskede.321  

 

Gjennom disse sitatene understreker betenkningen den åndelige lengsel som følelse, og 

dermed følelseslivets betydning i spiritualiteten. Innledningsvis i dette kapittelet siterte jeg 

Heelas og Woodhead, som framhevet selv-spiritualitetens tendens til å forankre åndelig 

autoritet i selvets indre tilstand, dets følelser, lidenskaper og tildragelser.322 Betenkningens 

framstillinger av lengselserfaringen passer uten videre inn i selv-spiritualitetens 

forståelseshorisont. Den moralske verdien av ”hjertets lengsel” forankres entydig i kristen 

tradisjon. Samtidig tilskriver betenkningen verdi til lengselen i seg selv, før den har blitt 

ikledd et religiøst språk eller fått utløp i bestemte øvelser. Lengselen har “mange ansikter” og 

den gir seg gjerne utslag i en søken etter kraft snarere etter den treenige Gud. Lengselens 

autentisitet må uansett anerkjennes av kirken. På skjult vis bærer den sitt eget spor av 

guddommelig autoritet. ”For mange mennesker kan det å søke etter kraft være en nødvendig 

vei mot Gudstroen. Kirken bør derfor ikke se ned på en slik søken, langt mindre raljere over 

den og kommunisere avstand til den.”323 Lengselserfaringens autoritet tilskrives en viss 

autonomi av betenkningen. Den er en kanal for guddommelig autoritet. 
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3.2 Selvets guddommelighet 
I det foregående har avhandlingen påvist et sammenfall mellom selv-spiritualitetens 

vektlegging av åndelig erfaring og betenkningens egen strategi for kristen spiritualitet. I selv-

spiritualiteten er erfaringen autoritativ på grunn av et gjennomgående autentisitetsideal. 

Idealet henger sammen med en forestilling om menneskets iboende fullkommenhet, et 

optimistisk menneskesyn som innebærer en generell avvisning av ideen om menneskets 

syndighet, fallenhet og behov for frelse.324 Men i tillegg henter erfaringsdimensjonen 

ytterligere autoritet ut fra en forestilling om et høyere selv (Higher Self; Real Self) med mer 

eller mindre guddommelige aspekter.325 Subjektets indre er ikke bare den autentiske 

erfaringens kilde. Ens “egentlige” selv er samtidig en kilde til en guddommelig autoritet. 

Noen proponenter for selv-spiritualitet vil hevde at det høyere selvet er Gud, mens andre er 

mer moderate og hevder at det høyere selvet er ens egentlige identitet som er delaktig i, eller 

står i særskilt relasjon til det guddommelige.326 Heelas sier at forestillingen om selvet som 

guddommelig tilknytningspunkt er utbredt i New Age-bevegelsen. 

 
Indeed, the most pervasive and significant aspect of the lingua franca of the New Age is that the person 

is, in essence, spiritual. To experience the ‘Self’ itself is to experience ‘God’, the ‘Goddess’, the 

‘Source’, ‘Christ Consciousness’, the ‘inner child’, the ‘way of the heart’, or, most simply and, I think, 

most frequently, ‘inner spirituality’.327  

 

Hanegraaff gjengir i denne sammenheng forfatteren Eva Pierrakos: ”The inner experience of 

God is the greatest of all experiences because it contains all desirable experiences. [...] The 

oneness is total. It is an experience of bliss [where] you experience the immediacy of the 

presence of God within.”328 De mest radikale utgavene av forestillingen om selvets forening 

med det guddommelige kaller Hanegraaff The “I am God”-Motif, den solipsistiske tanken om 

at subjektet er Gud i den forstand at det skaper sin egen virkelighet.329  
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Koblingen mellom autentisitetsidealet og forestillingen om selvet som kilde til det 

guddommelige kaster lys over forestillingen om den åndelige lengsel. Lengselen er 

allmennmenneskelig.330 Samtidig gir den seg til kjenne som en subjektiv erfaring. I sin 

innledning sier betenkningen at det er allmenn aksept for at mennesket bærer i seg en åndelig 

lengsel, men at ingen har fasiten når det gjelder hva den er.331 Lengselens vesen er det 

imidlertid maktpåliggende for betenkningen å ha en mening om. Hvor lengselen stammer fra 

vil også kaste lys over hva den drar mennesker mot, og hvorvidt dens indre stemme bør lyttes 

til. Betenkningen kritiserer kirken for å ha avskrevet betydningen av lengselen. For lengselen 

er nedlagt i skaperverket og i mennesket av Gud selv - dens opphav er guddommelig.332 Den 

åndelige lengsel beskrives som et “minne” om Gud.333  Lengselen er i seg selv en “anelse” og 

en “følelse” av Gud, en “refleks” av Guds søken etter mennesket, et uttrykk for “Guds vilje” i 

menneskets hjerte.334 Den åndelige lengsel forklares et sted som behovet for å være nær den 

kjærlige Gud.335  

 

Menneskets gudbilledlikhet understrekes flere steder.336 Betenkningen går langt i hevde at den 

åndelige lengsel er det erfarbare tegnet på at mennesket er skapt i Guds bilde.337 

Betenkningens budskap er at kirken derfor bør slutte å anse den åndelige lengselen som en 

avsporing, og i stedet begynne å anerkjenne at den har et guddommelig opphav. I forrige 

kapittel ble det klart at betenkningens åndelige praksiser ble beskrevet nettopp som en hjelp til 

å la seg lede av den indre lengselen (89-92).338 Ved å tilskrive lengselserfaringen autoritet, 

forholder betenkningen seg i praksis til det Paul Heelas kaller selv-spiritualitetens test 

of ’inner’ experience.339 “Testen” handler om hvorvidt spiritualiteten bygger opp under 

betydningsfulle erfaringer og lar disse angi retningen for det åndelige livet eller ikke. For 

betenkningen er lengselen både subjektiv og guddommelig. Den drar mennesket mot dens 

eget opphav, mot “[…] det tapte sentrum i tilværelsen, det som gjør livet helt […] den 
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oppstandne og levende Jesus Kristus.”340 Ved å beskrive lengselserfaringen som 

guddommelig på denne måten, legger betenkningen til rette for kristen spiritualitet på den 

indre erfaringens premisser. Denne erfaringen står for Heelas som selv-spiritualitetens 

viktigste prøvestein.341  

 

Innen visse deler av New Age-bevegelsen uttrykkes den semi-guddommelige forståelsen av 

selvet i kristologiske metaforer. Som vi skal se, har betenkningen også en kristologi som 

støtter opp under forestillingen om selvets guddommelige forankring. Utgangspunktet her er 

omtalen av Jesus som “Mester”. ”Herre” og ”Mester” begge oversettelser av den kristologiske 

tittelen kyrios, som i første omgang kan gi assosiasjoner til det motsatte av selvets autoritet. I 

sekulær kontekst ble tittelen opprinnelig brukt om samfunnets herskere, mens det i religiøs 

sammenheng betegnet himmelske makter.342 Tittelen innebærer en hierarkisk sosial autoritet 

som ikke lenger finnes i egalitære, senmoderne samfunn. I betenkningen brukes interessant 

nok “Mesteren” om Kristus med motsatt virkning. Kristus er en “indre” Mester, som “ved 

troen bor i våre hjerter”, som “vokser” i vårt indre og som til forveksling er lengselens 

guddommelige stemme. 

 

Betenkningens begrepsbruk på dette punktet åpner for en egen form for legitimitet i New 

Age-kretser. Her nyter Jesus-skikkelsen i seg selv en rollemodell-funksjon. Hanegraaff hevder 

at det er nesten selvmotsigende hvor positive New Age-forfattere er til Jesus/Kristus, i lys av 

bevegelsens ellers østlige orientering og kristendomskritikk. Jesus omtales som åndelig 

eksempel, ”[…] a model of spirituality to which we all should aspire.”343 Innen de mer 

esoterisk og metafysisk orienterte delene av New Age er henvisningen til Kristus 

dominerende i forsøk på å forklare relasjonen mellom det guddommelige og menneskelige via 

et medierende prinsipp.344 Det er i denne sammenheng vi møter betegnelsen “Mester” som 

“kristologisk” hedersbetegnelse: ”[M]ost New Agers are very positively inclined towards 
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Jesus. When he is mentioned, it is almost without exception as a supreme example of spiritual 

wisdom: a […] “great Master”.”345  

 

Mester-begrepet er særlig anvendt innenfor teosofien, en retning Hanegraaff kategoriserer 

som New Age sensu stricto. I teosofien finnes en forestilling om at det eksisterer åndelige 

størrelser eller vesener som kalles ”mestere”. Disse kan inkarneres på jorden, og når teosofien 

skal forklare hvordan dette skjer griper man gjerne til Jesus som det mest prominente 

eksempelet.346 I en viss analogi til den nytestamentlige inkarnasjonsforståelsen blir Mesteren 

Jesus innenfor teosofiens forestillingsverden forstått som inkarnasjonen av det åndelige 

vesenet Kristus.347 Går vi til andre deler av New Age-bevegelsen er “Mester” brukt i vagere 

forstand, men som likevel kan knyttes til forestillinger om en form for guddommelig nærvær i 

selvet. Forfatteren Jean Houston beskriver for eksempel åndelige praksiser som skal kunne 

føre mennesker på en indre reise. Målet med reisen er møtet med det hun konsekvent kaller “a 

Master Teacher”. Hanegraaff hevder det ikke er klart om denne indre læremester skal sees på 

som en reell guddommelig størrelse eller kun som en “høyere” del av selvet. Å møte “den 

indre Mester” gir uansett erfaring av åndelig innsikt, visdom og evner man ikke før har hatt.348  

I betenkningen fungerer dette som tilknytningspunkt mellom innarbeidet New Age-vokabular 

på den ene siden, og tradisjonsforankret, kristen symbolikk på den andre. I praksis fungerer 

denne religiøse begrunnelsen for autentisitetens etikk ved hjelp av overlappende betegnelser, 

som brobygging mellom religionenes tradisjonelle fokus på ytre autoritet og selv-

spiritualitetens karakteristiske forankring av autoriteten i subjektet.  

 

 

3.3 Subjektiv versus objektiv autoritet 
Selv-spiritualitetens vektlegging av autentisiteten suppleres av kritikk mot ytre autoriteter. 

Innen selv-spiritualiteten forbindes det sistnevnte med tradisjonell religion generelt og med 

kristendom spesielt. ”Individual freedom and autonomy in matters ”spiritual” are apparently 
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the yardstick against which religions are measured, and against which they fall short.”349 New 

Age-forfatteren Stanislav Grof tegner opp forskjellen mellom religion og spiritualitet slik:  

 
Mainstream religions typically advocate concepts of God where the divinity is a force outside of human 

beings and has to be contacted through the mediation of the church and the priesthood. … In contrast, 

the spirituality revealed in the process of self-exploration sees God as the Divine Within. Here the 

individual uses various techniques that mediate direct experiential access to the transpersonal realities 

and discovers his or her divinity.350 

 

Denne distinksjonen sammenfaller med Woodhead og Heelas’ typologiske skjelning mellom 

”religion” og ”spiritualitet” i The Spiritual Revolution (2005) (40-41).351 Å sette egne 

livserfaringer i sentrum for ens åndelige liv (”spiritualities of life”) innebærer en kritikk mot 

åndelig liv som fordrer konformitet overfor eksterne autoriteter (”spiritualities for life”).352 

“[A]bove all – authority over life is very different from authority within life.”353 “In short, life 

as conformism prevents inner-life spirituality from doing it’s job. [Conformity] generates a 

crucial disjuncture with inner-life spirituality.”354  

 

I denne sammenhengen er det interessant å merke seg at det følgende sitatet av Øyvind Solum 

i Alternativt nettverk, ikke bare er symptomatisk for alternativbevegelsen, men også føyer seg 

inn i betenkningens kritikk av ytre autoritet: ”Gradvis oppdaget jeg at mange av de 

tradisjonelle religiøse hadde erstattet hjertelag og egen opplevelse av Gud og det 

guddommelige med dogmer og fordømmelse og ytre tro.”355 Når betenkningen hevder at 

”[d]en dybde og fasthet som mange moderne mennesker savner i den kristne troen skal ikke 

søkes i en klarere lære eller et tydeligere standpunkt, men i et mer inderlig forhold til troens 

Herre, i et liv nærmere kilden,” så er det dynamikken mellom autentisitet og konformitet, 

mellom indre og ytre autoritet, som er i spill.356  

                                                        
 

349 Hanegraaff. New Age Religion, 327 
350 Stanislav Grof, gjengitt i Hanegraaff. New Age Religion, 325-326 
351 Heelas & Woodhead. The Spiritual Revolution, 3-7 
352 Heelas. Spiritualities of Life, 25: “spirituality is found within the depths of subjective-life, our most valuable 
experiences of what it is to be alive. In all its forms, spiritualities of life can be contrasted with those varieties of 
spirituality which operate from beyond whatever life in this world has to offer, thereby serving as spiritualities 
for life.” (forfatterens uthevelse.) 
353 Heelas. Spiritualities of Life, 30 
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Det ligger i kortene at kristendommens objektive kilder til autoritet (Bibelen, tradisjonen, 

læren) blir en potensiell trussel mot autentisitetsidealet. I følge betenkningen må denne faren 

ved tradisjonell religion settes i kritisk søkelys, den truer ikke bare spiritualitetens 

troverdighet men også selvets identitet og menneskelighet.357  

 

Betenkningen framstiller det slik at kirkens vektlegging av ytre konformitetskrav tradisjonelt 

sett har overskygget behovet for autentisk åndelig liv. Det åndelige livet har lenge vært 

neglisjert i kirkelig utdanning. Kirken har i stedet bidratt til å gjøre erfaringsdimensjonen 

utilgjengelig for troende ved å omtolke bibelens “erfaringsspråk” om til objektive 

”sannheter”.358  

  
Når Jesus lover sine etterfølgere fred, glede og liv, lover han det som noe som kan erfares: “Kom til 

meg alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile” (Matt 11,28). Ofte har kirken 

minimalisert disse utsagn til en slags objektiv virkelighet, kanskje fordi vi i kirken ikke erfarte hvilen og 

freden selv.359  

 

I en kirke preget av åndelig fattigdom, har den autentiske spiritualiteten hatt best kår i 

utkanten av kirkens liv. Betenkningen hevder den har blitt ivaretatt i klostrene, av 

ørkenfedrene og mystikerne, av pietistene, haugianerne og nyere tid av den økumeniske 

retreat-bevegelsen. Vekkelse og fornyelse har ikke sjelden oppstått uavhengig fra kirkelig 

autoritet og har mange ganger stått i konflikt med den. Slike bevegelser har alltid henvendt 

seg til det åndelige liv og til menneskers selvforståelse. Deres fokus på autentisitet i det 

åndelige livet har i andre omgang vist seg å gi kraft i motstanden mot konformitetskrav fra 

kirke og samfunn:  

 
Den Hellige Ånd gir oss en tryggere indre forankring, i stedet for å få oss til å tvile på oss selv og la oss 

manipulere av andre. Vekkelses- og fornyelsestider har alltid styrket den enkelte troendes selvbevissthet 

ved å skape et personlig, indre trosrom. Når den enkelte blir mer selvstendig i sitt forhold til Gud, 

frigjøres vi fra ytre maktmekanismer.360 
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Betenkningen utdyper ikke hva som menes med maktmekanismer, men konteksten gjør det 

nærliggende å tenke på sterke religiøse ledere og fellesskap som setter krav om konformitet 

foran retten til å være tro mot seg selv. Hanegraaff sier at det viktigste innholdet i 

religionskritikken fra New Age-miljøer er at religion er opphengt i verdslig makt, i 

institusjoner og autoritære doktriner, i dogmer og ritualer; samtidig som den tenderer til å 

utbytte de troende ved å nekte dem autonomi i egne liv, og ved å benekte den sentrale 

viktigheten av individuelle religiøse erfaringer.361 Betenkningens kritikk av kirkens 

unnfallenhet i forhold til erfaringsaspektet viser nært slektskap med denne formen for 

religionskritikk. 

 

Det er særlig en fortelling som skiller seg ut når den leses i lys av New Age-bevegelsens 

autoritetskritikk. Det er historien om Michael Jahn, en mann engasjert i New Age-bevegelsen 

som en dag blir kristen. 

 
Michael Jahn, redaktør av dialogmagasinet Ikon i Danmark har bakgrunn i yogaskole, dybdepsykologi, 

selvutvikling og teosofi. Mens han gikk på gata, fikk han en plutselig og overveldende opplevelse av at 

Jesus var levende og til stede, og at han var hans Frelser. Etter 14 dagers lystbetont hverdagsliv slo det 

ham at kristen er man ikke alene, men sammen med andre. Han oppsøkte først folkekirken. Presten han 

fikk snakke med mente han trengte psykiatrisk hjelp. Vanskeligere var det å forholde seg til at presten 

tydeligvis ikke hadde lyst til å snakke med ham, og signaliserte avstand. Det verdensbilde han hadde 

med seg fra alternative miljøer virket tydelig avskrekkende. Senere snakket han med en pinseforstander. 

Denne ble forskrekket over at Jahn ikke hadde hatt kontakt med kristne og begynte å snakke om 

demonisk innflytelse. Når genuine gudserfaringer tolkes som mentale forstyrrelser eller okkult 

påvirkning, demonstrerer det et sterkt behov for åndelig veiledning.362 

 

Her har vi å gjøre med et sammenfall mellom fortellingens mikro-perspektiv på den ene siden, 

og New Age-studienes makroperspektiv på den andre. Hanegraaff understreker at New Age er 

vanskelig å beskrive som en helhetlig bevegelse. Men én ting som står blant dens få samlende 

kjennetegn, er en kritikk av det som oppfattes som to dominerende krefter bak moderniteten: 

”All New Age religion is characterized by a criticism of […] dogmatic Christianity, on the 
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one hand, and rationalistic/scientistic ideologies, on the other.”363 Om vi vender oss til 

fortellingen, så er det møtet med to forsvarere av disse moderne strømningene som fører den 

nyreligiøse Jahn ut i personlig krise. Hans opplevelse av Jesus blir på den ene siden vurdert ut 

fra en vitenskapelig form for rasjonalisme som avskriver erfaringen som ”mentale 

forstyrrelser”. På den andre siden vurderes erfaringen ut fra dogmatiske kriterier som stempler 

den som ”okkult påvirkning”. Felles for dem er at lojaliteten mot ytre autoriteter, representert 

ved vitenskap og dogmer, medfører en nedvurdering av erfaringen. Dette avskjærer 

mennesker fra å kunne erkjenne den åndelige betydningen av opplevelsen. Betenkningen 

derimot, søker å ta den autentiske erfaring på alvor som ”genuine gudserfaringer”, og 

forholder seg kritisk til begge de ytre instansenes autoritet.364  

 

På ett nivå er det foregående en historie om en New Age-tilhenger som etter en omvendelse til 

kristendommen får bekreftet at det grunnleggende ”fiendebildet” innen New Age fortsatt 

stemmer. Med denne historien plasserer samtidig betenkningen seg innenfor det samme 

moralske hierarkiet, både i forsvaret for erfaringens autoritet, og i antipatien mot 

konformitetskrav basert på dogmer og rasjonalisme. Kritikken av ytre autoritet føyer seg inn i 

bildet av betenkningens subjekts-orienterte autoritetsforståelse, som både er tro mot idealet 

om autentisitet og mot forestillingen om at selvet bærer et genuint tilknytningspunkt for det 

guddommelige fra skapelsen av. Dette viser at den kulturanalytiske faglitteraturen om 

betenkningen har rett i sin påpekning av at den representerer selv-spiritualitetens autoritetssyn 

(66). Sammenfallene mellom betenkningen og selv-spiritualiteten på dette punktet er tydelige, 

mange og de er både eksplisitte og implisitte. De inngår i den erfaringshorisont som 

betenkningen søker å legge til rette for, ved å gi moralsk betydning til subjekts-orienterte 

åndelige praksiser. Samtidig er forestillingen om selvets åndelige autoritet tett sammenvevd 

med, og dels avhengig av, en annen dimensjon ved den åndelige erfaring: forestillingen om 

det indre livet som kilde til gudserkjennelse. 

 
 

                                                        
 

363 Hanegraaff. New Age Religion, 517 
364 KMÅL, 39: “Når genuine gudserfaringer tolkes som mentale forstyrrelser eller okkult påvirkning, 
demonstrerer det et sterkt behov for åndelig veiledning.” 



 

 
 
 

109 

4 Åndelig erkjennelse som naturlig erkjennelse 
 
  

[I]n order to make that transformative contact which involves the manifestation  
of the divinity […] experience is all that ultimately matters.365  

Linda Woodhead & Paul Heelas 
 

4.1 Erfaringenes primat 
I det følgende skal vi se at overskriften sikter både til erkjennelsens hva og dens hvordan. 

Erkjennelsens form er i all hovedsak naturlig og den gis gjennom erfaring. Ikke bare åndelig 

praksis åpner for slike erfaringer innen selv-spiritualiteten, en er også åpen for at det kan 

forekomme umedierte åpenbaringer. Men i den grad det er tale om åpenbaringer i selv-

spiritualiteten, forstås også disse som en del av naturens orden. Samtidig er det i en viss 

forstand naturen som erkjennes. Det guddommelig finnes både i den utemmede naturen rundt 

oss og i dybdene av menneskenaturen, i følelsesliv og intuisjon. Både fenomener i menneskets 

indre liv så vel som i den ytre, sanselige verden, anses som kilder til åndelig erfaring. 

 

For å klargjøre hvorvidt betenkningens måte å etablere åndelig erfaring på kan anses som 

selv-spiritualitet, har vi så langt undersøkt dens idealer for praksis og autoritetsoppfatning. I 

begge spørsmål ble erfaring fellesnevneren: som i selv-spiritualiteten anser betenkningen 

åndelig erfaring som en viktig målsetning for praksis. Og parallelt med selv-spiritualiteten 

tillegges erfaringen autoritet til å avgjøre hva som er betydningsfullt i det åndelige livet. Når 

vi nå går over på temaet åndelig erkjennelse framstår erfaringen på ny som referanse. I synet 

på åndelig erkjennelse er ikke erfaring et mål, slik den var det for praksis, og den er heller 

ikke et moralsk forankringspunkt, slik den var det for autoritetsoppfatningen. Erfaring er i seg 

selv en erkjennelsesform. Det er et sammenfall mellom analysetema og fenomen. Erfaring gir 

en praktisk form for erkjennelse, basert på opplevde hendelser, fenomener og sanseinntrykk. I 

epistemologien kalles dette gjerne empiristisk erkjennelse, hvor den kontrasteres med 

rasjonalistisk erkjennelse som er basert på tenkning.366  

Skjelningen mellom empiristisk og rasjonalistisk erkjennelse finner vi igjen i selv-

spiritualiteten. Hanagraaff sier at New Age-bevegelsen generelt kjennetegnes av “[…] the 
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primacy of practical, phenomenal experience over theoretical considerations.”367 Det er ikke 

den kognitive viten om det guddommelige som primært etterspørres, men erfaringen av det.368 

Denne typen erfaringsbasert erkjennelse gir seg konkret utslag i erfaringer av guddommelig 

nærvær, følelse av kjærlighet til altet og indre harmoni. Heelas forklarer forskjellen mellom 

transcendent orientert religion og selv-spiritualitet på denne måten:  

 
Finding the Truth of the transcendent for oneself is not the same as finding what is true about oneself. 

With Truth differing between the different formalized traditions of transcendent theism, Truth 

(including the Truth of life) is exclusivistic; with Truth experienced by way of the spirituality at the 

heart of all (human) life, Truth is inclusivistic.369 

 

Med en viss affinitet til William James’ posisjon (26-28), anses åndelig erfaring som den 

primære kilden til erkjennelse i selv-spiritualiteten.370 All annen kunnskap anses som avledet 

av den opprinnelige, åndelige erfaringen. På samme måte som selvet tilskrives åndelig 

autoritet over eksterne instanser, så tilskriver selv-spiritualiteten erkjennelsesmessig forrang 

til subjektive erfaringer, em posisjon Hanegraaff omtaler som “personal experience as the 

exclusive basis of religious truth.”371 Erfaringsbasert erkjennelse blir ikke bare kontrastert 

med rasjonalisme. All verbalisert kunnskap som påberoper seg en generell gyldighet, som 

religiøs forkynnelse, hellige skrifter og dogmer, blir fra selv-spiritualitetens side vurdert med 

skepsis. Det er en utbredt forestilling at disse erkjennelseskildene er korrumpert av samfunnet, 

kulturen, egoet eller andre ytre faktorer.372  

 

Her blir åndelige praksiser viktige fordi de tilskrives evnen til å trenge gjennom lagene med 

samfunnsskapt “forurensning” og gjenopprette kontakten med ens indre natur.373 Den innsikt 

en får gjennom åndelig erfaring finnes bakenfor “the ‘truths’, of […] consumeristic, 

utalitarian, materialistic culture.”374 Praksis handler om å systematisk trene opp ens lydhørhet 

overfor denne dypere intuisjonen, den røst som det guddommelige taler gjennom. Ved å 

                                                        
 

367 Hanegraaff. New Age Religion, 184 
368 Hanegraaff. New Age Religion, 211. 
369 Heelas. Spiritualities of Life, 28-29 (forfatterens uthevelser) 
370 Heelas. Spiritualities of Life, 36.  
371 Hanegraaff. New Age Religion, 27 (min uthevelse) 
372 Woodhead & Heelas. Religion in Modern Times, 110; Hanegraaff. New Age Religion, 308 
373 Heelas. Spiritualities of Life, 135 
374 Heelas. Spiritualities of Life, 135 



 

 
 
 

111 

overgi seg selv til sin intuisjon gjennom åndelige øvelser, åpner mennesket seg for visdom og 

innsikt.375  

 

 

4.2 Erfaring og erkjennelse i betenkningen 
Betenkningens affinitet til slike forestillinger kommer til uttrykk ved at den posisjonerer seg i 

forhold til en vestlig erkjennelsestradisjon som den er uttalt kritisk til. I beskrivelsen av 

teologi som Kristus-mystikk kritiseres moderne teologi for å være avhengig av kartesiansk 

erkjennelsesteori, noe som ødelegger mulighetsbetingelsene for at den åndelige erfaringen kan 

skal kunne være en erkjennelsesvei. Betenkningen hevder:  

 
Særlig med Descartes subjektive utgangspunkt for erkjennelsen, ble det inntatt en erkjennelsesteoretisk 

posisjon som sto i motsetning til den meditative fromhet, som forutsetter objektets bestemmende rolle, 

og objektets selvmeddelelse som utgangspunkt for erkjennelsen. En avgjørende utfordring for vår kirke 

er på nytt å integrere tro og liv, lære og erfaring […].376  

 

Betenkningen deler selv-spiritualitetens syn på det guddommelige ikke som objekt for 

erkjennelsen, men som en selv-konstituerende erkjennelseskilde i mennesket. Innen selv-

spiritualiteten står Descartes – sammen med dogmatisk kristendom – som hovedrepresentant 

for en rasjonalistisk og dualistisk erkjennelsestradisjon som betenkningen søker å komme ut 

av.377 Det guddommelige er et selv-meddelende subjekt som mennesket er mottakelig for 

gjennom erfaringen. Erfaringens åpenbarende karakter er lagt ned i naturen fra skapelsen av, 

men den er tilslørt av samfunn og kultur. Å erkjenne Gud via ens indre kilde forutsetter for 

betenkningen åndelige praksiser som kan fjerne mental “støy”: “Kirkens erfaring lærer at 

stillheten er en sikker vei til Gud.”378   

 

I kapittelet om autoritetsoppfatning belyste jeg betenkningens skepsis mot moderne 

rasjonalisme og dogmatisk religiøsitet. Disse kildene til åndelig autoritet påberoper seg også 

sannhetskrav. Som sådan kan de stå i konflikt med “den indre stemme” i naturen og overdøve 
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den. Betenkningens fortelling om Michael Jahn, som ble gjengitt i det aktuelle kapittelet, 

handler fra denne side sett om en konflikt mellom subjektive og eksterne sannhetskrav. 

Fortellingen illustrerer betenkningens kritikk av den kartesianske erkjennelsesteorien. I tråd 

med selv-spiritualiteten konkluderer fortellingen med at den personlige erfaringen kan være 

en tryggere basis for religiøs sannhet enn både religiøse dogmer og vitenskapelig rasjonalitet, 

som har en tendens til å problematisere snarere enn å gi åndelig kraft. ”God is experienced 

rather than believed in, and on that basis his existence is usually regarded as fairly self-

evident and non-problematic.”379  

 

I det følgende skal betenkningens framstilling av erfaring som erkjennelseskilde undersøkes 

nærmere. Før det første vil si se at slik erkjennelse er knyttet til praksiser og hendelser, hvor 

enten mennesket selv legger til rette for Guds selv-meddelelse eller hvor Gud åpenbarer seg 

direkte. For det andre er slik erkjennelse knyttet til erfaring av steder og sanselige objekter.  

 

 

4.3 Åndelig erkjennelse gjennom praksiser og hendelser 
Gudserfaring er målet for praksisene i “den indre etterfølgelsesveien”. Den erkjennelse 

praksisene gir beskrives primært med relasjonelle metaforer. De mest brukte er erfaringen av 

møte, fellesskap, og kommunikasjon med Gud. 

 

I åndelige praksiser er mennesket den handlende og oppsøkende part i “møtet”. “I stillheten 

går vi Gud i møte […]. Stillhet er den pausen som oppstår i oss når vi er nær Gud.”380 

Betenkningen kaller stillhetsøvelsene for en måte å “oppsøke” Gud på, de er en “vei til 

Gud”.381 Stillhetsøvelsene forutsetter en form for mental askese, hvor man tømmer 

bevisstheten og gjør seg selv mottakelig og åpen. I en slik tilstand oppretter en nærkontakt 

med det guddommelige.382 Veien inn i sitt eget hjerte innebærer å “åpne” for Gud, noe som 
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leder til opplevelse av indre helbredelse.383 På en analog måte omtales meditasjon som en 

måte å la Gud “ta bolig” i selvet på.384  

 

Andre metaforer for gudserkjennelse er orientert rundt fellesskapet og kommunikasjonen med 

Gud. Som jeg påpekte i avhandlingens del to, er kontemplasjon i seg selv en form for erfaring. 

Kontemplasjon er den formen for praksis som mest entydig omtales i relasjonelle termer. Den 

er ensbetydende med å leve ”i Guds nærhet”, å være ”innesluttet i Kristus og fylt av ham”.385 

Også stillhetsøvelser beskrives med denne typen relasjons-metaforikk, som det å ”være i 

Gud” eller ”hvile i Gud”.386  Kontemplasjon omtales som den mest grenseoverskridende form 

for møte, det er erfaringen av guds-forening.387 

 

Bønnen står blant de praksiser som beskrives i tydelig fellesskapsmetaforikk. Bønn omtales 

som en måte å fordype en kjærlighetsrelasjon på.   

 
Gud er selve kjærligheten, og desto mer fellesskapet med ham utdypes, desto friere flyter kjærligheten 

mellom Gud og mennesket. […]Når et menneske gjennom bønnen erfarer seg elsket av Gud og lever i 

et dypt fellesskap med ham, oppleves det som tilstrekkelig. Bønn er ikke først og fremst alt det vi ber 

om å få, men bønn handler om å leve nær Guds hjerte og hvile.388 

 

Bønn beskrives også som ”samfunn med Gud”. Å pleie fellesskapet med Gud er 

forvandlende, og menneskets bønn forenes gradvis med det betenkningen kaller Sønnens og 

Åndens uopphørlige bønn til Faderen.389 Den samme typen metaforikk går igjen i 

beskrivelsen av meditasjon: “Målet med meditasjonen er å utdype fellesskapet med Gud i 

Kristus ved å utdype kommunikasjonen med ham.” 390 Metaforikken anvendes også i 
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beskrivelsen av åndelig veiledning. “Gjennom åndelig veiledning finner mennesket tilbake til 

et fortrolig og nært fellesskap med Gud.”391 I sammenheng med forestillingen om den indre 

Mester har vi allerede sett at åndelig veiledning lar Guds vilje ”høre” og den ”skrives” i 

hjertet. Dette er også erkjennelsesmessige begreper, nærmere bestemt forutsetter de 

kommunikasjonsmetaforen. Det er ikke tale om objektiv “kunnskap” men om en erkjennelse 

som former sinnelaget, viljen og identiteten.392  

 

Innen selv-spiritualiteten tilskrives mennesket en aktiv rolle i erkjennelsen, åndelig innsikt 

bringes til veie hovedsakelig gjennom åndelige praksiser. Men jeg har og vært inne på 

forestillingen om at åndelig erkjennelse kan “ramme” mennesket gjennom direkte 

åpenbaringer. Også denne forestillingen finner vi i deler av selv-spiritualiteten. I det 

foregående har jeg referert til betenkningens fortelling om Michael Jahn, mannen som fikk en 

Kristus-åpenbaring mens han gikk på gata (107). Til tross for assosiasjonene til tradisjonell 

religion som begrepet “åpenbaring” bærer med seg, så utgjør dette et tilknytningspunkt til de 

mer esoteriske delene av New Age-bevegelsen, som bruker begrepet ”kanalisering” om slike 

fenomener. Kanalisering innebærer at en immanent, men like fullt åndelig og ikke-

menneskelig kilde, henvender seg direkte til eller gjennom et menneske. I New Age brukes 

kanalisering som forklaring på hva ”åpenbaring” i tradisjonell religiøs forstand er, og en 

påstår gjerne at tradisjonell religion har misforstått fenomenet i transcendente termer mens det 

egentlig er naturlig.393 Kanalisering kan være en type erkjennelse som er mediert av spesielle 

åndelige øvelser.394 Men kanalisering kan også skje umediert. New Age-litteraturen gir flere 

eksempler på hendelser som minner om den type åpenbaring som betenkningen beskriver i 

fortellingen om Jahn, gjerne som uforutsette møter med en personifisert utgave av ens eget 

“høyere selv” eller med fremmede åndsvesener. Faktisk finner vi kanalisering beskrevet som 

plutselige visjoner av Jesus Kristus av forfattere innen New Age-bevegelsen.395  

Slike eksempler viser at muligheten for guddommelig åpenbaring ikke nødvendigvis 

avskriver betenkningen fra selv-spiritualitetens immanente forestillingsverden. Snarere 
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framstår den som et tilknytningspunkt for selv-spiritualitetens idé om kanalisering som kilde 

til over-empirisk erkjennelse.  

 

I det foregående har oppmerksomheten vært viet erkjennelsens modus, nærmere bestemt 

forholdet mellom selv-spiritualitetens og betenkningens oppfatninger av hvordan åndelig 

erkjennelse skjer. Nøkkelbegrepet i den sammenheng har vært åndelig erfaring. Tendensen til 

å forstå åndelig erkjennelse som en over-empirisk dog naturlig erkjennelsesform, knytter 

betenkningen til selv-spiritualiteten. Som i selv-spiritualiteten hevder betenkningen det trengs 

praksiser som setter bevisstheten i kontakt med denne opphavelige, åndelige realiteten som 

bærer selvet og den sanselige verden. Betenkningens framstilling av åpenbaringer kan 

relateres til kanalisering som skjer i tråd med naturens iboende orden og ikke som 

transcendente intervensjoner i det immanente. Betenkningens syn på erkjennelse deler selv-

spiritualitetens oppfatning om at den guddommelige erfaringsorden ligger gjemt i det 

naturlige, men skjult for den rasjonelle fornuft. Som vi skal se i det følgende, gjelder dette 

også vurderingen av naturlig intuisjon og åndelig lengsel som erkjennelseskilder. 

 

 

4.4 Indre og ytre natur som erkjennelseskilder 
Fra å undersøke handlinger og hendelser, skal vi nå fokusere på steder og indre fenomener 

som åpner det åndelige erfaringsrommet, på erfaringer av den ytre naturen og av det indre 

følelseslivet. Innen selv-spiritualiteten søkes det guddommelige i det immanente. Som 

allerede påpekt, tar en her for gitt at naturen har en over-empirisk dimensjon. Denne 

dimensjonen blir imidlertid ikke forstått som overnaturlig eller transcendent, den er snarere å 

forstå som en åndelig dimensjon som gjennomsyrer det immanente, ja, en mer opprinnelig 

form for natur. Paul Heelas sier det slik: 

 
Whether it is the life of the human realm or of nature as a whole, the great majority of holistic 

participants would resist the idea that spiritualities of life are reducible to the physical world as such. 

These spiritualities are natural – but go beyond the ‘nature’ which lies within the orbit of scientific 

investigation.396 
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Innen selv-spiritualiteten beskrives erkjennelsen av den over-empiriske siden ved naturen på 

ulikt vis. I Spiritualities of Life (2008) gjengir Heelas følgende utsagn fra forfatteren William 

Bloom, hvor livet selv framstilles som en “manifestasjon” av det guddommelige: “All life – 

all existence – is the manifestation of Spirit, of the Unknowable, of that supreme 

consciousness known by many different names in many different cultures.”397 I The New Age 

Movement (1996) siterer han Jeremy Tarcher, som kaller den sanselige naturen for et 

“uttrykk” for den guddommelige natur: “The world, including the human race, constitutes an 

expression of a higher, more comprehensive divine nature.”398 Gud, natur og mennesket 

beskrives ikke som adskilte størrelser, det guddommelige er snarere den over-empiriske 

realitet som forbinder natur og menneske og som gir seg til kjenne gjennom dem. 

Istedenfor å være opptatt av det som skiller mennesket ut, vektlegges menneskets delaktighet i 

den biofysiske helheten, og alt livs avhengighet av den samme åndelige kilden. Det 

guddommelige gir seg til kjenne gjennom den sanselige verden så vel som gjennom subjektets 

indre følelsesliv. ”A great many suppose that contact with their own Higher Selves ensures 

that contact is made with the Self/Goddess/Spirituality which belong to the natural order, the 

outcome being a harmonious working relationship.”399  

Erkjennelsen av ens “høyere”, “guddommelige” eller “egentlige” selv konvergerer med 

erkjennelsen av det guddommelige.400 ”While the goal of realizing oneself is basically quite 

simple it is also awesome. It is to realize that we are part of God.”401 Dette representerer en 

tydelig analogi til forestillingen om åndelig autoritet, som hadde en dobbel forankring i selvet 

og i Gud. Den åndelige virkelighet som er erkjennelsens mål finnes i like høy grad i dypet av 

det erkjennende subjekt selv som i den ytre naturen. Det er heller ikke noe absolutt skille 

mellom den sanselige og den åndelige verden, og mellom den guddommelige og den naturlige 

verden. Det er en slik holisme som ligger i Woodhead og Heelas’ visuelle symbol på selv-

spiritualiteten, sirkelen som binder naturen, mennesket og det guddommelige sammen.402 
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At det guddommelige gir seg til kjenne gjennom selvet og naturen er åpenbart. Men hva ved 

disse stedene som særlig utpeker seg, hvilke fenomener det er tale om og på hvilken måte slik 

erkjennelse skjer, det gjenstår å undersøke. I det følgende skal vi først konsentrere oss om 

selvets “indre natur”. 

 

 

4.5 Selvets indre liv som erkjennelseskilde 
Innledningsvis ble intuisjonen og følelsene beskrevet som en kilde til åndelig erkjennelse. 

Åndelig erkjennelse gis både gjennom det betenkningen omtaler som menneskets tre 

grunnfølelser og gjennom følelsen av den åndelige lengsel.  

 

 

Selvets “grunnfølelser” – en analogi til treenigheten  
Betenkningen hevder at mennesket fra naturens side har tre “grunnfølelser”. De tre 

grunnfølelsene har en trinitarisk struktur som er erkjennelsesmessig knyttet til Guds natur. 

Derfor vil også erkjennelsen av dette indremenneskelige følelsesregisteret formidle en 

implisitt gudserkjennelse.  

 
I hjertet har våre grunnfølelser sitt sete. Den kirkelige tradisjon taler om tre menneskelige grunnfølelser: 

Trygghet, mening og samhørighet, og ser disse i sammenheng med de tre personer i Gud: Faderen, 

Sønnen og Den Hellige Ånd. Å lære Faderen å kjenne leder til trygghet. Å komme i kontakt med 

Sønnen, Logos, fyller tilværelsen med mening. Å møte den Hellige Ånd gir enhet, samhørighet, 

kjærlighet og glede. De menneskelige grunnfølelsene er ett slik som personene i Gud er ett.403  

 

Sitatet taler om følelsenes evne til å lære oss “Faderen å kjenne”, og vi finner igjen de 

erkjennelsesmessige metaforene ”møte” og ”kontakt” som ble brukt sammen med åndelig 

praksis. Grunnfølelsene gir gudserkjennelse fordi de har sin kilde i Gud. Følelsenes 

trefoldighet peker tilbake på den trinitariske strukturen. De har samme kilde men er samtidig 

tre forskjellige følelser, analogt med Guds vesensmessige enhet av tre personer. Hver enkelt 

indre følelse har ifølge betenkningen med erkjennelse av en guddommelig person å gjøre. 

Trygghet speiler Faderen, meningsfullhet er en avglans av Sønnen, og erfaring av 
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samhørighet, mens enhet, kjærlighet og glede viser Den hellige ånd. Fordypning i disse indre 

følelsene leder tilbake til dypere erkjennelse av treenighetens personer, og gudserkjennelse 

inngår slik i det dynamiske vekselspillet med selverkjennelse som har blitt beskrevet i det 

foregående. Menneskets iboende gudsrelasjon gir seg uttrykk i den åndelige lengsel, som 

nettopp er en lengsel etter å erfare Guds nærvær. Når den åndelige lengsel blir så tydelig i det 

sekulære, så er det fordi de naturlige, men like fullt gudgitte grunnfølelsene har blitt borte: 

 
For mange sekulariserte mennesker i dag er disse grunnfølelsene fraværende og ukjente. Angst oppleves 

i stedet for trygghet, meningsløshet i stedet for mening, og ensomhet i stedet for kjærlighet. Å tro er å 

lete etter et hjerte. Religion er hjemlengsel.404 

 

Den åndelige lengsel søker til kildene for gudserkjennelse som kan gi mennesket 

grunnfølelsene tilbake, og samtidig er lengselen en positiv kilde til erkjennelse i seg selv. 

 

 

Den åndelige lengsel – Guds stemme i selvet 
Som vi så i kapittelet om autoritetsforståelse kjennetegnes selv-spiritualiteten nettopp av at 

skillelinjene mellom selvet og det guddommelige til slutt kan viskes ut, og betenkningens 

lengselsmetaforikk åpnet for en tilsvarende utydeliggjøring av denne grenseoppgangen. I 

presentasjonen av betenkningens erfaringsstrategier kom det fram at også selve lengselen ble 

regnet som åndelig erfaring (52-57). Lengselen framstilles som en indre følelse eller intuisjon, 

og jo mer følelsen blir bevisstgjort gjennom åndelige praksiser, jo mer trer den fram som en 

egen form for åndelig erfaring som formidler erkjennelse av menneskets guddommelige 

opphav. Denne formen for positiv erkjennelse stammer ikke fra en åpenbaring (jf. 

kanalisering) men er nedlagt i mennesket fra skapelsens side. Lengselen gir på den ene siden 

erkjennelse av subjektets sanne identitet, som er dets gudbilledlikhet. På den andre siden gir 

lengselen en erkjennelse av det guddommelige som menneskets opphav og mål. Forestillingen 

om Jesus som “indre Mester” fungerer på tilsvarende måte. I beskrivelsen av åndelig 

veiledning framstilles den indre Mester også læremester, en erkjennelseskilde i selvet.  

Når mennesker [gjennom veiledningen] knyttes tett til Mesteren, faller det også lys over vår videre 

livsretning. […] Vi erfarer et sammenfall mellom Guds vilje og det VI dypest ønsker. Ved at Gud 
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“skriver sin vilje i våre hjerter” (Jer. 31,33-34 Esek 36,25-27) blir det han vil ett med det jeg dypest sett 

lengter etter.405 

 

Både innholdsmessig og tekstlig er det en glidende overgang mellom Mesteren, Guds vilje og 

den åndelige lengsel i sitatet. Dette er sannsynligvis ikke tilfeldig. Den indre Kristus framstår 

dypest sett som den åndelige lengsel identifisert med sitt rette navn. Og det å avdekke denne 

konvergensen er den åndelige veiledningens funksjon. 

 

 

Den åndelige lengsel – religionenes kjerne 
For selv-spiritualiteten innebærer det åndelige livets holistiske, naturlige karakter, at den 

åndelige erkjennelse kan gjenfinnes på tvers av religionene. “New Agers usually believe that 

most, if not all, religions contain a hidden core of true spirituality. […] This true essence of 

religions is not narrowly sectarian but universal, not exclusive but inclusive, not dogmatic but 

experimental.”406 Denne erkjennelsesmessige universalismen har blitt tolket som påvirkning 

fra den transpersonlige psykologien.407 Som retning hevdet den at til tross for de ulike 

religionenes læresystemer og riter, deler mange av dem en felles erfaringsdimensjon.408 Til 

tross for erfaringenes subjektive karakter, er det disse som gir erkjennelse av religionenes 

universelle kjerne. Betenkningen påpeker på sin side den åndelige erfaringens universalitet når 

den sier at “[…] den mest personlige erfaring med Gud samtidig gjenkjennes som den mest 

universelle kirkelige erfaring”.409 I arbeidet med å vitalisere troens erfaringsdimensjon er 

økumenisk åpenhet en stadig viktigere forutsetning.410 Samtidig innskrenker betenkningen 

ikke dette erfaringsrommet til kun å gjelde kirken. 

I drøftingen av følelseslivets trinitariske struktur så vi at betenkningen beskriver religion som 

“hjemlengsel”. Lengselen er også her tenkt som religionenes urkilde og underliggende 
                                                        
 

405 KMÅL, 51 
406 Hanegraaff. New Age Religion, 327 
407 Anthony Sutichs definisjon av transpersonlig psykologi, som min beskrivelse tar utgangspunkt i, har blitt kalt 
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408 Hanegraaff. New Age Religion, 50-51, 327. Forestillingen om at religionens universelle kjerne er psykologisk 
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psykologien. 
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410 “I økende grad oppdager vi at det livgivende vannet flyter i ukjente landskaper og tar nye og overraskende 
vendinger. Det er ikke lenger verken mulig eller tilstrekkelig å innskrenke oppmerksomheten til et bestemt 
kirkesamfunns eller fromhetsretnings erfaringer.”  KMÅL, 20 



 

 
 
 

120 

drivkraft.411 Derfor har religionene som sådan også evnen til å erkjenne Kristus gjennom 

erfaringen, selv om erkjennelsen ikke er selvbevisst. 

 
Når dialogen føres på tvers av religonsgrensene, forutsetter det at enhver religion har noe sant å si om 

det å være menneske. Den kristne vil ikke se dette som noe truende for ens egen posisjon, men snarere 

som en bekreftelse av den kristne trossannhet,- at alle mennesker er skapt i Guds bilde, ved og til 

Kristus. For oss som kristne vil religionenes evne til å uttrykke det sant menneskelige framtre som en 

skjult erfaring av Kristus.412 

 

Her er ikke religionenes universelle erkjennelse noe annet enn menneskets: erfaringen av 

åndelig lengsel er et minne om det guddommelige som mennesket er skapt med. Det er slik 

gudbilledlikheten gir seg til kjenne for betenkningen. Og det er her holismen har sitt 

(guddommelige) utspring både for betenkningen og for selv-spiritualiteten generelt. ”The 

”wholeness” that New Agers considers basic to the tradition of ”perennial wisdom” is 

grounded, according to them, not in dogma or rational speculation but in personal 

experience.”413 I korrelasjon med menneskets indre lengsel etter helhet framstår også den ytre 

verden, kroppen, naturen og den sanselige virkelighet, som kilde til gudserkjennelse for den 

som har øyne å se med. 

 

 

Den åndelige lengsel – medium for skaperviljen 
Den åndelige lengsel gir i følge betenkningen en erkjennelse av å stå i livssammenheng med 

Gud, med fellesskapet av andre mennesker og med naturens verden. Den åndelige virkelighet 

som det lengter etter er med andre ord holistisk. Dette er en forestilling som også gjenfinnes i 

selv-spiritualiteten: ”The real thing” [i.e.spiritual experience] is described in various ways, but 

always has a holistic quality. According to David Bohm, ‘the basic feeling of religion is the 

yearning for wholeness.”414 Ifølge Hanegraaff er slik lengsel etter helhet på alle nivåer i 

tilværelsen symptomatisk for New Age-bevegelsen.415 Heelas på sin side hevder dette er så 
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framtredende at han også kan betegne selv-spiritualiteten som holistic spiritualities of life.416 

Innen denne religiøse kulturen anses lengselen etter helhet som et allmennmenneskelig behov 

for å være ett med hele naturens verden og med det guddommelige, fordi det er et slikt 

helhetlig samspill som er den grunnleggende hensikten, og som naturen opprinnelig er 

innrettet etter.  

 

Går vi til betenkningens beskrivelse av den åndelige lengsel ser vi at den består av en søken 

etter ”identitet” (del 1), som blir nærmere bestemt som lengsel etter ”Guds nærhet” (del 1.1.), 

etter ”medmenneskelig fellesskap og enhet” (del 1.2.) og etter ”skaperverkets helhet” (del 

1.3.). Den åndelige lengselens holistiske kvalitet er en erkjennelse av Guds opprinnelige vilje 

for skaperverket, noe betenkningen utmynter som en visjon med klare likhetstrekk til selv-

spiritualiteten – at menneskeheten, naturen og det guddommelige skulle utfolde livet i et 

harmonisk samspill.417  

 

 

4.6 Sanselige omgivelser 
Innenfor New Age kan særlig en bevegelse, The Human Potential Movement (HPM), kalles 

for en typisk eksponent for holistisk antropologisk tenkning. HPM vektlegger kroppslige 

øvelser som hevdes å ha en terapeutisk effekt på det hele mennesket. Kroppslige øvelser setter 

den enkelte i kontakt med den tidligere omtalte God-consciousness, og frigjør denne fra 

samfunnets konformitetskrav og annen ytre undertrykkelse. Prosessen sies å lede til både 

fysisk og kroppslig legedom gjennom åndelig erkjennelse.418 Retningen preges av ”[…] a 

strong and fundamental belief in the body’s ”natural” will towards health, in its inherent 

capacity to be well and return to health given the proper conditions. The crux of the matter, it 

then follows, lies with getting in touch with the spiritual realm.” 419 Både HPM og selv-

spiritualiteten generelt tar skarp avstand fra religiøse tradisjoner som anser kroppen som en 

trussel mot det åndelige livet.420  
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I sammenheng med åndelig praksis ble betenkningens forhold mellom kroppslige øvelser, 

erkjennelse og indre helbredelse drøftet. Dens forestillinger har klare holistiske trekk, men i 

synet på erkjennelse har vi så langt bare undersøkt disse sammenhengene i relasjon til 

menneskets følelser, lengsel og intuisjon. Poenget er at holismen anser også kroppen som 

kilde til den åndelige erkjennelse. Her ligger det nye tilknytningspunkter for betenkningen, 

som i kapittelet om lengselen etter naturens helhet framstiller mennesket som en uatskillelig 

enhet av ”kropp, sjel og ånd”. Etter en kritikk av transcendent orientert religiøsitet utdyper 

betenkningen sitt eget syn på kroppens betydning.   

 
Mye åndelighet har sett på kroppen som noe “urent” og dens behov som noe det gjelder å ta avstand fra. 

I stedet skulle vi øve oss i å gjøre kroppen vår til en kilde til lovsang og takknemlighet. Takket være den 

kan vi søke Gud i naturen, takket være den kan vi falle ned på våre knær, takket være den kan vi synge 

og spille til Guds ære. At kroppen er Guds gave til oss, betyr at den som vil leve i sannheten, må lære 

seg å lytte til kroppen. Den vet sannheten om oss. Kroppen uttrykker hva vi er og gjør. Våre tanker og 

følelser kan bedra oss, men ikke kroppen. Den taler sant. Liksom kroppen blir anspent når vi lever på 

gal måte, så kan kroppens avspenning føre til en bedre måte å leve på. Ved avspenning åpner kroppen 

seg for Gud og gir uttrykk for overgivelse.421 

 

Her er åndelig erkjennelse knyttet til den kroppslige erfaring. “[D]en som vil leve i sannheten, 

må lære seg å lytte til kroppen.” Det er kroppen som åpner mennesket for gudserkjennelse. 

Både i sin kritikk og sin anerkjennelse, lar sitatet seg lese som en åpning mot selv-

spiritualiteten og særlig HPM-influerte deler av den. Kroppen som kilde til åndelig 

erkjennelse er samtidig et aspekt ved en mer generell holistisk holdning til erkjennelse som 

trekker hele den sanselige verden inn i betraktningen. 

 

Betenkningen hevder at kirken trenger ”en mer helhetlig måte å tenke om mennesket og den 

religiøse opplevelsen på”.422 Det taler til stillhetsøvelsenes fordel, men også til ritualenes. 

Ritualene henvender seg til kroppen snarere enn til intellektet. Betenkningens hevder at 

kroppen har sitt eget åndelig behov, et behov for symboler, bilder, bevegelse, romfølelse, 

farge og stemninger. Åndelig praksis som skal tilrettelegge for det hele menneskets 

deltakelse, må ikke bare kommunisere via hørselen, men også gjennom syn, smak og lukt.423 
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Gud taler til kroppen via de naturlige sansene. Å lytte til musikk kan erfares som en vei til 

Gud.424 For pilegrimer kan selve vandringen være en vei til gudserfaring425. Tomasmessen, 

som gjenspeiler et bevisst arbeid med å tilrettelegge for deltakelse, evner også å gi en åndelig 

erfaring som er kroppslig: ”Her, i messens ytre sansebevegelser, erfarer mange på en ny måte 

hva ånd er.”426 Ritualenes estetiske formspråk er en selvstendig og mangfoldig kilde til 

gudserkjennelse. 

 

 

Menneskelige fellesskap  
En annen “sanselig” erkjennelseskilde er fellesskapet av mennesker. Medmenneskelig enhet 

er ifølge betenkningen viktig for menneskets del, men vel så viktig er det at dette aspektet er 

en uoppløselig del av en levende gudsrelasjon. ”Å ha sin identitet i den treenige Gud (den 

Gud hvis vesen er fellesskap) innebærer samtidig å ha sin identitet i fellesskapet med andre 

mennesker skapt i hans bilde.”427 Denne synergien mellom gudsrelasjon og menneskelige 

relasjoner danner en parallell til synergien mellom selverkjennelse og gudserkjennelse. Som 

grunnfølelsene har sin trinitariske struktur, er felleskapet også en avglans av treenigheten. 

Erfaring av menneskelige fellesskap kan være en forutsetning for åndelig erkjennelse.428  
 

Fellesskapet lever av relasjoner preget av omsorg, innlevelse, bekreftelse og helbredelse. [...] Kan 

mennesker oppleve noe godt ved å møte Gud ansikt til ansikt før de har opplevd hva det vil si å møte 

andre mennesker i full tillitt [sic], ansikt til ansikt, uten å slå øynene ned? Kan mennesker forstå at alle 

er invitert til fellesskapet med Gud før det kristne fellesskapet rommer alle slags mennesker? 

 

I beskrivelsen av åndelig veiledning formulerer betenkningen en visjon for den universelle 

kirken som går ut på det samme. At ”[...] kirken,- hele fellesskapet av disipler - vokser i enhet 

slik at det gjenkjennes som Jesu legeme og dermed hans nærvær i verden.”429  

 

Beskrivelser av konkrete fellesskap er generelt lite framtredende i de studier av New Age og 

selv-spiritualitet som jeg har konsultert. Heelas noterer seg imidlertid at det finnes en 
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idealisering av det relasjonelle på den ene side, gjerne begrenset til klient-praksiser som 

åndelig veiledning, og av menneskeheten som globalt og mangfoldig fellesskap på den 

andre.430 Her viderefører selv-spiritualiteten det som har blitt kalt the ethic of humanity, hvor 

alle menneskers likeverd og universelle rettigheter blir understreket.431 I selv-spiritualiteten 

sakraliseres menneskeheten som et mangfoldig fellesskap av unike individer. Verdien som 

tilskrives det globale fellesskapet overføres også til dyr, planter og den biofysiske verden.432 

 

 

Naturen 
Tett forbundet med forestillingen om menneskelig enhet som kilde til gudserkjennelse, er 

derfor betenkningens forestilling om naturens helhet. Muligheten for å erfare Gud er til stede i 

hele skaperverket for den som har øyne å se med. “Dersom vi ikke finner Gud her og nå, 

finner vi ham ingen andre steder heller. Men finner vi Gud her og nå, finner vi ham 

overalt.”433 Betenkningen markerer avstand til de naturkritiske tendensene i kirkens tradisjon, 

for de har bidratt til å lukke menneskenes øyne for den åpenbaring som ligger i naturen selv. 

”Kirken må i selvkritikk vedgå at den ofte har ringeaktet og oversett naturen som religiøs 

erkjennelsesvei. […] Ved å redusere naturens betydning for en kristen helhetsoppfatning av 

tilværelsen, har kirken bidratt til å tørke ut sitt eget åndelige liv.”434 Betenkningen slår i stedet 

fast at menneskets liv er avhengig av både mellommenneskelig fellesskap, naturens verden og 

Gud.435 At skaperverket er en kilde til gudserkjennelse, og dette kommer til uttrykk aller 

tydeligst i kapittelet om lengselen etter naturens helhet (1.3.). Naturen betegnes som ”preget” 

av Gud, som en ”religiøs erkjennelsesvei” og som ”en vei til Gud”.436 Dette er ikke noe den 

hevder er perifert i de kristne kildene, betenkningen påberoper seg “Bibelens ja til 

skaperverket og til naturen som guddommelig erkjennelsesvei”.437 Naturens åpenbarende 

                                                        
 

430 Heelas. Spiritualities of Life, 37 
431 Heelas. The New Age Movement, 162-163. Begrepet er Heelas’ omskrivning av Durkheims begrep Religion of 
Humanity) 
432 Heelas. The New Age Movement, 163 
433  KMÅL, 37 
434 KMÅL, 15 
435 KMÅL, 13: “Men naturen er en del av vår livssammenheng på samme måte som Gud og våre medmennesker. 
Menneskelig liv utenfor naturens ramme er utenkelig. Naturen er den gudskapte arena der fellesskapet utfolder 
seg. Derfor henter Mesteren ofte sine bilder og liknelser fra naturens verden.” 
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kvalitet er nedlagt fra skapelsen av. ”Gud ordnet sitt skaperverk i den hensikt at menneskene 

“skulle søke Gud, om de kanskje kunne føle og finne ham”.438  

Man kan spørre seg om gudbilledlikheten ikke bare er et antropologisk men også et kosmisk 

fenomen for betenkningen. I analogi med mennesket og den åndelige lengsel bærer naturen 

skaperens avtrykk. “Fordi Gud har satt sitt preg på skaperverket, har naturen i uminnelige 

tider vært en vei til Gud.”439 Som en parallell til beskrivelsen av menneskers savn av indre 

grunnfølelser i det sekulære, følelser som er forankret i menneskers gudsrelasjon, påpeker 

betenkningen en oppblomstring av naturspiritualitet i det sekulære. Stadig flere søker det 

guddommelige i naturen.440 Den bruker poetiske tekster som uttrykker noe av den åndelige 

erfaring naturen er i stand til å gi samtidens mennesker. Et eksempel er Hans Børlis dikt “Mot 

kveld”, fra kapittelet om lengselen etter skaperverkets helhet. 

 
Ved kveld- 

Når stjernene går vestover 

og jorda overgir seg stille 

til sommerhimmelens fred, da 

kjenner du som en iling i selve ryggmargen 

alt liv blir lukket inne 

i ei varm vennlig hulhand 

og løftet varsomt 

Opp. Hele verden hviler i en stor mildhet.441 

 

Som behovet for indre grunnfølelser blir også oppblomstringen av diffus naturspiritualitet 

tolket som et behov for Gud. Lengselen kan leses som en respons på den ytre naturens 

formidling av guddommelig nærvær, en erfaring som sekulariseringen ikke gjør mennesker 

mindre mottakelige for.  

 

Som vi allerede har sett så gir dette gjenklang i selv-spiritualitetens syn på åndelig 

erkjennelse. Forfatteren Matthew Fox hevder at to explore the cosmos is to explore God.442 

Selv om dette er en generell påstand som er symptomatisk for New Age, har Fox en mer 
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spesifikk tilknytning til holografisk teori, en erkjennelsesteori som gir en viss gjenklang i et 

annet dikt i betenkningen. Holografisk teori bygger på antakelsen av at helheten kan erkjennes 

gjennom delene. ”Holography has the peculiar characteristic that each fragment of 

intermediate frequency pattern contains the information of the whole object. [I]n a similar 

way, the whole of the universe is implicit in each of its parts.”443 Dette legger et 

naturfilosofisk fundament for gudserkjennelse, hvor hvert fragment tilskrives en åpenbarende 

funksjon. I denne sammenheng er det interessant å gjengi Eivind Skeies tekst, Å denne kilde, 

fra betenkningens kapittel om lengselen etter skaperverkets helhet (1.3.): 

 
Nede i det mørke dypet 

er et skjæringspunkt av lys, 

enhet midt i alt det knuste, 

og hver splint kan speile Gud. 444 

 

Verset skildrer en visjon om en Gud som gir seg selv til kjenne i hvert minste fragment av vår 

verden. Hva Skeies poesi formulerer er en forestilling om at det guddommelige ikke bare er 

mulig å erkjenne gjennom naturen i sin fullkommenhet, i det sublime eller vakre. Her gir Gud 

seg også til kjenne i det ufullkomne, i destruksjonens spor. Hver “splint” “i alt det knuste” 

taler om Gud, og om alle tings iboende “enhet”. Dette er selvfølgelig ikke uttrykk for 

holografisk teori, det er en poetisk visjon for en holistisk virkelighetsforståelse som anvender 

en lignende metaforikk, og i den forstand får diktet en affinitet til slike forestillinger i selv-

spiritualiteten. 

 

At det er valgt så mange poetiske uttrykk i betenkningen, er i seg selv interessant. Diktet er 

som kjent en litterær form som i utstrakt grad taler til følelsene og forestillingskraften, snarere 

enn til den rasjonelle fornuften. Som litterært grep formidler det at intuisjon, fantasi og 

innlevelse er viktige erkjennelseskilder, og det støtter i praksis opp om betenkningens 

erkjennelsesmessige prioritering av slike kvaliteter foran teoretiske argumenter. Også dette er 

i tråd med generelle holdninger innenfor selv-spiritualiteten. 
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4.7 Oppsummering 
Analysen har vist at betenkningens oppfatning av menneskets mulighet for åndelig 

erkjennelse gir en rekke tilknytningspunkter for selv-spiritualiteten. I første rekke dreier det 

seg om erfaringens primat i erkjennelsesmessige spørsmål generelt. Analysen har belyst 

hvordan et dette synet allerede er implisert i betenkningens idealer for åndelig praksis og dens 

autoritetsforestillinger. Betenkningens drøfting av den erkjennelsesmessige arven fra 

Descartes viser at den anser åndelig erkjennelse som selv-konstituerende, uttrykk for Guds 

selvmeddelelse. Dette blir mest synlig i spørsmålet om åpenbaringens mulighet 

(“kanalisering”). Selv om åndelig praksis beskrives som en “sikker vei” til gudserkjennelse, 

så framstår det som en vei til å kunne oppfatte Guds selvmeddelelse. Åndelig erkjennelse 

betyr ikke en åpenbaring som bryter med naturens orden, men er snarere å forstå som en 

iboende men skjult side ved denne orden. Åndelig erkjennelse er dypest sett naturlig.  

 

Guds selvmeddelelse skjer også gjennom naturen på mangfoldig vis. I selvets indre natur 

gjenspeiler grunnfølelsene treenigheten. Også den åndelige lengsel er en signifikant følelse 

eller intuisjon som gir gudserkjennelse. Lengselen er holistisk. Den gir en fornemmelse av 

alle tings samhørighet, og om Guds nærvær i alle ting. Den ytre naturen i vid forstand 

formidler en tilsvarende erkjennelse. Det gjelder både kroppen, det medmenneskelige 

fellesskapet og hele universet med sitt biofysiske mangfold. Erkjennelse av det 

guddommelige nærværet skjer gjennom hele sanseapparatet. I så måte trekkes også estetikken, 

religiøse kulturprodukter og ritualer inn i betenkningens utvidede forståelse av den sanselige 

verden som åndelig erkjennelseskilde.  

 

Punkt for punkt har jeg vist at disse elementene byr på tilknytningspunkter. Betenkningens 

oppfatning av åndelig erkjennelse supplerer dens praksisidealer og autoritetsoppfatning i så 

måte, og den er tett sammenvevd med disse. Sammen bidrar disse tre forestillingene til å 

bygge ut en sammenhengende erfaringshorisont som bærer selv-spiritualitetens karakteristika. 

Det siste aspektet som vil undersøkes ved denne horisonten er naturoppfatningen, mer presist 

hvordan skaperverket som sådan tenkes relatert til det guddommelige. Den foregående 

analysen har allerede vist flere av betenkningens føringer for svaret på dette spørsmålet. Disse 

peker i retning av at selv-spiritualitetens immanens-orientering også gjør seg gjeldende på 

dette punktet. Samtidig vil deler av selv-spiritualiteten være diffus i forhold til spørsmålet. 

Som vi har sett er det erfaring som autoritet og erkjennelseskilde som står i sentrum. 
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Spørsmålet om naturforståelse, hva som er “sannheten” om relasjonen mellom Gud og 

verden, er av mindre verdi så lenge det guddommelige kan erfares.445 Men spørsmålet om 

naturens forhold til Gud kan for betenkningen ikke reduseres til et spørsmål om subjektiv 

erkjennelse. 

 
 

 

5 Naturens helhet  
“Holism” has been adopted as a universal catchword for this orientation.446 

Wouter Hanegraaff 
 

5.1 Fra erkjennelse til naturoppfatning 
I dette kapittelet skal vi nærme oss betenkningens erfaringsstrategi fra selv-spiritualitetens 

naturoppfatning. Naturoppfatning dreier seg i denne sammenheng om oppfatningen av 

forholdet mellom den sanselige verden og det guddommelige, oppfatninger av hvordan 

skaperverket “objektivt sett” er relatert til Gud.  

Hanegraaff argumenterer for at det er erfaringen av naturen som er selv-spiritualitetens 

kriterium for naturoppfatningen.447  Det er de åndelige erfaringenes holistiske karakter som 

åpner opp for selv-spiritualitetens holistiske naturoppfatning. I noen deler av bevegelsen 

forstås erfaringene av naturen som så subjektive, at det psykologiske aspektet gjør spørsmålet 

om naturen nesten overflødig – alt som betyr noe er hvordan man erfarer naturen, mens 

spørsmålet om naturens “objektive” relasjon til det guddommelige er av liten betydning.448 

Dette står i kontrast til betenkningen som tilskriver naturen og Gud utvetydig ontologisk 

realitet.449 Men det står også i kontrast til hovedstrømmen av selv-spiritualiteten, hvor 

åndelige natur-erfaringer anses som kontaktpunkt med naturens iboende og selvberoende 

åndelige dimensjon.450  

                                                        
 

445 Hanegraaff. New Age Religion, 54 
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449 Gud “leder historien” og er “[…] opprettholderen og fullenderen som fører sitt skaperverk fram til dets mål.” 
(KMÅL, 14) Gud og naturen “[…] står evighet overfor hverandre som Skaper og skapning.” (KMÅL, 16) 
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5.2 Holistisk religionskritikk 
Tematikken vi her beveger oss inn på, er den samme som i klassisk filosofi ble behandlet i 

metafysikken og den naturlige teologien. Det tematiske slektskapet til denne fagtradisjonen 

kan være et fruktbart sted å begynne vår undersøkelse. Mot slutten av sist kapittel ble det klart 

at den åndelige erfaring betenkningen legger til rette for også er holistisk. Men til tross for at 

holisme etter hvert har blitt et universelt kallenavn på selv-spiritualiteten som sådan, så 

utmynter den sine holistiske naturoppfatninger på vidt ulike måter.451 Derfor er det mest 

samstemte trekket ved holismen negativt formulert, den kommer til uttrykk gjennom kritikken 

som rettes mot ikke-holistiske oppfatninger.  

 
The only thing which demonstrably unites the many expressions of “holism” is their common 

opposition to what are perceived as non-holistic views.[…] 1. The fundamental distinction between 

Creator and creation, i.e. between God and nature and between God and man; 2. The distinction 

between man and nature […]; 3. the dualism between spirit and matter in its various derivations, from 

Christian asceticism to Cartesian dualism. It is generally assumed in the New Age movement that such 

dualistic tendencies are ultimately based on the Judaeo-Christian roots of western civilization.452  

 

Ved første øyekast kan dette virke som et skudd for baugen for betenkningens holistiske 

profil. Grunnen er at New Age-bevegelsens holisme gir seg til kjenne gjennom en unison 

kristendomskritikk, en avvisning av rådende naturoppfatninger i den kristne tradisjonen som 

betenkningen gjør seg til talsmann for. Ved nærmere øyensyn viser det seg at betenkningen 

trekker veksel på andre deler av den kristne tradisjonen enn det som er holismens skyteskive. 

I realiteten representerer den holistiske religionskritikken et sammenfall med betenkningen. 

Betenkningens holistiske naturoppfatning artikuleres aller tydeligst når den kritiserer det 

rådende natursynet i sin egen kristne tradisjon og i kulturen. Betenkningens holisme kommer 

til uttrykk ved at den tar et oppgjør med fromhetstradisjoner og teologi som har tømt de 

kildene til spiritualitet som ligger i skaperverket.  
 

Livet i den treenige Gud kan ikke løsrives fra den gudskapte naturen. Her sliter kirken med en tung bør. 

Den har ofte betraktet den naturlige verden med stor skepsis, som en “tåredal” en skulle utholde for å 

vinne fram til det evige liv på den andre siden. Ofte finner vi i den kirkelige tradisjon en sterk tendens 
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til å forstå natur og nåde hierarkisk; - jo mer menneskets natur overvinnes og undertrykkes, desto mer 

nåde vil mennesket kunne motta fra Gud.453 

 

Sammen med kroppsligheten har natur, sanselig skjønnhet og materialitet blitt vurdert som 

hindringer på sjelens vei mot det guddommelige av kirken. Men å søke Gud hinsides denne 

verden, i en rent transcendent sfære, anser betenkningen som en vending bort fra Gud: “Å 

vende seg fra skaperverket er prinsipielt på linje med å vende seg fra mennesket og fra Gud. 

Erobringen, der mennesket søker å stå over og utnyttende i forhold til naturen, er prinsipielt 

på linje med krenking av menneskeverdet og opprør mot Gud.”454 Gjennom kritikken tegnes 

konturene av det holistiske alternativ, hvor menneskets liv er grunnleggende innvevd i hele 

naturens liv, og hele skaperverket som sådan er uløselig forbundet med det guddommelige. 

“Men naturen er en del av vår livssammenheng på samme måte som Gud og våre 

medmennesker. Menneskelig liv utenfor naturens ramme er utenkelig. Naturen er den 

gudskapte arena der fellesskapet utfolder seg.”455  Som med selv-spiritualiteten kommer 

betenkningens holistiske naturoppfatning tydeligst til uttrykk i oppgjøret med en 

kristendomsform som har stengt for religiøsitetens forankring i kropp og i skaperverk. Men i 

motsetning til selv-spiritualiteten leter betenkningen fram andre årer i den kristne tradisjonen 

for å formulere en alternativ naturoppfatning. Betenkningens naturoppfatning kommer gjerne 

mer implisitt til uttrykk, slik tilfellet er i omtalen av “den indre etterfølgelsesveiens” åndelige 

praksiser.  En holistisk naturoppfatning kommer tydeligere fram i omtalen av praksiser som 

knytter an til den sanselige verden rundt oss. 

 

 

5.3 Praksis og naturoppfatning  
Betenkningens åndelige praksiser søker å sette mennesket i kontakt med dets egen kropp og 

sanseverden. Som vi har sett i analysen av erkjennelsesmessige aspekter nevnes 

Thomasmesser, musikk, bruk av åpne kirker, lystenning, stillhetsgudstjenester og 

kjærlighetsmåltider. Disse praksisene spiller på sanselige omgivelser. At materialitet rommer 

et åndelig aspekt er en motivasjon for aktiv bruk av symboler, bilder, bevegelse, ritualer, 

musikk og utsmykning. Parallelt trekkes naturopplevelsenes rolle for spiritualiteten inn i 
                                                        
 

453 KMÅL, 13 
454 KMÅL, 14 
455 KMÅL, 13-14 



 

 
 
 

131 

tilknytning til pilegrimsvandringer.456 Alt dette hviler på forestillinger om et guddommelig 

nærvær, en naturoppfatning. 

 

 

Det hele mennesket 
Guds nærvær i den indre naturen blir særlig tydelig i beskrivelsene av “den indre 

etterfølgelsesveien”. Betenkningen sier at mennesket er “[…] skapt unikt i en helhet av kropp, 

sjel og ånd, og forblir seg selv i all evighet.”457 Dette er ikke ulikt HPM’s syn innen selv-

spiritualiteten, som vektlegger at “[…] ’every human being is a unique, wholistic 

interdependent relationship of body, mind, emotions and spirit.’”458 I selv-spiritualiteten er 

den åndelige dimensjonen både subjektiv og guddommelig, individuell og kosmisk. “In this 

context, healing is a process in which the person becomes whole physically, emotionally, 

mentally and at deeper levels, resulting ideally in an integration with the underlying inward 

power of the universe.”459 Igjen har vi å gjøre med praksiser som henter betydning og 

legitimitet fra en underliggende naturoppfatning som i stor grad tas for gitt.  

 

 

Holistiske naturmetaforer 
Betenkningens praksiser beskrives ut fra lignende formål, og for å eksponere den 

underliggende naturoppfatningen bedre kan vi vie oppmerksomhet til de metaforene som 

brukes for å beskrive Guds nærvær. For det første omtales åndelig veiledning som en 

helbredende prosess gjennom et guddommelig nærvær “på innsiden”. “Åndelig veiledning har 

mange funksjoner, bl.a. det å gjøre våre liv hele. […] Når vi knyttes sammen med Mesteren 

på innsiden av våre liv, heles det ødelagte.”460 Stillhetsøvelser har som mål å gi erfaringen av 

å “være i Gud”, av “forening med Gud”, av “å leve uavlatelig i Guds nærhet”,  og av “å være 

“i Kristus”.461 Vi har tidligere sett at åndelig erkjennelse ble beskrevet som “møte”, 
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“fellesskap” og “kommunikasjon” med Gud. Mennesket ble beskrevet som “Guds bilde”, og 

dets grunnfølelser stod i “kontakt” med Gud, “ledet til” Gud og gav “møte” med Gud. Den 

indre følelse av åndelig lengsel ble beskrevet som en “refleks” av Guds søken. Den ytre 

naturen bærer “preg” av Gud og er en “vei til” Gud. 

 

Flere av begrepene som betenkningen bruker for å beskrive gudserkjennelse med er også 

tradisjonelle metafysiske begreper. Både “fellesskap”, “nærvær”, “bilde” og “deltakelse” har 

vært brukt i filosofien for å bestemme relasjonen mellom den naturlige verden og Gud.462 

Nyere metaforteori kan bidra til å belyse hvordan noen av disse ordene uttrykker en 

naturoppfatning. I boken Metaphors We Live by (1980) omtaler lingvistikeren George Lakoff 

og filosofen Mark Johnson det de kaller ontologiske metaforer. Dette er metaforer som 

uttrykker substansen til et objekt – hva noe er. Både preposisjonen “i” og uttrykkene “på 

innsiden”, “være fylt av” og “forening med” kjennetegner en type ontologiske metaforer som 

Lakoff og Johnson kaller container metaphors.463 Blant betenkningens beskrivelser av åndelig 

erfaring er det særlig slike metaforer den holistiske naturoppfatningen uttrykkes gjennom. 

Flere steder beskrives selvet som noe Gud er “i”, mennesket relaterer seg til Gud ved å “fylles 

opp” av Gud lik et kar fylles med vann. Ut fra metaforens iboende logikk kan mennesket 

“forenes” med Gud ved at det “tømmer seg” for å “gi rom” til at Gud kan “strømme inn”.464  

Alle disse eksemplene er formet rundt en underliggende beholder-metafor som utsier hva 

selvets indre natur er. Den samme metaforen er også et underliggende premiss for 

betenkningens tale om åndelig erfaring “i” naturen. “Gud er verken på det ene eller andre 

stedet. Han er akkurat her. […] En slik fromhet fører ikke i retning ut av verden, men inn i 

verden […]”.465 Beskrivelsene forutsetter at naturen er “fylt” av Gud, og følger vi denne 

logikken er det også nærliggende at de åndelige praksisene søker inn mot denne “kilden”. 

 
                                                        
 

462 Sir David Ross har vist at når Platon beskriver Idéenes forhold til den sanselige verden bruker han begrepene 
“deltakelse” (methexis), “fellesskap” (koinonia) og “å gjøre nærværende” (parousia) for å uttrykke at Ideene er 
immanente i sanselige ting. For å beskrive Ideenes mer transcendente relasjon til sanseverdenen bruker Platon 
begrepene “mønster” (paradeigma), “etterligning” (mimesis) og “bilde” (eikon). Alle disse begrepene gjenspeiler 
ifølge teologen Jacob Sherman grunnforestillingen om at naturen deltar i det guddommelige.  “Reality (to pan) is 
[…] a “mixed” world of both realms. It is the metaxy.” (Sherman. “A Genealogy of Participation”, 82-85, min 
uthevelse) Både blant metaforene som uttrykte immanens og transcendens finner vi paralleller til betenkningens 
beskrivelser av åndelig erfaring. Det er derfor ingen overraskelse at betenkningens naturforståelse rommer både 
immanente og transcendente elementer. 
463 Lakoff & Johnson. Metaphors We Live By, 25-32 
464 KMÅL, 21, 35 
465 KMÅL, 37 
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Samtidig som beholder-metaforen brukes om skaperverkets relasjon til Gud brukes den også 

om Guds relasjon til skaperverket.  Både selvet og skaperverket framstilles som de er “i” Gud. 

Kontemplasjon beskrives som “[…] det å være “i Kristus” og fylt av ham (“Kristus i oss”)”. I 

denne korte tolkningen brukes beholder-metaforen om gudsrelasjonen både om selvet og om 

Kristus.466 Det menneskelige og det guddommelige er beholdere for hverandre. Den tilsiktede 

effekten er selvfølgelig ikke å skape forvirring om hvem som egentlig rommer hvem, men å 

uttrykke en grunnleggende visjon om skapningens og Skaperens deltakelse i hverandre. Fra 

Platon til Woodhead & Heelas har dette vært et kjennetegn på en det guddommeliges 

immanens, på naturens holistiske dimensjon.  

 

 

Panteisme? 
I det foregående er det tale om guddommelig immanens i ontologisk forstand, og den 

supplerer den erfaringsmessige immanens. I teologien kalles en relasjon mellom Skaper og 

skaperverk som er immanent i begge betydninger for sakramental. Tillich forklarer 

sakramentet slik: “A sacramental symbol is neither a thing nor a sign. It participates in the 

power of what it symbolizes, and therefore, it can be a medium of the Spirit.”467 Det er en 

deltakelse i det guddommelige, i ontologisk forstand, som setter sakramentet i stand til å være 

et guddommelig medium for erkjennelsen. Sakramentalitet overskrider sakramentene i streng 

forstand ifølge Tillich: “The largest sense of the term [sacramental] denotes everything in 

which the Spiritual Presence has been experienced.”468 I tråd med Tillichs begrepsforståelse er 

hele naturen sakramental for betenkningen. Dette er interessant med tanke på at  selv-

spiritualitetens naturforståelse i religionsvitenskapelig terminologi beskrives som 

“sakralisert”, “resakralisert” og “refortryllet”.469 Både etymologisk og innholdsmessig er det 

tale om kompatible naturoppfatninger.470  

 

                                                        
 

466 KMÅL, 24 
467 Tillich. Systematic Theology III, 123 (min uthevelse) 
468 Tillich. Systematic Theology III, 121 
469 Se f.eks. Gilhus & Mikaelsson. Kulturens refortrylling, 21-24; Botvar. “Endringer i nordmenns religiøse liv”, 
11-24; Aadnanes. Gud for kvarmann, 29ff.; Woodhead & Heeals. Religion in Modern Times, 429-475. 
470 Begrepene “sakramental” og “sakral” har begge rot i det latinske sacer (“hellig”).  
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Sakrale eller sakramentale forestillinger om naturen kan ta panteistiske og panenteistiske 

former.471 Woodhead og Heelas anvender ingen av disse begrepene. Men når de plasserer 

selv-spiritualiteten i den ene ytterkanten av en skala mellom det guddommeliges transcendens 

og immanens, så er det nærliggende å anse selv-spiritualiteten som panteisme. Begrepene 

selv-spirituality, spiritualities of life og holistic spiritualities of life peker alle på en 

guddommelig energi eller kraft i selvet, i universet og i livet, og selv-spiritualiteten er ifølge 

Heelas også inkompatibel med forestillingen om en transcendent guddom. 

 
Logically, it is impossible to reconcile an inner ‘god’ […] with the transcendent, theistic God of life-as 

religion […]. [O]ne [cannot] reconcile a spirituality which is generally taken to flow through all that 

lives, where ‘we are all god/s’, and which is fundamentally egalitarian, with spiritualities bound up with 

and emanating from a hierarchical Godhead on High.472 

 

At selv-spiritualiteten representerer en så “ren” immanens er imidlertid omdiskutert. Med 

henvisning til The Spiritual Revolution har Charles Taylor innvendt at ”[…] even as acute an 

observer as Paul Heelas, in a very interesting recent book, seems to me to foreshorten a little 

the reality he is studying.”473 Taylors kritikk tar utgangspunkt i at det finnes eksempler på 

selv-spiritualitet hvor det guddommelige åpenbart også er transcendent. I Taizé ser han selv-

spiritualitetens verdsettelse av religiøs søken, av subjektets autonomi og av autentisitets-

etoset, men samtidig en åpenhet for guddommelig transcendens forankret i tradisjonell 

religiøs praksis. Derfor kan ikke selv-spiritualiteten uten videre tas til inntekt for en rendyrket 

panteistisk immanens-forestilling, den må være åpnere.474   

 

Grader av immanens og transcendens 
De religionsvitenskapelige analysene til Woodhead og Heelas fokuserer på overordnede 

mønstre i samtidsreligionen, og det går nødvendigvis på bekostning av detaljene. Ikke minst i 

                                                        
 

471 “Panteisme” (fra gr. pan-θεός, ”alt-[er]-gud”) betyr at det guddommelige er rent immanent, det sammenfaller 
med naturen uten å overskride den. “Panenteisme” (fra gr. pan-ἐν-qeός, “alt-[er]-i-gud”) innebærer at det 
guddommelige både rommer og overskrider naturen. Guddommelig immanens er i det siste tilfellet kombinert 
med transcendens. (Jf. Store norske leksikon s.v. “panteisme”) 
472 Heelas. Spiritualities of Life, 57 
473 Taylor. A Secular Age, 509 
474 Mot Taylors premiss kan det innvendes at Taizé heller enn ren selv-spiritualitet bør forstås som det 
Woodhead og Heelas kaller en kombinasjonsform (nærmere bestemt et eksempel på Experiential Religions of 
Humanity). Men Hanegraaffs drøfting tyder like fullt på at Taylors konklusjon stemmer. Se Johannessen. “Taizé: 
en spiritualitet for sekulære og dypt religiøse mennesker?”  
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spørsmålet om naturoppfatning gir Hanegraaffs idéhistoriske studie et supplerende innsyn i 

nyansene i New Age-bevegelsen. Han argumenterer for at naturoppfatningen i New Age kan 

plasseres på en akse mellom otherwordliness og this-wordliness.475 Mens Woodhead og 

Heelas bruker en tilsvarende akse (transcendens-immanens) for å skille religion fra selv-

spiritualitet, påviser Hanegraaff at aksen i realiteten går gjennom selv-spiritualiteten. 

Transcendensforestillinger er ikke mest toneangivende men heller ikke fraværende. I de fleste 

tilfeller hevder han at det guddommelige tilskrives en grad av transcendens.476 Derfor skiller 

han mellom sterk immanens (strong this-worldliness) og svak imammans (weak this-

wordliness).477 I nyreligiøsiteten er det primært nypaganister som forfekter sterk immanens, 

og som vi har sett innledningsvis er denne gruppen ikke representativ for New Age og selv-

spiritualitet.478 Når det gjelder det generelle bildet av New Age-bevegelsen konkluderer han 

slik: ”Although New Age thinking is on the whole more congenial to strong this-wordliness 

than to otherwordliness, most typical of the movement is a weak this-wordliness.”479 Svak 

immanens betyr her at det guddommelige primært er immanent i naturens verden samtidig 

som det overskrider den, med andre ord ikke panteisme men en form for panenteisme.480  

 

Som nevnt over finnes holistiske naturoppfatninger i mange utgaver. To av dem har affinitet 

til betenkningen. Den første er forestillingen om Universal Interrelatedness. Ifølge 

Hanegraaff innebærer dette at alle ting er gjensidige relatert til og avhengig av hverandre, fra 

den minste partikkel til det kosmiske.481 ”Relasjon” er et mye brukt begrep i betenkningen. De 

åndelige praksisene bidrar nettopp til å styrke den enkeltes relasjon til helheten. “Det dreier 

seg om å bli styrket i kjærlighetens relasjon til Gud, til hverandre og til skaperverket.”482 

“Brutte relasjoner” mellom skaperverket, menneskene og Gud, er skaperverkets 

grunnskade.483 For mennesket hører sammen med menneskeheten, menneskeheten med 

                                                        
 

475 Hanegraaff. New Age Religion, 113-114 
476 Hanegraaff. New Age Religion, 115 
477 Hanegraaff. New Age Religion, 114 
478 Hanegraaff. New Age Religion, 114-115, 78 
479 Hanegraaff. New Age Religion, 116 
480 Hanegraaff. New Age Religion, 114-117 
481 Hanegraaff. New Age Religion, 120 
482 KMÅL, 17 
483 KMÅL, 24 
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naturens verden og hele skaperverket med det guddommelige, med de elementene som til 

sammen inngår i “skaperverkets helhet”.484  

 

Det som skiller betenkningens holisme fra denne varianten, er forestillingen om at det ikke er 

relasjonene mellom alle enkeltdelene som til syvende og sist er konstituerende for helheten. 

Det er deres felles deltakelse i en opprinnelig, guddommelig kilde som overskrider 

enkeltdelene. Den formen for holisme som betenkingen viser størst slektskap med, er den 

panenteistiske forestillingen Hanegraaff kaller the ultimate Source of manifestation.485 “[T]he 

Source resides in a ”timeless” sphere.”  [C]reation [is] ”participating in” and ”reflecting” a 

source which is, nevertheless, transcendent. In other words, both transcendence and 

immanence is affirmed to various degrees.”486 Hanegraaff påpeker at dette er den mest 

innflytelsesrike av de alle de holistiske naturoppfatningene i New Age-bevegelsen. Paul 

Heelas taler på lignende måte om selv-spiritualitetens forestilling om a primary source of the 

sacred som strømmer ut av livets meta-empiriske dybder, selv om Heelas ikke velger å 

betegne disse dybdene som en form for transcendens.487  

Dette er imidlertid en form for kombinasjon av transcendens og immanens, en form for 

panenteisme som Hanegraaff sporer tilbake til platonismen.488 Han påpeker at det er et 

påfallende slektskap mellom mange sider ved bevegelsens holistiske naturoppfatning og den 

antikke forestillingen om ”værenskjeden” (the great chain of being). ”The similarities are so 

close and so numerous, that we can only conclude that Platonism, with its attendant problems, 

apparently extends its influence into the heart of the New Age movement.”489   

 

Det er denne tradisjonsforankrede “mainstream”-versjonen av selv-spiritualitetens 

naturoppfatning som betenkningens framstilling ligger nærmest. Vi har sett at både kropp og 

sjel, menneskeheten som sådan og hele naturens verden, er skapt av Gud og deltakende i 

Gud.490 Menneskets tilværelse i Gud er ensbetydende med et liv i relasjon til resten av 

                                                        
 

484 KMÅL, 13-17 
485 Hanegraaff. New Age Religion, 120 
486 Hanegraaff. New Age Religion, 121 
487 Heelas. Spirituality of Life, 5 
488 Hanegraaff. New Age Religion, 122 
489 Hanegraaff. New Age Religion, 122 
490 KMÅL, 9-10 
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skaperverket. “Livet i den treenige Gud kan ikke løsrives fra den gudskapte naturen.”491 I 

likhet med selv-spiritualitetens språkbruk betegnes Gud som “kraften i vår tilværelse”.492 I 

betenkningen kommer Guds immanens til uttrykk på en rekke måter, men immanensen 

balanseres likevel konsekvent mot det guddommeliges transcendens – ren panteisme tar 

betenkningen eksplisitt avstand fra.  

 
Bibelens ja til skaperverket og til naturen som guddommelig erkjennelsesvei, leder ikke til en panteisme 

som guddommeliggjør skaperverket. I stedet knyttes helheten den andre veien: Gjennom inkarnasjonen 

blir Gud i Jesus Kristus en del av verden, går inn i den i solidaritet med alle mennesker og seirer over 

synd og død på korset. Kirken må innse at panteismen bærer en lengsel etter guddommelighet som er 

nedlagt i mennesket. Inkarnasjonen og Jesu død og oppstandelse åpner for den omdannelsen av 

mennesket og skaperverket som en slik lengsel rommer. Denne omdannelsen visker imidlertid ikke ut 

skillet mellom Gud og hans verk; - de står i evighet overfor hverandre som Skaper og skapning.493 

 

Ved hjelp av kristne symboler danner betenkningen her en parallell til New Age-bevegelsens 

panenteisme. Ikke helt ulikt denne kombinasjonen av immanens og transcendens finnes flere 

tilfeller hvor betenkningen “forhandler” mellom Guds nærvær og overskridelse i forhold til 

naturen. Det første kom til uttrykk i sitatet som anerkjenner panteismens visjon på den ene 

siden, og som bekrefter Guds overskridende dimensjon på den andre. Det tydeligste 

eksempelet er kanskje den åndelige lengselen selv, som for det første er et erfaringsmessig 

tegn på en guddommelig immanens i selvet og i skaperverket. Og samtidig er lengselen 

uttrykk for transcendens når den beskrives som erfaringen av et guddommelig fravær, av en 

ødelagt relasjon.494  

I disse eksemplene ser vi at Guds immanens i skaperverket ikke bare har en ontologisk, men 

også en historisk dimensjon. Deltakelsen i Gud er en realitet, men den er også et iboende løfte 

og potensial som skal fullbyrdes. Her snakker betenkningen om guddommeliggjøring av 

skaperverket. Men heller ikke dette vil bety et fullstendig sammenfall mellom Skaper og 

skaperverk. For betenkningen starter bevegelsen mot større grad av immanens i dette livet, via 

                                                        
 

491 KMÅL, 13 
492 KMÅL, 12 
493 KMÅL, 15 
494 KMÅL, 9: “Mennesket er preget av en opprinnelig, umiddelbar relasjon til Gud som er blitt borte. Men enda 
bærer vi en anelse, en lengsel i oss, “for vi er hans slekt” (Apg 17,28b).” KMÅL, 24: “Menneskets dypeste skade 
er oppstått i relasjon til Gud. Det betyr at den bare kan overvinnes i relasjon til Gud. 
Den indre veien er derfor vårt håp om helbredelse av vår søndersplittede (ordet synd kommer av “sønder”) 
natur.” 
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åndelig praksis. Det å fordype den holistiske relasjonen til Gud er en overordnet målsetning 

for betenkningens praksiser. I omtalen av åndelig veiledning finner vi beskrivelsen av det 

guddommelige nærvær som transformativt, resulterer i at mennesket formes stadig mer likt 

Gud. 

 
I det nære fellesskapet med ham vokser vår tillit til Gud, og vi lærer å overgi mer og mer av oss selv til 

ham. Vår identitet begynner å vokse ut ifra vår relasjon til Gud. Langsomt kan vi begynne å leve våre 

liv ut fra Jesu nærvær i våre hjerter. Slik kan Mesteren, som ved troen bor i våre hjerter, få vokse i oss. 

Vår vilje og vårt sinnelag dannes etter hans.495 

 

Det guddommelige nærvær i menneskenaturen forstås guddommeliggjørende. For 

betenkningen er dette de fundamentale delene av den samme helheten, og dens syn på åndelig 

erkjennelse forutsetter dens naturoppfatning.  

 

 

5.4 Oppsummering 
Betenkningens naturoppfatning har en rekke likhetstrekk med holismen som kjennetegner 

selv-spiritualiteten. Som i selv-spiritualiteten forankrer betenkningen sin naturforståelse i 

erfaringen snarere enn i noe læresystem. Derfor var det naturlig å begynne i analysen av 

erkjennelse. I motsetning til visse former for New Age lar ikke betenkningen erkjennelse 

erstatte naturoppfatning. Åndelige erfaringer av holistisk karakter knytter an til en ytre natur 

og en guddommelighet som har ontologisk realitet.  

 

I faglitteraturen påpekes det at holismen utformes innen selv-spiritualiteten på en rekke måter. 

Derfor er det først og fremst i kritikken av ikke-holistiske naturoppfatninger, som primært 

rettes mot vestlig kristendom, at bevegelsen framstår med et mer samlet syn. Heller enn å 

skape avstand til betenkningens kristne forankring danner dette et nytt tilknytningspunkt. 

Analysen viser at betenkningen gir sjelden tydeligere uttrykk for sin holisme enn når den 

kritiserer sin egen kristne tradisjon. Men i motsetning til selv-spiritualiteten avfeies ikke 

tradisjonen som sådan, i stedet viser betenkningen til alternative, mer holistiske måter å tenke 

på innenfor den kristne tradisjonen. 
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Videre kommer betenkningens holisme også til uttrykk som en underforstått forutsetning for 

åndelige praksiser som knytter an til kroppen og sansene. Beskrivelsene av måten praksis kan 

knytte an til det guddommelige på anvender også ontologiske metaforer som uttrykker en 

holistisk naturoppfatning. Denne tar form av en panenteistisk forestilling om altets deltakelse i 

Gud som har grunnleggende trekk til felles med New Age-bevegelsens visjon om altets 

deltakelse i en ultimat kilde. I begge tilfeller er det tale om at Guds immanens bekreftes 

samtidig som den balanseres mot Guds transcendens. 

 

Denne analysen har vist at betenkningen rommer en rekke tilknytningspunkter til de generelle 

trekk ved selv-spiritualitetens naturoppfatning. Det gjelder både betenkningens 

erfaringsbaserte måte å uttrykke den på, og det holistiske idéinnholdet som sådan.  

 

 

6 Konklusjon: Betenkningen som selv-spiritualitet? 

 
Gjennomgangen av faglitteraturen om betenkningen i del en, viste at de kulturanalytiske 

bidragene til Morsund og Madsen trakk forbindelseslinjer fra betenkningen til den 

senmoderne selv-spiritualiteten, og en artikkel av undertegnede påpekte det samme (66-68). 

Mens disse bidragene primært baserte seg på betenkningens syn på selvet som åndelig 

autoritet, har den foregående analysen vært et forsøk på å anlegge et erfarings-perspektiv som 

har vært langt bredere. Utgangspunktet har vært betenkningens omtale av sin egen strategi 

som et arbeid med kirkens åndelige erfaringer, noe den ville legge til rette for ved hjelp av 

åndelige praksiser.496  

Analysen av betenkningens praksiser er blitt supplert av analyser av betenkningens oppfatning 

av åndelig erkjennelse og av natur, samt den nevnte oppfatningen av autoritet. Disse fire har 

blitt undersøkt som aspekter ved betenkningens framstilling av gudsrelasjonen som, ut fra et 

hermeneutisk erfaringsbegrep, anses som sentral i betenkningens reelle erfaringsstrategi. 

Disse aspektene ved forestillingen om gudsrelasjonen former en erfaringshorisont jo mer de 

tas for gitt, og deres gjensidige bekreftelse av hverandre legger til rette for at dette skjer. For å 
                                                        
 

496 KMÅL, 20 



 

 
 
 

140 

illustrere hvordan betenkningen i praksis legger til rette for en slik erfaringshorisont, går det 

an å vise til analysen av stillhetsøvelsene (89-91). Betenkningen hevder at denne typen 

praksis leder til erfaringen av “å være i Gud”. Samtidig forutsetter denne påstanden en rekke 

forestillinger om gudsrelasjonen som er innbyrdes relaterte. For at denne praksisen skal tas på 

alvor som en vei til erfaringen av å være i Gud, forutsettes det for det første at en slutter seg til 

en forestilling om at denne typen åndelig erfaring har betydning for det åndelige livet, at den 

med andre ord er autoritativ i åndelig forstand. For det andre impliserer det en forestilling om 

at det å være i Gud er mulig i ontologisk forstand, det involverer med andre ord 

naturoppfatning. For det tredje forutsetter det en erkjennelsesmessig forestilling om at Guds 

nærvær kan erfares. Analysen har blant annet vist at stillhetsøvelsene, som åndelig praksis, 

impliserer og forutsetter disse forestillingene, som alle er aspekter ved den overordnede 

forestillingen om gudsrelasjonen. Det er ved å legge til rette for dette intuitive samspillet 

mellom ulike forestillinger og praksiser som støtter opp om hverandre, at betenkningen 

litterært sett etablerer en åndelig erfaringshorisont.  

En slik dynamikk kaller Charles Taylor “the spin” mellom beslektede oppfatninger. Den 

gjensidige bekreftelsen mellom flere oppfatninger kan “spinne” dem sammen til et mer 

overordnet mentalt bilde; “[…] a picture, in Wittgenstein’s sense; that is, it becomes part of 

the unquestioned background, something whose shape is not perceived, but which conditions, 

largely unnoticed, the way we think, infere, experience”.497 Her kommer konturene av 

avhandlingens hermeneutiske erfaringsbegrep til syne. Et slikt samspill mellom flere lag med 

(urefleksive) delforestillinger kan forme det overordnede bildet av gudsrelasjonen og gjøre det 

gradvis mer selvsagt. Hvorvidt slike åndelige erfaringer faktisk oppstår, er selvfølgelig ikke 

noe verken betenkningen eller leseren har kontroll over. Men analysen viser likevel at 

betenkningens samspill mellom forestillinger legger til rette for en gudserfaring, en åndelig 

erfaring som videre tar en bestemt form, nemlig selv-spiritualitetens.  

 

På et overordnet plan har analysen vist at både betenkningens mål om åndelig erfaring og 

dens praksis-orienterte strategi for å oppnå dette, er karakteristiske trekk ved selv-

spiritualiteten (112-114). Analysen har også vist hvordan betenkningen framstiller de ulike 

aspektene ved gudsrelasjonen i korrelasjon med selv-spiritualitetens grunnsyn. Hvordan de 

                                                        
 

497 Taylor. A Secular Age, 565 jf. 566. Selv om Taylors refleksjon her tar utgangspunkt i andre eksempler, så er 
den dynamiske prosessen mellom urefleksive forestillinger og erfaring filosofisk sett parallell.  
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ulike oppfatningene spiller sammen i dannelsen av denne typen erfaringshorisont, kan 

illustreres ved å gå tilbake til analysen av stillhetsøvelsene. Denne typen praksis leder for det 

første ikke oppmerksomheten mot transcendente religiøse kilder. En slik funksjon har 

religiøse praksiser i forskjellsreligionen, men stillhetsøvelsene leder derimot 

oppmerksomheten mot det immanente, den er orientert om kroppen og selvets indre liv. For 

det andre leder disse praksisene til både selv-erkjennelse og gudserkjennelse gjennom 

erfaring. Forestillingen om erfaringens erkjennelsesmessige primat i det åndelige livet, og om 

at det finnes en naturlig sammenheng mellom gudserkjennelse og selverkjennelse, innebærer 

et immanent syn på åndelig erkjennelse. Denne forestillingen legger for det tredje til rette for 

en immanent lokalisering av den åndelige autoriteten i selvet og i subjektiv erfaring. Dette 

skiller disse forestillingene fra forskjellsreligionens vektlegging av objektive kilder til religiøs 

autoritet, som religiøst lederskap eller hellige skrifter. Og for det fjerde henger disse 

forestillingene sammen med en naturoppfatning som lokaliserer det guddommelige i livet her 

og nå, i den sanselige naturen og i selvet, altså en immanent naturforståelse. Den store 

majoriteten åndelige praksiser finner gjenklang i tilsvarende forestillinger om natur, 

erkjennelse og autoritet. Alle fire aspekter ved konstruksjonen av gudsrelasjonen kunne 

relateres til selv-spiritualitetens forestillinger, og de tilfører hverandre gjensidig bekreftelse og 

troverdighet. Analysen kan så langt bekrefte faglitteraturens påstand om at betenkningen gir 

uttrykk for den mest innflytelsesrike typen samtidsreligion i vestlig kultur. Analysen har 

samtidig utvidet grunnlaget for å kunne hevde dette, og påvist hvordan dette skjer gjennom 

den litterære konstruksjonen av en mer omfattende erfaringshorisont. Betenkningen knytter 

kirkens egen tradisjon til selv-spiritualitetens erfaringsvirkelighet. 

 

Samtidig med at betenkningens erfaringshorisont kan leses som uttrykk for selv-spiritualitet, 

gjenstår like fullt enkelte elementer som ikke passer inn med en slik erfaringshorisont. 

Beskrivelsen av materialet i del to viste at betenkningen understreker bibel-lesning og 

diakonale praksiser (55-57). Disse har ikke blitt nevnt i analysen fordi de faller utenfor selv-

spiritualitetens idealer for åndelig praksis. Jo sterkere det kan belegges at betenkningen 

etablerer en horisont for åndelig erfaring som svarer til selv-spiritualitetens karakteristika, jo 

viktigere blir det å ikke underslå elementer som kan stå i disharmoni med en slik konklusjon. 

Muligheten for indre spenning og motstand mot selv-spiritualitetens forestillinger har ikke 

vært viet nevneverdig oppmerksomhet i faglitteraturen. Derfor skal jeg i det følgende utvidet 

det analytiske perspektivet på betenkningen ved å trekke inn de to andre hovedtypene av 



 

 
 
 

142 

samtidsreligion i analysen som Woodhead og Heelas omtaler: forskjellsreligion og 

humanitetsreligion. 

 
 

7 Betenkningen analysert som forskjellsreligion 
 
 

I analysen ble det som sagt tydelig at selv-spiritualitetens perspektiv ikke gav 

tilknytningspunkter til bibellesning og diakoni, selv om begge disse praksisene også inngikk i 

betenkningens strategi for åndelig erfaring. Ledespørsmålet i den følgende analysen er 

hvordan disse “avvikene” eventuelt kan forstås som uttrykk for andre typer samtidsreligion, 

og hva det eventuelt har å si for betenkningens overordnede profil.  

 

 

7.1 Bibellesning som åndelig praksis 
Bibellesning er den første av disse praksisene. Den regnes med i betenkningens “veier til 

kildene” sammen med øvelsene kalt “den indre etterfølgelsesveien”. Betenkningen er tydelig 

på hvilken holdning leseren bør tilnærme seg Bibelen med, dersom den skal fungere som 

kilde til åndelig erfaring. Gjennomgangen av avhandlingens andre del viste hvordan 

betenkningen anbefalte leseren å overgi seg selv til Bibelen i tillit til at den var Guds egne ord 

(55). Leseren skulle la seg lese av Bibelen, gi avkall på sine egne vurderinger og stille seg 

åpen for tekstens budskap. Selv om målsetningen har med åndelig erfaring å gjøre, forutsetter 

selve overgivelsen til teksten at kilden til åndelig autoritet og erkjennelse ligger utenfor selvet. 

Det er og forklaringen på hvorfor betenkningens framstilling av denne åndelige praksisen ikke 

lot seg knytte til selv-spiritualiteten. Når refleksjonen rundt bibellesning ikke viser affinitet til 

selv-spiritualitet, er det nærliggende å undersøke dens relevans til humanitetsreligion og 

forskjellsreligion. I lys av den første typen gir den nevnte avvisningen av kritisk rasjonalitet 

umiddelbart ingen gjenkjennelse i humanitetsreligion, som generelt setter fornuften høyt, og 

hvor bibelkritikk ifølge Woodhead og Heelas er et karakteristisk trekk – forskjellsreligionen 

er med andre ord den nærliggende kategorien.498 

 
                                                        
 

498 Woodhead & Heelas. Religion in Modern Times, 72-73, 76, 79 



 

 
 
 

143 

 

7.2 Forskjellsreligion  
Innen forskjellsreligion står Guds hellighet i karakteristisk kontrast til skapningens syndighet, 

og gudsrelasjonen oppfattes som grunnleggende hierarkisk.499 “They focus on a God who 

infinitely transcends the world and human beings and rules over them. Such Christianity sees 

the good life – holy life – as involving sacrifice of one’s own (sinful) thoughts, choices, and 

desires, in order to live up to the higher life that God requires.”500 Hierarkiske forskjeller 

preger også denne typens oppfatning av mellommenneskelige relasjoner (for eksempel 

kjønnsroller), forholdet til andre religioner og til samfunnet for øvrig. Understrekningen av 

forskjeller kommer gjerne teologisk til uttrykk som eksklusivisme f.eks. i spørsmål om 

åpenbaring eller frelse. Sosialt preges den av grensedragning mot andre grupper eller mot 

samfunnet i sin alminnelighet, og i ekstreme tilfeller antar forskjellsreligionen sekteristiske 

former. Historieforståelsen preges også av forskjeller. Her går grensedragningen mellom en 

ufullkommen nåtid og en fullkommen fortid og/eller framtid. Konkret kan forskjellsreligion ta 

ulike former, hvor evangelikal protestantisme, høykirkelig katolisisme og islamsk 

fundamentalisme er noen typiske eksempler.  

Woodhead nevner i en annen sammenheng konservativ Church Christianity og Biblical 

Christianity som de to kristne hovedutgavene av forskjellsreligion.501 Lydighet mot ytre 

religiøse autoriteter er her et karakteristisk moralsk ideal, og kildene til gudserkjennelse ligger 

utenfor mennesket, i hellige tekster, gjenstander og læretradisjoner.502 I sammenheng med en 

slik oppfatning av autoritet og erkjennelse påpeker Woodhead og Heelas at ”[…] religions of 

difference characteristically recognice mediating authorities through which the divine is 

revealed.”503 Betenkningens beskrivelser av bibellesning lar seg forstå i denne sammenheng, 

fordi den nettopp konstituerer Bibelen som kilde til åndelig autoritet og erkjennelse. 

Woodhead og Heelas hevder at the authoritative text er et sentralt tema for forskjellsreligion 

generelt.504 

 
                                                        
 

499 Woodhead & Heelas. Religion in Modern Times, 27-29 
500 Woodhead. Christianity, 2, jf. 46-70 
501 Woodhead. Christianity, 2, jf. 46-70 
502 Woodhead & Heelas. Religion in Modern Times, 27-29 
503 Woodhead & Heelas. Religion in Modern Times, 27 (min uthevelse); jf. beskrivelsen av hvordan 
transcendens/immanens-distnksjonens tre aspekt kommer til uttrykk i analyseredskapet hos Woodhead og Heelas 
(81-84) 
504 Woodhead & Heelas. Religion in Modern Times, 3, 44-46 
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7.3 Bibelens autoritet 

Bibellesning og selv-overgivelse 
I sin beskrivelse av bibellesning setter betenkningen selvets autoritet opp mot Bibelens, og 

understreker sistnevntes autoritet over førstnevnte. Dette skjer ved å formulere et ideal om 

overgivelse. “Å overgi seg til Bibelens budskap betyr å avstå fra å gjøre egenmektige utvalg 

av innholdet.”505 For at bibellesningen skal fylle sin funksjon som åndelig praksis, kreves en 

vilje til å underkaste seg under Bibelens autoritet. Dette innebærer hele Bibelen, fordi selve 

teksten er medium for guddommelig autoritet. Det er her mennesket kommer “så nær Guds 

mysterium som det er mulig”, og Skriften omtales som “hovedkilden, som alle de andre 

kildene flyter fra”.506 At mennesket skal ta hele teksten på alvor som like autoritativ, kan i 

følge betenkningen medføre konflikter med leserens egne vurderinger av hva som er tjenlig: 

“Lar vi oss ramme av Guds ord, eller holder vi så stor avstand at vi aldri kommer i 

faresonen?”507 Betenkningen hevder at denne typen autoritetskonflikter bør løses ved at 

Bibelen gis forrang over subjektet. Det åndelige idealet som framsettes i denne 

sammenhengen, er altså ikke selv-spiritualitetens ideal om å finne sin egen vei: “”Salig er 

hver den som frykter Herren og vandrer på hans veier” (Salme 128,1).”508 Betenkningens 

idealer om subjektets overgivelse til Bibelens ord i disse passasjene, forutsetter 

forskjellsreligionens forestilling om the authoritative text. I forlengelsen av dette, framstiller 

disse passasjene også åndelig liv som det å leve i samsvar med Bibelens bud: 

 
Bibelen selv er ikke mest opptatt av våre anskuelser. Det spørres ikke først og fremst etter innsikt eller 

meninger, men etter livet. “Den vise” i den jødisk-kristne tradisjon er ikke den som har innsikt, men den 

som holder Guds bud: “Det som viser oss at vi har lært Gud å kjenne, er om vi holder hans bud. Den 

som sier at han kjenner ham, men ikke holder hans bud, er en løgner, og sannheten er ikke i ham” (1 Joh 

2,3-4). Det er livet det kommer an på.509 
  

I sitatet er fokuset på det levde livet, som i selv-spiritualiteten, men idealet for hvordan dette 

livet skal leves kommer utenfra. Det åndelige livet framstilles ikke som det Woodhead og 

Heelas omtaler som “spirituality of life” men som “life-as religion”. Her dreier det seg ikke 

                                                        
 

505 KMÅL, 29 
506 KMÅL, 28, 29 
507 KMÅL, 29 
508 KMÅL, 29 (min uthevelse) 
509 KMÅL, 29 
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om autentisitet og åndelige erfaringer, men om graden av konformitet under Bibelen.  “Å 

overgi seg til Bibelens budskap betyr å være åpen mot at Guds planer med oss overgår alt det 

vi selv kan lengte etter og stadig under lesningen stille spørsmålet: “Hva vil du jeg skal 

gjøre”?”510 Heelas og Woodheads beskrivelse av forskjellsreligion i Kendal høres til 

forveksling lik ut: “His will is made known in the external, mediating authorities of the text, 

tradition and community, and is to be willingly obeyed. The underlying belief is that God – 

and the Bible of the church – knows what is best for us better than we know ourselves.”511 

 

 

Bibelen som legitimeringsinstans 
I tillegg til at beskrivelsene av bibellesning uttrykker en autoritetsforståelse som lar seg knytte 

til forskjellsreligion, bekreftes Bibelens autoritet også ved måten betenkningen bruker Bibelen 

som legitimeringsinstans på. Henvisningene til Bibelens autoritet er gjennomgående i 

betenkningens argumentasjon. Som vi skal se gjelder dette også der betenkningen 

argumenterer for praksiser, idealer og forestillinger som hører hjemme i selv-spiritualiteten.  

 

I avsnittet om lengselen etter menneskelig felleskap beskrives betenkningen sin spiritualitet 

som en vei til “Det gode liv”. Som i selv-spiritualiteten er det praksisenes internal goods (det 

gode liv) som søkes. Men for betenkningen utfolder det gode livet seg først “[…] når 

mennesket slipper seg selv og sine sikkerheter og lar seg utfordre av evangeliets budskap i 

møte med livets utfordringer.”512 Her møter vi en gjenklang av idealet om selvets overgivelse 

til teksten autoritet som ble beskrevet over. Stillhetsøvelsenes verdi forankres i både Det 

gamle og Det nye testamentet.513 Bønn forklares og begrunnes med ulike henvisninger til 

brevlitteraturen i Det nye testamentet.514 Jesusmeditasjonen består i å leve seg inn i 

bibelfortellingen ved hjelp av forestillingsevnen. Det er en meditasjonsform som henter verdi 

fra sin evne til å knytte “spiritualiteten tett til Gud [sic] ord i Bibelen”.515 Hva kontemplasjon 

er, forklares med bibelsitater, og betenkningen påpeker at kontemplasjonens 

                                                        
 

510 KMÅL, 29 (min uthevelse) 
511 Heelas & Woodhead. The Spiritual Revolution, 15 
512 KMÅL, 12 
513 KMÅL, 21 
514 KMÅL, 22-23 
515 KMÅL, 24 
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“erfaringsvirkelighet” ikke må løsrives fra Skriftens ord.516 På denne måten fungerer Bibelen 

som legitimeringsinstans for alle praksisene som hører til “den indre etterfølgelsesveien”. 

Likeledes påpeker betenkningen at åndelig veiledning, til tross for sin affinitet til selv-

spiritualitet, alltid “må være forankret i den bibelske formaning”.517  Avsnittet Sør som kilde 

og kraft har en konklusjon som kan anvendes på alle betenkningens åndelige praksiser: 

”Denne spiritualiteten bæres oppe av en grunnleggende tillit til Guds ord, der hele Bibelen tas 

på alvor.”518  

 

Tar vi dette perspektivet med fra åndelige praksis, til betenkningens naturoppfatning og syn 

på erkjennelse, ser vi at Bibelen innehar en autoritativ funksjon også i begrunnelsen for andre 

forestillinger som er knyttet til selv-spiritualitet. Validiteten i forestillingen om den åndelige 

lengsel begrunnes med at den er bibelsk.519 Betenkningen bruker Bibelens autoritet til å sette 

til side de delene av den kristne tradisjonen som avviser allmennreligiøsiteten.520 Bibelen 

anføres også som begrunnelse for betenkningens holistiske naturoppfatning, og som argument 

for at kroppen og den sanselige verden er kilder til åndelig erkjennelse.521  

I tillegg til å gi tydelig uttrykk for selv-spiritualitetens autoritetsforståelse, gir altså 

betenkningen både eksplisitt og implisitt uttrykk for at Bibelen er suveren autoritet i det 

åndelige livet gjennom dens argumentative strategi.  

 

 

Konformitet og disippelskap 
I forskjellsreligion henger idealet om overgivelse til teksten nøye sammen med et ideal om 

moralsk konformitet: “to live in strict conformity to his Word.”522. I kristen sammenheng 

betegnes et slikt konformitetsideal gjerne som disippelskap. I en beskrivelse av typiske trekk 

ved forskjellsreligion peker Woodhead og Heelas på at overgivelsesidealet er et skritt mot et 

disippelskapsideal: 

 

                                                        
 

516 KMÅL, 24 
517 KMÅL, 50, 51 
518 KMÅL, 27 
519 KMÅL, 8, 9 
520 KMÅL, 8 
521 KMÅL, 14, 15 
522 Woodhead. Christianity, 67-68 
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The language used to describe this process is that of unique life being ‘broken’, ‘poured out’, 

‘surrendered’, ‘sacrificed’ and ‘given over to God’, as the full array of personal subjectivities is 

sacrificed in favor of a far smaller authorized repertoire that conforms to the laid-down lineaments of 

the faithful disciple.”523   

 

I betenkningen finnes også en tilsvarende kobling mellom Den hellige skrift og Jesus som ytre 

autoriteter, og et ideal om disippelskap.524 ”I sentrum av den kristne tro står Jesus Kristus. Av 

dette følger at det kristne kall primært er et kall til å leve som hans disippel.”525 I tillegg til de 

mange henvisningene til selv-spiritualitetens ideal om å følge sin egen vei, uttrykker disippel-

en mer objektiv moralsk standard og en gruppe-identitet. Leseren veiledes til å bli en del av en 

“flokk”, beskrevet som ”kristusdisipler”526, ”Jesu disipler”527, ”kristusetterfølgere”528, et 

fellesskap som er konformt i henhold til en ”disippelidentitet”529 og som lever et 

”disippelliv”530.  

Heelas og Woodhead hevder at forskjellsreligionens disippel-ideal ofte vil gli sømløst over i 

et “disiplineringsideal”. I forskjellsreligionen kan kravene til moralsk konformitet være både 

detaljerte og strenge.531 Moralistisk strenghet finnes ikke i betenkningen. Dokumentet gir 

uttrykk for et konformitetsideal, men utmeisler ikke hva disippel-livet konkret skal innebære. 

De åndelige praksisene er detaljert beskrevet, men de gir rom for den subjektive autoriteten. 

Betenkningens konformitetsideal bærer forskjellsreligionens karakteristika, uten å være et 

moralsk disiplineringsprogram. Det er snarere tale om en åndelig disiplinering som har mer til 

felles med selv-spiritualitetens semi-asketiske idealer. 

 

Fra selv-spiritualitetens perspektiv viste jeg at bruken av “Mesteren” om Jesus kunne knyttes 

til nyreligiøse forestillinger om selvets indre autoritet (103). Men “Mesteren” brukes også om 

evangelieberetningenes Jesus som kilde til ytre autoritet. Betegnelsen rommer en tvetydig 

autoritetsforståelse. Betenkningen bruker “Herre” ti ganger, og koblet sammen med disippel-

idealet får vi en asymmetrisk autoritetsrelasjon formidlet i et tradisjonelt religiøst språk. 

                                                        
 

523 Heelas & Woodhead. The Spiritual Revolution, 19-20 
524 KMÅL, 20-21, 36, 47, 51 
525 KMÅL, 20-21 
526 KMÅL, 36 
527 KMÅL, 21 
528 KMÅL, 36 
529 KMÅL, 20 
530 KMÅL, 36 
531 Heelas & Woodhead. The Spiritual Revolution, 19-20 



 

 
 
 

148 

Betenkningens omtale av mennesker som ”sauer” og dens postulering av at mennesker har 

behov for en ”klar følelse av å bli ledet”, gir også uttrykk for en hierarkisk autoritetsforståelse 

som ikke resonnerer med selv-spiritualitetens forestillinger.532  

 

 

Verdens synd og behovet for frelse 
Forskjellsreligionens ideal om et hellig liv i overensstemmelse med autoritative tekster vil i 

følge Woodhead og Heelas gi konsekvenser i et sosialt, empirisk register. Slike religiøse 

miljøer vil typisk gjøre en grensedragning mot de som ikke anerkjenner deres religiøse 

autoritet, mot samfunnet utenfor “their own community of ’the saints’”.533 Verden og 

menneskeheten som sådan blir forstått som adskilt fra fellesskapet med Gud. “[Religions of 

difference] manifest a duality insofar as they lay emphasis on the sinfulness, weakness, 

incompleteness and imperfection or corruption of the human race and the world.”534 Det er 

ikke vanskelig å finne eksempler på slik tenkning i kristen tradisjon, og Woodhead og Heelas 

bruker Ernst Troeltschs sekt-begrep for å karakterisere forskjellsreligionens mest typiske 

sosiale konstellasjon.535  

 

I kapittelet Sør som kilde og kraft finner vi antydninger til slike grensedragninger mellom det 

religiøse fellesskapet (“disiplene”) og samfunnet for øvrig. Istedenfor selv-spiritualitetens 

ideal om den enkeltes rett til å finne sine autentiske kilder, taler betenkningen her om et behov 

for å “dele evangeliet i en pluralistisk religiøs situasjon” for å kunne ”føre mennesker inn i 

lyset”.536 I tillegg til forskjells-metaforene “lys og mørke” anvendes også krigsmetaforikk. 

Kirken må ”avvæpne motstanderen ved klart og åpent identifisere ”mørket” og vende seg mot 

Guds lys i syndsbekjennelse og overgivelse av alt som ikke kan bæres med inn i Guds 

nærvær.”537 Valgene av metaforer får forskjellene mellom Guds hellighet og verdens 

syndighet til å framstå både absolutte og personifiserte. Selv om slik språkføring er lite 

                                                        
 

532 KMÅL, 51 
533 Woodhead. Christianity, 67-68 
534 Woodhead & Heelas. Religion in Modern Times, 28 
535 Woodhead & Heelas. Religion in Modern Times, 40-42, 117-118. Troeltsch’s distinksjon mellom sekt, kirke 
og mystisisme som kristendommens tre sosiale grunnformer, samsvarer i stor grad med de sosiale aspektene ved 
forfatternes typologi (hhv. forskjellsreligion, humanitetsreligion og selv-spiritualitet). 
536 KMÅL, 27 
537 KMÅL, 27 
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representativ for betenkningen som sådan, etterlater eksemplene ingen tvil om at 

betenkningen anvender typisk forskjellsreligiøse uttrykk.  

 

Betenkningens dikotomi mellom synd og hellighet kan forstås som en dikotomi mellom dem 

som er innenfor og dem som er utenfor disippelfellesskapet. Samtidig gir ikke betenkningen 

uttrykk for at disippel-fellesskapet er et syndfritt alternativ. Synden beskrives som en konstant 

trussel også innad i kirkens liv, noe som peker mot praksisenes moralske nødvendighet. ”Når 

vi ikke ber, samler syndens virkninger seg opp og hindrer det åndelige livs funksjoner.”538 

Trusselen fra syndens makt legger seg som en negativ, forskjellsreligiøs begrunnelse for 

betenkningens åndelige praksiser. Denne begrunnelsen fungerer etter en helt annen logikk enn 

selv-spiritualitetens idealisering av åndelig praksis, som en vei til erfaring og forening med 

det guddommelige.  

 
Typically, religions of difference place great stress upon the importance of worship, that cluster of 

activities in which human being beings draw close to God whilst also maintaining their proper distance. 

For religions of difference the good life consists not in trying to abolish this distance, but in maintaining 

correctly structured relationships with God and fellow-creatures.539 

 

Når åndelige praksiser legitimeres med Bibelen, eller det påstås at mennesket må holde 

synden på avstand, da har vi å gjøre med denne typen argumentasjon.540 Samtidig 

representerer betenkningen ingen streng syndsforståelse. Til tross for at synden framstilles 

som en realitet, framstilles den ikke som absolutt, og den knyttes ikke til noen mulighet for 

fortapelse i det hinsidige. Synden beskrives først og fremst som en erfarbar størrelse i livet, 

som hindrer mennesket fra å realisere Guds vilje. Åndelig praksis blir et redskap i menneskets 

kamp mot synd. I tråd med denne tilnærmingen beskrives frelse i erfaringsnære kategorier, 

frikoblet fra løfter om et liv etter døden. Frelsen knyttes også til menneskets egne muligheter 

gjennom åndelig praksis, ikke til Guds transcendente handling: “Ved å gå veien inn i våre 

hjerter, åpner vi for den helbredende frelse som Gud selv er.”541 Når betenkningen hevder at 

åndelig praksis evner å “rense” selvets indre, å gjøre personligheten “hel”, å “helbrede” 

menneskets “søndersplittede natur” og å “lege” indre sår, uttrykker dette betenkningens 
                                                        
 

538 KMÅL, 22 
539 Woodhead & Heelas. Religion in Modern Times, 28 
540 KMÅL, 20, 21, 24, 29  
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150 

frelsesoppfatning.542 Betenkningen beskriver sammenkoblingen av synd, praksis og frelse 

nærmest kausalt: menneskets syndige tilstand skaper behov for åndelig praksis, som kan lede 

til en frelsende gudsrelasjon.   

Den forskjellsreligiøse dikotomien mellom synd og frelse er tydelig til stede. Samtidig støtter 

tolkningen av de dikotome begrepene opp om selv-spiritualitetens internal goods, om å øke 

erfaringen av Guds immanens, og om å frigjøre mer av menneskets åndelige potensiale. 

 

 

Bibelkristendom 
Innen kristne utgaver av forskjellsreligion skjelner Linda Woodhead mellom to utgaver av 

transcendent autoritet: konservativ “bibelkristendom” (Biblical Christianity) og konservativ 

“kirkekristendom” (Church Christianity). Konservativ bibelkristendom finner uttrykk for 

transcendent autoritet i Bibelens ord, mens konservativ kirkekristendom plasserer autoriteten 

primært i kirkens sakramentale liv.543 Den foregående analysen kan tolkes som uttrykk for 

konservativ bibelkristendom. For å tegne en tydeligere profil av de forskjellsreligiøse sidene 

ved betenkningens autoritetsforståelse, vil jeg avslutningsvis undersøke den fra 

kirkekristendommens perspektiv.  

 

Betenkningen taler om en spiritualitet forankret i “kirkens økumeniske arv”, men det er lite 

som her har med Woodheads kirkekristendom å gjøre. “Kirkens økumeniske arv” betegner 

øvelser inspirert av monastiske tradisjoner, ordensliv, pietistisk fromhet og moderne 

retreatbevegelse. Ingen av disse kan sies å representere den økumeniske kirkelige 

spiritualiteten, slik den på ulikt vis leves ut gjennom gudstjenestens sakramentale praksis. 

Selv om det er tale om inspirasjon fra bevegelser som har vært vitaliserende for kirken, så har 

disse gjerne utviklet seg parallelt med kirkekristendommen, og ikke sjelden i kritisk avstand 

til den.544  

 

                                                        
 

542 KMÅL, 23, 24, 50-51 
543 Woodhead. Christianity, 147-148; jf. 104  
544 Både blomstringen av klostertradisjonene etter kristendommens inntog som statsreligion i Romerriket, og 
pietismens fremvekst i kjølvannet av religionskriger og ortodoksiens lærestridigheter, kan beskrives som 
fromhetsliv formet i kritisk distanse til “kirkekristendommen”. For mer om skillet mellom monastisk-
kontemplativ og kirkelig-liturgisk spiritualitet i kristendommens historie, se f.eks. Frank Senn. Christian Liturgy, 
171-172. 
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Til tross for anerkjennelsen av riter og symboler nevnes ikke kirkens rituelle pulsslag, 

høymessen.545 Og til tross for vektlegging av materialitetens og kroppens åndelige verdi og av 

gudsnærvær i det sanselige, er heller ikke ordet sakrament nevnt. Det er ingen henvisninger til 

dåpen eller de døptes fellesskap. Det finnes ingen referanser til det guddommelige nærvær i 

brød og vin; det finnes kort sagt ingen refleksjoner som tilskriver sakramentene en rolle i 

kirkens spiritualitet. Heller ikke forkynnelse innenfor en gudstjenestelig ramme – prekenen – 

vies oppmerksomhet. Når det gjelder kirkelig lederskap er det lekfolkets rolle som 

understrekes.546 Geistlig lederskap har ingen funksjon i betenkningen, og når presteembetet 

blir nevnt, er det med kritisk distanse. Sett i lys av at betenkningen henvender seg til kirken i 

møte med den åndelige lengsel, framstår også mangelen på “kirkekristen” profil påfallende.  

 

Selv om betenkningen viser et mangfold av tilknytningspunkter til selv-spiritualitetens 

forståelse av relasjonen mellom mennesket, naturen og det guddommelige, viser disse 

analysene at betenkningen også rommer tydelige uttrykk for forskjellsreligiøse 

autoritetsforestillinger. Utgangspunktet for denne påstanden har vært betenkningens 

framstilling av bibellesning som åndelig praksis. Videre bekreftes det gjennom bruken av 

Bibelen som legitimerende sisteinstans på en rekke områder. Disse elementene representerer 

en forskjellsreligiøs autoritetsoppfatning, hvor Bibelen, uttrykt med dogmatisk terminologi, 

fungerer som norma normans for betenkningens spiritualitet.547 

 

Forestillingen om Bibelens autoritet lar seg også lese som forutsetning for noen andre 

symptomer på forskjellsreligion som betenkningen gir uttrykk for: et moralsk 

konformitetsideal som gir seg til kjenne gjennom disippelbetegnelsen på den ene siden, og en 

forestilling om verdens synd og behovet for frelse på den andre. Begge forestillingene bygger 

på en polaritet mellom Guds hellighet og verdens syndighet, som til sammen plasserer 

autoriteten i det transcendente. Samtidig har analysen vist at til tross for den 

forskjellsreligiøse metaforikken, toner betenkningen ned de innholdsmessige forskjellene i 

disse tilfellene. Elementene av forskjellsreligion er tydelig til stede, uten at de representerer en 

streng utgave. 

                                                        
 

545 Begrepet gudstjeneste forekommer syv ganger i betenkningen, men gudstjenesten gjøres ikke til gjenstand for 
videre refleksjon og tilskrives som sådan minimal betydning som åndelig praksis. 
546 KMÅL 45-49 
547 Nørgaard-Højen. Den Danske Folkekirkes Bekendelsesskrifter. Kommentar, 279-282 
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7.4 Bibelen som erkjennelseskilde 
Det forgående har allerede antydet at Bibelens autoritet henger sammen med forestillingen om 

Bibelen som privilegert kilde til åndelig erkjennelse. Før vi går over til humanitetsreligion, vil 

jeg utdype det erkjennelsesmessige aspektet ved betenkningens forskjellsreligiøse profil.  

 

Det er mange måter å forholde seg til hellige skrifter på. I sekulær forstand spiller ikke 

skriftene noen religiøs, erkjennelsesmessig rolle. Innenfor et subjektsorientert register kan de 

anses som kilder til åndelig innsikt, uten at de dermed er eksklusive som sådan, eller 

behandles som forpliktende.548 Innen humanitetsreligion vil en anerkjenne bestemte skrifter 

som privilegerte kilde til religiøs erkjennelse, samtidig som man forholder seg kritisk. I 

luthersk dogmatikk balanseres eksempelvis skrifttrosskapet av distinksjonen mellom skriftens 

formalprinsipp (sola Scriptura) og skriftens realprinsipp (solus Christus), hvor sistnevnte 

utgjør en kritisk-hermeneutisk instans i skriftutlegningen.549 Innen forskjellsreligion vil en 

derimot forplikte seg på bestemte skrifter, men gjerne være skeptisk til teologisk tekstkritikk. 

Betenkningens bibelsyn peker i denne retningen.550  

Betenkningens forståelse av Bibelen som kilde til gudserkjennelse blir primært artikulert i 

tilknytning til kapittelet om bibellesning. De følgende setningene er signifikante: 

    
Guds ord er Gud selv. Dette ord et ett med Jesus, hans Sønn, liv av hans eget liv. Ved dette ordet er vi 

skapt, ”for i Ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden.” (Kol.1:16). Gud taler først. Derfor er vår 

første oppgave å lytte. Dette er helt konkret. Gjennom sine profeter, gjennom Sønnen og hans apostler 

har Gud talt til oss på et menneskelig språk. Hans ord er blitt bevart, vi har dem midt i blant oss i 

Bibelen. Inspirasjonstanken innebærer at Bibelens ord er menneskelige ord ladet av guddommelige 

tanker, og derfor kommer så nær Guds mysterium som det er mulig.551 

 

Sitatets innledende omtale av Guds ord henviser i første omgang til Kristus; det henspiller på 

logoskristologien i Johannes-prologen. Sitatet viser imidlertid at uttrykket “Guds ord” skyves 

raskt over i et annet assosiasjonsregister, hvor det blir ensbetydende med Bibelens ord. Dette 

skiftet gjør det nærliggende å koble skaperordets guddommelighet til guddommeligheten i 

                                                        
 

548 Woodhead & Heelas. Religion in Modern Times, 114, 117 
549 Woodhead & Heelas. Religion in Modern Times, 72, 76, 79  
550 Woodhead & Heelas. Religion in Modern Times, 27, 44-47 
551 KMÅL, 28 
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Bibelens ord. I forlengelsen fastslår betenkningen at Bibelen er inspirert av Gud; dens 

menneskelige språk formidler “guddommelige tanker”. “Hans [Guds] ord er blitt bevart, vi 

har dem midt i blant oss i Bibelen.”552 Bibelens ord framstilles som identiske med Guds ord, 

den er med andre ord en kilde til åndelig erkjennelse som ikke kan sammenlignes med noen 

andre. Det er her man “kommer så nær Guds mysterium som det er mulig”.553 

 

Bibelen gir kunnskap om menneskets vei til Gud, men også kraften til å gå: “Guds ord gir 

kunnskapen om veien tilbake til ham som gav oss livet og kraften til å gå den samme vei.”554  

Det er fordi Bibelen er en unik kilde til gudserkjennelse den er autoritativ, og av samme grunn 

vurderes bibellesning høyt. “Gud taler først. Derfor er vår første oppgave å lytte.”555 Som vi 

har sett finnes det mange kilder til åndelig erkjennelse, men ifølge betenkningen er bare 

Bibelen den ultimate kilden til kunnskap om Gud, som all annen kunnskap må forankres i.556 

 

 

7.5 Konklusjon: betenkningen som forskjellsreligion  
I det foregående har analysen brettet ut en rekke tilknytningspunkter for forskjellsreligion. 

Utover bibellesning som åndelig praksis i seg selv, gjelder dette betenkningens framstilling av 

Bibelen som primær kilde til åndelig autoritet og erkjennelse. Disse forestillingene bygger 

opp om hverandre, og danner dermed en forskjellsreligiøs troverdighetsstruktur rundt 

Bibelens betydning. Samtidig har ikke analysen vist tegn til at naturoppfatningen preges av 

dette, her rår selv-spiritualitetens forestillinger grunnen alene.557  

 

Betenkningens uttrykk for forskjellsreligion framstår som en moderat konservativ, 

bibelkristen utgave. Denne siden ved betenkningen har ikke blitt belyst i tidligere faglitteratur 

om betenkningen.558 I avhandlingens gjennomgang av de kulturanalytiske perspektivene så vi 

flere bidrag som anvendte Woodhead og Heelas’ teorier for å påvise tilknytningspunkter til 

selv-spiritualitetens autoritetsforståelse. Min egen analyse bekreftet disse konklusjonene, og 
                                                        
 

552 KMÅL, 28 
553 KMÅL, 28 
554 KMÅL, 29 
555 KMÅL, 28 
556 KMÅL, 27, 29 
557 For transcendensorientert naturoppfatning i forskjellsreligion se Woodhead og Heelas. Religion in Modern 
Times, 70. 
558 Se s.76-77. 
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samtidig var det behov for å belyse kompleksiteten, spenningen og bruddflatene i 

betenkningens posisjon. Ved å trekke inn andre deler av Woodhead og Heelas’ 

religionstypologi har analysen blitt flerdimensjonal, og resultatet er at forskjellsreligiøse 

spenninger til selv-spiritualiteten har kommet til overflaten. Om og eventuelt hvordan 

betenkningens forskjellsreligiøse forestillinger kan la seg forene med betenkningens selv-

spiritualitet, gjenstår å se. Disse viktige spørsmålene vil tas opp i en avsluttende drøfting. 

Først må imidlertid bildet av betenkningen kompliseres ytterligere. I avhandlingens 

presentasjon av betenkningens strategier for åndelig erfaring ble det avdekket en annen 

praksis som ikke lot seg knytte til selv-spiritualiteten, nemlig diakonien (55-56).  

  

 

8 Betenkningen analysert som humanitetsreligion 

 

8.1 Diakoni som åndelig praksis 
Betenkningen framstiller diakoni som nestekjærlighetens og fellesskapets praksis. Hjertet i 

diakonien er barmhjertighetsarbeidet og bønnen; “vekslingen mellom å være blant 

menneskene, se og møte deres behov - og så trekke seg tilbake for å være alene med Gud i 

bønn”.559 Betenkningen peker på den synlige oppblomstringen av åndelige lengsel som en av 

diakoniens utfordringer i samtiden. Inn i denne sammenhengen er det diakoniens oppgave å 

tilby mennesker “et åpent landskap” hvor de kan komme med sine behov og bli møtt av Guds 

kjærlighet.560 For at det kan skje må kirken være i stand til å tilby et fellesskap som 

overkommer forskjellene mellom mennesker. 

 
Fellesskapet lever av relasjoner preget av omsorg, innlevelse, bekreftelse og helbredelse. Kan 

forkynnelsen om evig liv få mening for folk før de møter et kristent fellesskap som gir et glimt av at det 

ødelagte mennesket kan reise seg igjen? Kan mennesker oppleve noe godt ved å møte Gud ansikt til 

ansikt før de har opplevd hva det vil si å møte andre mennesker i full tillitt, ansikt til ansikt, uten å slå 

øynene ned? Kan mennesker forstå at alle er invitert til fellesskapet med Gud før det kristne fellesskapet 

rommer alle slags mennesker?561 
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Betenkningens visjon er et fellesskap forankret i det fellesmenneskelige. Her er verken 

forskjellsreligionens homogene troskollektiv eller selv-spiritualitetens flyktige 

relasjonsmønster, sitatet er en oppfordring til medmenneskelig forpliktelse. Sitatet taler for å 

dekke andres åndelige behov, ikke primært ens egne. Antydningen til kritikk av selv-

spiritualiteten i dette sitatet om diakoni er ikke enestående. I avsnittet “Sann åndelighet og 

åndelighet på avveier” tegner betenkningen et kritisk bilde av en samtids-spiritualitet uten 

interesse for menneskenes hverdagsproblemer. “Den åndelige lengsel i og utenfor kirken 

kanaliseres i ulike retninger; ofte i selvopptatt jag etter åndelige opplevelser, til strev etter å 

gjøre mer eller fremstå mer “hellig”, til en flukt bort fra det menneskelige liv med dets små og 

store hverdagsproblemer.”562 I avsnittet viet “lengselen etter fellesskap” gir betenkningen en 

tilsvarende kritikk av samtidens selv-orientering:  

 
[Gud] frir oss ut av vår evige kretsing rundt oss selv og fører oss inn i en bevegelse til andre. […] 

Mange søker livets høyeste utfoldelse i de store opplevelser. I innsikten som gir indre fred og harmoni. I 

den eksplosive utfoldelse av energier. Men lærer ikke erfaringen oss at det gode liv utfolder seg når 

mennesker kommer nær hverandre [?]  Gud leder menneskene bort fra dem selv, mot fellesskapet.563 
 

Betenkningens kritikk føyer seg inn i en anklage av selv-spiritualitetens egosentrisme og 

sosiale likegyldighet som har blitt reist fra flere hold.564 Det er verdt å legge merke til at 

betenkningens kritikk i det siste sitatet også rammer behovet for åndelige erfaringer. Dette er 

iøynefallende i lys av at betenkningens betegner sitt eget bidrag som et arbeid “med kirkens 

åndelige erfaringer”.565 Like fullt finner vi eksempler på at betenkningen kategorisk avviser 

søken etter åndelige opplevelser som egosentrisme. I strid med selv-spiritualitetens mange 

kjennetegn i betenkningen, slår den samtidig fast: “En fromhet som søker religiøse 

opplevelser er en selvsentrert fromhet.”566 Denne påstanden innleder et avsnitt om den 

genuine spiritualitetens humanistiske profil. Det utdypes ikke nærmere av betenkningen, men 

betegnelsen “selv-sentrert” er nærliggende å forstå som en negativ bekreftelse av at 

nestekjærlighet, fellesskap og samfunnsansvar er verdifulle sider ved sann spiritualitet. Og 

                                                        
 

562 KMÅL, 34 
563 KMÅL, 12 
564 Se Woodhead & Heelas. Religion in Modern Times, 112. Heelas’ bok Spiritualities of Life kan leses som et 
helhetlig forsøk på å tilbakevise denne typen kritikk av selv-spiritualiteten. 
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målt opp mot dette kommer åndelig selvopptatthet til kort. Betenkningen kritiserer også 

kirken for å dyrke en selvsentrert fromhet. Den hevder at kirken påvirkes av en kultur som 

“drar oss inn i en selvsentrert indre holdning som ofte fører til et selvsentrert bønneliv.”567  

 

 Samtidig som betenkningens generelle støtte til selv-spiritualitetens verdisyn brytes opp av 

disse diakonale idealene om nestekjærlighet, skyves fokuset også bort fra forskjellsreligionens 

behov for å fremstå mer “hellig” til de allmennmenneskelige hverdagsbehov, og bort fra 

forskjellsreligionens elitistiske trosfellesskap til visjonen om et mangfoldig fellesskap hvor 

alle inkluderes. I sammenheng med diakoniens praksis gir betenkningen stemme til et ideal 

om å oppsøke menneskelig lidelse for å lindre, helbrede og bygge et bedre samfunn: 
 

Her konfronteres vi med mye som går på tvers av våre instinkter og drømmer: Det forkrøplede og 

ødelagte, demoniet og ødeleggelsen. Inkarnasjonen betyr at Gud har helliget det menneskelige. I vårt 

strev med å få innsikt i de mange vanskelige feltene av tilværelsen, i vår kamp mot ødeleggelsen, i vårt 

forsøk på å bygge et godt samfunn, - der er Gud.568  

 

Diakoniens oppgave er å speile Guds ubetingede kjærlighet til mennesket. Dette poenget 

underbygger betenkningen ved å vise hvordan Jesus selv ikke valgte seg ut de som ble ansett 

som hellige, men bygde heterogene fellesskap med rom for alle slags mennesker.569  

Bak visjonen om diakonal praksis ligger en oppvurdering av menneskets verdi som overgår 

selv humanismen: “Bibelens betoning av menneskets storhet og verdighet sprenger den 

menneskelige tanke […] Guds storhet og menneskets storhet sammenholdes”.570 

Betenkningens kristenhumanistiske islett spiller sammen her med forestillingen om den 

åndelige lengsel som menneskets iboende imago dei. Det guddommelige har merket 

mennesket som sådan, ikke bare de troende. Derfor skal ikke åndelig praksis lede bort fra det 

allmenne. ”En fromhet med Gud i sentrum sier ja til det menneskelige”.571  

 

Betenkningens positive beskrivelse av diakoni som nestekjærlighetens praksis og som 

inkluderende fellesskapsarbeid blir supplert av negative vurderinger av både selv-spiritualitet 
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og forskjellsreligion. Dette gjør det mest nærliggende å forstå den ut fra den tredje og siste 

kategorien i Woodhead og Heelas’ religionstypologi. 

 

 

8.2 Humanitetsreligion 
Humanitetsreligion befinner seg mellom selv-spiritualitet og forskjellsreligion. I motsetning 

til forskjellsreligion fremheves det at mennesket har et naturlig potensial for gudserkjennelse 

gjennom fornuften, og tilsvarende vektlegges ikke bare transcendens, men også immanens i 

naturoppfatningen. Samtidig spiller naturen ingen viktig rolle, og heller ikke det unike 

subjektet.572 Humanitetsreligionen setter menneskeheten i sentrum for sin religion, og den 

fremste autoritet i åndelige spørsmål er den allmennmenneskelige fornuft – hva Woodhead 

kaller den rasjonale autoritet.573 Med rasjonaliteten som sisteinstans forfekter 

humanitetsreligionen gjerne en kritisk holdning til institusjonalisert religiøs autoritet i form av 

hellige skrifter, tradisjoner og lederskap, men den avviser av samme grunn også verdien av 

subjektive følelser og åndelige erfaringer.574 Trosfellesskapet er ikke av vesentlig verdi, det 

sosiale fokuset vies samfunnet og menneskeheten som sådan. Betenkningens visjon for 

diakonal praksis knytter nettopp an til det åpne og allmennmenneskelige.  

 

Humanitetsreligion er verken opptatt av praksiser som en vei til helliggjørelse 

(forskjellsreligion) eller til åndelig erfaring (selv-spiritualitet). Det betyr ikke at 

humanitetsreligion mangler en praksis-dimensjon, tvert imot: “[…] this category of religious 

persons is best defined not by ideology, but by practices. Their own measure of Christianity is 

right living more than right believing. [They] are characterized by a basic ‘Golden Rule’ 

morality and a sense of compassion for those in need.”575 Denne formen for religiøsitet 

relaterer seg til Gud gjennom nestekjærlighet, hverdagens arbeid til samfunnets beste, politisk 

engasjement og kamp for sosial rettferdighet. På grunn av dette kaller noen forskere 

religionsformen for Golden Rule Christians.576 Sosialt og politisk engasjement er gjerne 

viktigere enn både rett lære, kirkelig tilhørighet og deltakelse i religiøse praksiser i snever 
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573 Woodhead. Christianity, 104 
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forstand. Woodhead og Heelas knytter denne modellen til liberalteologi, og den kan relateres 

til Woodheads ”liberale bibelkristendom” og ”liberale kirkekristendom”.577 Betenkningens 

kritikk av selv-spiritualitetens egosentrisme på den ene siden, og dens kritikk av 

forskjellsreligionens prioritering av trosfellesskapets hellighet på den andre, lar seg forstå som 

uttrykk for en diakonal impuls rettet mot medmennesker i sin menneskelighet.  

 

Woodhead og Heelas kobler denne typen humanistisk fokus sammen med kjerneverdier som 

frihet, toleranse og åpenhet.578 I lys av disse verdiene trer også en ny side ved betenkningen 

fram, nemlig dens kriterier for å skjelne mellom “sann åndelighet og åndelighet på avveie”. 

Betenkningen knytter disse kriteriene til hvile, frihet, ærlighet, menneskelighet og evne til 

kritisk vurdering – “evnen til å skjelne”.579 Selv om betenkningen har en uttalt distanse til det 

den vurderer som kirkens ensidige opptatthet av den rette lære, hevder den at evne til kritikk 

er nødvendig for enhver sunn spiritualitet. “Åndelighet som ikke har det kritiske elementet i 

seg er bestemt til å spore av.”580 Til tross for en vektlegging av åndelig erfaring på den ene 

siden, og av Bibelens autoritet på den andre, lar kriteriene som her utmyntes for kritisk 

vurdering av spiritualiteten seg knytte til allmenn-menneskelige goder, til det menneskelige 

som kilde til autoritet – til humanitetsreligion.  

 

Den foregående analysen har avdekket nye sider ved betenkningen ved hjelp av begrepet 

humanitetsreligion. Disse er i all hovedsak knyttet opp til dens refleksjon rundt diakoni som 

åndelig praksis, men viser også en viss affinitet til autoritetsoppfatningen som er typisk for 

humanitetsreligion. Elementene av humanitetsreligion spiller en mindre rolle i betenkningen 

enn forskjellsreligion, og en betydelig mindre rolle enn selv-spiritualiteten. Samtidig avdekker 

dette perspektivet en ny og hittil ubelyst side ved betenkningen, som supplerer (og 

kompliserer) de kulturanalytiske studienes fremstilling av betenkningen som samtidsreligion.  
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9 Oppsummering 
 

 

De foregående analysene har vært inngående og detaljerte, og drøftinger og oppsummeringer 

har blitt gjort underveis. Den følgende drøftingen, som er relativt avgrenset, vil fokusere på 

hvordan betenkningen navigerer og forhandler mellom de ulike elementene som inngår i den 

komplekse erfaringshorisonten den etablerer. 

 

 

9.1 Analysens problemstilling og hovedfunn 
Avhandlingens redegjørelse for betenkningens praksiser i del to viste et fravær av forordnet 

kirkelig praksis knyttet til sakramentsforvaltning og gudstjenestefeiring. Funnet ga grunn til å 

reise spørsmålet: hvis etablert kirkelig praksis ikke inngår i betenkningens strategi for å møte 

den åndelige lengsel i sin egen samtid, hvilken type samtidsreligion er det da betenkningens 

strategi for åndelig erfaring representerer? Den religionstypologiske analysen som nå er 

gjennomført, har besvart spørsmålet ved å avdekke hvilke trender i vestlig samtidsreligion 

betenkningen knytter an til. Her var det først og fremst viktig å undersøke betenkningens 

påståtte forhold til selv-spiritualiteten. Analysen viste at alle de fire aspektene ved 

betenkningens fremstillinger av gudsrelasjonen (oppfatning av natur, erkjennelse, autoritet og 

praksis) kunne knyttes til selv-spiritualiteten. Samtidig viste analysen at selv-spiritualitetens 

perspektiv ikke evnet å belyse alle betenkningens praksiser og forestillinger. Ved å supplere 

analysen med kategoriene forskjellsreligion og humanitetsreligion, kom sider ved 

betenkningen fram i lyset som ikke hadde blitt viet oppmerksomhet tidligere. Betenkningens 

måte å framstille bibellesning på lot seg forstå fra forskjellsreligionens perspektiv. I kontrast 

til selv-spiritualitetens idealer gav betenkningen på disse konkrete punktene uttrykk for en 

konservativ, bibelkristen variant av forskjellsreligion.  

Videre lot diakoniens betydning, profil og begrunnelse seg best forstå ut fra 

humanitetsreligionen, med sitt fokus på nestekjærlighet og menneskeverd. Betenkningens 

visjon for gudsrelasjonens ulike aspekter lar seg etter hele denne analysen ikke bare forstå 

som et uttrykk for en kristen utgave av selv-spiritualitet, men som en mer kompleks 

framstilling av relasjonen mellom Gud, menneske og skaperverk.  

 

 



 

 
 
 

160 

9.2 Åndelig erfaring og spørsmålet om en koherent erfaringshorisont 
Er det komplekse mangfoldet av forestillinger knyttet til gudsrelasjonen et problem? 

Betenkningen søker å legge til rette for åndelig erfaring gjennom åndelig praksis. Vurdert ut 

fra denne målsetningen er det ikke nødvendigvis problematisk at den viser affinitet til ulike 

trender samtidsreligiøsitet i sin framstilling. Men sett i lys av avhandlingens hermeneutiske 

erfaringsbegrep er et koherent og troverdig samspill mellom forestillinger og praksiser her en 

viktig forutsetning. De ulike aspektene må være kompatible med hverandre for å danne en 

koherent forestilling om gudsrelasjonen. Forestillingene om gudsrelasjonen må kunne 

bekrefte, og selv kunne bli bekreftet av, betenkningens åndelige praksiser. Kompatibilitet gir 

gjensidig bekreftelse og koherens bygger opp under troverdighet, forutsetninger for at nye 

forestillinger og praksiser skal kunne smelte sammen i dannelsen av en ny erfaringshorisont. 

Det er denne type dynamikk mellom forestillinger og praksiser som kommer til overflaten i 

Taylors framstilling av den sekulariserte erfaring i A Secular Age (2007), og som han legger 

forutsetningene for med sin hermeneutiske kritikk av William James’ erfaringsbegrep i 

Varieties of Religion Today (2002).581 Åndelig erfaring får sin betydning fra forestillinger og 

fortolkningsrammer vi intuitivt forholder oss til verden gjennom. Disse fortolkningsrammene 

er formet av kultur, praksiser og språk vi overtar, men de kan også endres gjennom bevisst 

arbeid med åndelig praksis og refleksjon. Det er på denne siste måten betenkningen i 

virkeligheten kan etablere nye mulighetsbetingelser for åndelig erfaring.  

 

En hindring for betenkningens mål om å legge til rette for åndelig erfaring vil være at de 

forskjellige forestillingenes visjoner er inkompatible med hverandre, at de istedenfor å 

bekrefte hverandre står som løsrevne påstander eller nuller hverandre ut. Er forestillingene om 

gudsrelasjonen inkompatible og selvmotsigende vil de kunne forhindre hverandre fra å 

integreres i en koherent forståelseshorisont. Det vil da være mindre nærliggende at de 

fungerer som mulighetsbetingelser for åndelig erfaring. I artikkelen “The Liturgical Reform” 

hevder psykologen og filosofen Ole Jacob Madsen at betenkningen ikke bare viser affinitet til 

selv-spiritualiteten. Betenkningens bekreftelse av autentisitetsidealet står også en viss 

spenning til noen andre, mer tradisjonelle elementer: “Laugerud’s theological Augustinian 

imagery is a well-considered attempt to navigate between the Church of Norway’s traditional 

emphasis on duties and demands, and the current desire to choose for one’s own self and to 

                                                        
 

581 Se s.26-28. 
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listen to one’s inner voice.”582 Den foregående analysen har kartlagt i detalj premissene for 

betenkningens attempt to navigate mellom ulike posisjoner i samtidsreligiøsiteten. 

Spørsmålene vi nå skal forfølge er hvordan betenkningen navigerer mellom disse posisjonene, 

og eventuelt hvor well-considered dette forsøket kan sies å være. I den grad 

mulighetsbetingelser for åndelig erfaring kan studeres systematisk, vil det være viktig å 

undersøke hvorvidt betenkningen lykkes i å skape en koherent framstilling av gudsrelasjonen 

i mangfoldet analysen har avdekket.  

 

10 Drøfting: hybriditet - og strategier for koherens 
 

Til tross for at Madsen hevder at betenkningen representerer et veloverveid forsøk på å 

navigere mellom selv-spiritualitetens autentisitetsideal og kirkens tradisjonelle 

konformitetsideal, viser den foregående analysen at betenkningen står med et vanskelig 

utgangspunkt. Vi har tidligere sett Paul Heelas’ påstand om en logisk inkompatibilitet mellom 

selv-spiritualitetens naturoppfatning og forskjellsreligion: “Logically, it is impossible to 

reconcile an inner ‘god’ […] with the transcendent, theistic God of life-as religion […].”583 

De religionstypene betenkningen navigerer mellom er ifølge denne teoretiske referansen ikke 

bare ulike. De er i en viss forstand bipolare. Betenkningens affinitet til selv-spiritualiteten 

resulterer i innbyrdes spenninger, når den suppleres av elementer av forskjellsreligion og (i 

noen grad) humanitetsreligion. Motsetningene kommer til uttrykk særlig i betenkningens 

framstillinger av åndelig autoritet og erkjennelse.  

 

 

10.1 Spenninger i oppfatningen av åndelig autoritet 
Alle åndelig praksiser i streng forstand legitimeres på den ene siden av ytre autoritet 

(Bibelen), og på den andre siden av indre autoritet (verdien av åndelige erfaringer). Men 

hvorfor skal man anta at Bibelen og erfaringene driver det åndelige livet i samme retning? I 

forlengelsen har vi også sett at hele Bibelen krever subjektets uforbeholdne overgivelse i 

lesningen. Samtidig bruker betenkningen bibelhistorier om autentisitetens verdi for å 

                                                        
 

582 Madsen. “The Liturgical Reform”, 17 
583 Heelas. Spiritualities of Life, 57 
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legitimere subjektets selvstendige autoritet i det åndelige livet. Hvis dette ikke er en koherent 

autoritetsforståelse, hva kan i så fall forhindre den fra å ende i selvmotsigelse?  

 

Analysen viste at betenkningen knytter begrepene ”synd” og ”frelse”, som i seg selv er 

sentrale i forskjellsreligion, til åndelig praksis. Rett praksis danner en vei ut av synd til Guds 

frelse. Samtidig beskriver betenkningen synd og frelse som allmenne, erfarbare livstilstander 

(synd forklares som ”indre splittelse” og frelse som ”indre helhet”). Tolkningen av begrepene 

er mulig å knytte til selv-spiritualitetens fokus på erfaring, helhet, og det å leve et mer 

integrert liv. Men hva gjør det nærliggende å tro at spørsmålet om synd versus frelse handler 

om destruktive versus konstruktive livserfaringer? Kan ikke begrepene like gjerne handle om 

tilstander som transcenderer erfaringen, som det er opp til Gud å dømme om? Tilsvarende 

beskriver den på den ene siden målet med det kristne livet som selvutvikling, og på den andre 

siden å utvikle en disippelidentitet etter bibelske idealer. Men gis det noen grunn for å tro at 

autentisitetsidealet og konformitetsidealet ikke kan være gjensidig utelukkende? Og hvis ytre 

og indre autoritet skulle vise seg å representere ulike idealer, vil ikke den ene autoriteten 

måtte innordnes under eller utelukkes av den andre?   

 

 

10.2 Spenninger i oppfatningen av åndelig erkjennelse 
Tett sammenvevd med synet på autoritet står synet på åndelig erkjennelse. Et flertall av 

betenkningens åndelige praksiser sies på den ene siden å lede den praktiserende til et møte 

med Gud, og på den andre siden til et møte med ens egentlige selv. Men hvordan viser 

betenkningen at det er sammenheng mellom gudserkjennelse og selverkjennelse? Teologisk 

sett kan det like gjerne være tale om erkjennelse av to radikalt forskjellige størrelser. En 

parallell dikotomi oppstår når kriteriet for å vurdere gehalten i åndelige forestillinger på den 

ene siden sies å være Bibelens lære, og på den andre siden sies å være autentisiteten i den 

åndelige erfaring. Hva gir troverdighet til forestillingen om at Bibelens lære og personlige 

erfaringer gir sammenfallende innsikter? Og hvis ikke, hvor har genuin åndelig erkjennelse 

sitt utspring? På samme måte hevder betenkningen at Herrens selvmeddelelse på den ene 

siden er gitt kirken utenfra, og på den andre siden gis gjennom subjektive følelser. Klarer 

betenkningen å argumentere for at disse kildene formidler kompatible innsikter?  
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Dersom oppfatningene av autoritet og erkjennelse holdes sammen med naturoppfatning, viser 

nye spenninger i materialet seg. De forskjellsreligiøse oppfatningene av åndelig erkjennelse 

og autoritet har ikke noe korrelat når det gjelder naturoppfatning. Betenkningens 

naturoppfatning representerer generelt selv-spiritualitetens forestillinger, en panenteistisk 

kilde-holisme med vekt på guddommelig immanens i skaperverket (134-138). Spørsmålet er 

om betenkningens omtale av Bibelen som den autoritative gudsåpenbaring lar seg forene med 

bildet av en immanent Gud som lar seg finne i naturens verden og i subjektets indre? Er ikke 

troverdigheten i dette bibelsynet snarere avhengig av forestillinger om en transcendent Gud 

som bryter inn i verdenshistorien og åpenbarer noe helt annet enn det naturen kan vise oss? På 

den annen side, hvis Gud primært ble framstilt som en transcendent, allmektig aktør overfor 

naturens verden, hvordan kunne i så fall betenkningens holistiske naturoppfatning, dens 

immanens-orienterte syn på erkjennelse og praksisene i “den indre etterfølgelsesveien” gitt 

mening? Naturoppfatningen i forskjellsreligionen innebærer at Gud nettopp ikke kan la seg 

erkjenne gjennom skaperverket, men gjennom åpenbaringer “utenfra”, og at Guds suverenitet 

må nødvendigvis også rokke ved forestillingen om subjektets autoritet. Og åndelig praksis vil 

i en slik kontekst dømmes til å bli subjekts-orienterte bestrebelser som ikke kan utrette noe i 

forhold til Gud, fordi Guds suverenitet fordrer kun den transcendens-orienterte tillit til at 

frelsen skjenkes utenfra. Dette viser hvordan naturoppfatningen henger nøye sammen med, og 

får konsekvenser for, synet på erkjennelse, autoritetsoppfatning og praksisidealer. Hvis 

elementene i disse ulike aspektene ved gudsrelasjonen hentes fra ulike religiøse 

grunnmodeller, står en i fare for konseptuelt havari. Det gjør det nødvendig å klare å navigere 

mellom de ulike posisjonene. 

 

 

10.3 Betenkningens tre strategier for koherens 
Ikke alle spørsmålene som har blitt reist i det foregående vil førfølges. Det avgjørende 

poenget som disse spørsmålene tjener til å illustrere, er at betenkningens innbyrdes konsistens 

trues med å bryte sammen under vekten av dens iboende spenninger. Samtidig vil jeg 

understreke at underveis i denne eksponeringen har jeg vært tilbakeholden med å konkludere 

om vi faktisk har med inkompatible posisjoner å gjøre. For å avklare spørsmålet om 

innholdsmessig koherens skal vi nå undersøke et nytt aspekt ved betenkningen, nemlig dens 

måte å relatere aspektene av forskjellsreligion, humanitetsreligion og selv-spiritualitet på. 
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Reelle spenninger til tross; i analysen finner vi også belegg for at betenkningen ikke nøyer seg 

med å stable opp ulike påstander og posisjoner side ved side i et forsøk på å tekkes alle. 

Betenkningen gjør også forsøk på å skape en koherent og enhetlig visjon. Analysen har 

allerede avdekket spor av flere strategier for å navigere mellom ulike religiøse posisjoner. Vi 

kan skille mellom en språklig, en argumentativ og en innholdsmessig strategi i betenkningen.  

 

For det første benytter betenkningen språklige strategier. De tjener til å knytte de ulike 

posisjonene sammen ved hjelp av språkbruk og betegnelser som gir resonans innenfor både 

tradisjonell kristendom og selv-spiritualitet. En språk-strategisk funksjon får valget 

av ”Mesteren” som oversettelse av kyrios. Som betegnelsen “Herre” knytter “Mesteren” an til 

forskjellsreligionens autoritetsforståelse på den ene siden, hvor det inngår i en hierarkisk 

autoritetsstruktur i korrelasjon med de betenkningen omtaler som “sauer” og “disipler”. I dette 

tilfellet er Mesterens autoritet mediert gjennom Bibelens ytre autoritet, og betegnelsen 

signaliserer et konformitetsideal. Samtidig knytter “Mesteren Jesus” an til selv-spiritualitetens 

forestillinger om selvets indre mester. I New Age-sammenheng assosieres “mesteren” med en 

høyere eller guddommelig del av selvet. Betenkningen bekrefter slike assosiasjoner når den 

beskriver Mesterens nærvær i selvets indre, og det harmonerer med betenkningens tale om 

gudgitte “grunnfølelser” og med forestillingen om den åndelige lengsel. Sett fra selv-

spiritualitetens perspektiv støtter “mester”-betegnelsen opp om autentisitetsidealet. Valget av 

begrepet “mester” kan ha mange årsaker, bakgrunnen for valget er ikke vesentlig i denne 

sammenheng. Poenget er at det i lys av den religionstypologiske analysemodellen fungerer 

som en språklig strategi som tjener til å binde sammen elementer av forskjellsreligion og selv-

spiritualitet, uensartede elementer som skaper spenninger primært i synet på åndelig 

erkjennelse og autoritet. Samtidig vil det å benytte betegnelser som vekker ulike assosiasjoner 

i ulike kontekster ikke lede fram til forestillinger som er reelt kompatible. Denne typen 

språklig strategi er forenende på et rent språklig plan, men kan også tilsløre innholdsmessige 

forskjeller snarere enn å skape reell koherens. Men betenkningen benytter seg også av andre 

strategier som kan vise seg mer løfterike. 

 

Betenkningens argumentative strategier går ut på å argumentere for at det til tross for 

forskjeller finnes vesentlige tilknytningspunkter for den ene hovedposisjonen innenfor den 

andre posisjonen. I hovedsak dreier det seg om påstander om at forskjellsreligiøse 

forestillinger har vesensmessige trekk som er kompatible med selv-spiritualitet. To eksempler 
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illustrerer denne strategien. I tråd med det foregående har vi argumentet om at subjektive 

erfaringer bør tilskrives religiøs autoritet fordi Bibelen vitner om det (Thomas tvileren som 

åndelig forbilde) eller fordi den kristne tradisjonen vitner om det (Augustins tolkning av sin 

åndelige lengsel). Her legitimeres indre autoritet ved hjelp av ytre autoritet, som dermed er 

den reelle sisteinstansen.584 Dernest har vi eksempler på at argumentasjonen går motsatt vei, 

som når betenkningen bekrefter Bibelens religiøse autoritet ved å hevde at den er det mest 

autentiske uttrykk for subjektiv åndelige erfaring.585 I dette tilfellet er den indre autoriteten 

den reelle sisteinstansen.  

 

Woodhead og Heelas’ teori utelukker ikke i og for seg at det kan finnes gjensidige 

tilknytningspunkter mellom forskjellsreligion og selv-spiritualitet i spørsmålet om autoritet. 

Problemet med betenkningens argumentative strategier er imidlertid at det bildet av 

konvergens som argumenteres fram, kan tilsløre at den reelle autoriteten til slutt ligger hos 

den som legitimerer den andres autoritet. Strategien skaper et inntrykk av innholdsmessig 

koherens, og dette kan også vise seg å stemme, men heller ikke denne strategien er i stand til å 

skape noen reell innholdsmessig syntese mellom indre og ytre autoritet. Den argumentative 

strategien ender med å påvise likheter mellom forskjellsreligion og selv-spiritualitet, ikke med 

å skape en fusjon.  

 

Betenkningens siste måte å møte behovet for innholdsmessig koherens på er via en 

konseptuell strategi. Denne består av et konsept, en teologisk grunnforestilling, som evner å 

inkorporere de ulike posisjonene inn i en overordnet helhet. Vi har sett at de to andre 

strategiene medfører et harmonisk uttrykk uten å lykkes med å forene idéinnholdet i de ulike 

posisjonene. Det betyr at det er først via en konseptuell strategi at en reell syntese kan oppstå. 

Derfor er strategien avgjørende for betenkningens forsøk på å etablere en konsistent 

erfaringshorisont. 

 
                                                        
 

584 Denne argumentasjonsmåten kommer eksempelvis til uttrykk på denne måten: “Men lærer ikke erfaringen oss 
at det gode liv utfolder seg når […]? Bibelen bekrefter denne erfaringen når […]” (KMÅL, 12) Her bekrefter 
Bibelens autoritet erfaringen, og er dermed plassert over erfaringen. 
585 En slik måte å argumentere på ser vi eksempler på her: “Mer enn noe annet menneskelig språk lar [Bibelens 
språk] oss ane noe av det vi mennesker kan erfare når Gud virker i oss.” (KMÅL, 28); “Denne uoppløselige 
sammenhengen mellom sann lære og sann spiritualitet er årsaken til at den mest personlige erfaring med Gud 
samtidig gjenkjennes som den mest universelle kirkelige erfaring.” (KMÅL, 52) Her tilskrives Bibelen autoritet 
ut fra erfaringen, som dermed plasseres over Bibelens autoritet. 
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10.4 Den åndelige lengsel som konseptuell strategi  
Forestillingen om den åndelige lengsel fungerer som betenkningens konseptuelle strategi. 

Lengselskonseptet integrerer elementer fra alle de tre religionstypene inn i en overordnet 

helhet. For det første viste analysen at lengselen framstilles av betenkningen som en indre 

erfaring som bærer selv-spiritualitetens karaktertrekk. Det faktum at en lengsel representerte 

et guddommelig element i mennesket, bidro til å knytte det guddommelige til 

erfaringsmessige fenomen som tilhører subjektet, til individets intuisjon, indre følelsesliv og 

skjulte drivkrefter. Betenkningens beskrivelse av lengselen støtter opp om autentisitets-etoset 

som utgjør kjernen i selv-spiritualitetens autoritetsoppfatning. Lengselskonseptet er en 

integrert del av betenkningens holistiske naturoppfatning, og støtter opp om forestillingen om 

at åndelig erkjennelse ligger naturlig for mennesket. På grunn av disse forgreiningene bidrar 

lengselskonseptet til å gjøre subjekts-orienterte åndelige praksiser meningsfulle. Den er 

sentral i alle aspekter av selv-spiritualitet som betenkningen gir uttrykk for. 

 

For det andre danner den åndelige lengsel en forutsetning for de elementene av 

humanitetsreligion som kom til overflaten mot slutten av analysen. For betenkningen 

representerer den åndelige lengsel menneskets iboende imago dei. Forestillingen om 

menneskets gudbilledlikhet et karakteristisk trekk ved humanitetsreligion, i motsetning til 

forskjellsreligion. Gudbilledlikheten er betenkningens bakenforliggende rasjonale for 

diakonalt “barmhjertighetsarbeid”, for visjonen om inkluderende fellesskap, for 

religionsdialog og forestillingen om skjulte Kristus-erfaringer. Menneskets gudbilledlikhet 

fordrer at åndelig praksis også må involverer kamp for rettferdighet og samfunnsansvar. I den 

sammenheng gir lengselskonseptet en indirekte begrunnelse for betenkningens overraskende 

kritikk av selv-spiritualitetens egosentrisme. 

 

For det tredje og siste lar forestillingen om den åndelige lengsel seg knytte til 

forskjellsreligion. I dagligtalen innebærer “lengsel” et erfart fravær av et gode. Tilsvarende er 
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ikke betenkningens lengsel bare et uttrykk for Guds virksomme nærvær, “en refleks av at han 

har søkt oss først.”586 Den åndelige lengsel kan også tolkes som en konsekvens av Guds 

fravær, av brudd og guddommelig transcendens. “Mennesket er preget av en opprinnelig, 

umiddelbar relasjon til Gud som er blitt borte. Men enda bærer vi en anelse, en lengsel i 

oss.”587 Transcendens-aspektet ved lengselskonseptet utmales ikke av betenkningen. Men det 

er til stede og lar seg knytte til forskjellsreligionens dikotomi mellom Gud og skaperverk. I 

dette perspektivet har det og betydning av lengselskonseptet legitimeres med henvisning til 

bibelens autoritet.588 Den åndelige lengselens karakter av å være en ufullkommen kilde til 

erkjennelse, innebærer også at Guds ord i Bibelen framstår som et nødvendig supplement. 

 

Analysen har vist at betenkningens forestilling om den åndelige lengsel hører mest hjemme i 

selv-spiritualiteten. Samtidig viser gjennomgangen over at betenkningens lengselskonsept er i 

stand til å integrere både forskjellsreligiøse, humanitetsreligiøse og subjektsorienterte 

posisjoner. Lengselskonseptets notoriske hang til å sprenge de analytiske kategoriene gir 

konseptet dets strategiske styrke overfor betenkningens iboende spenninger. Fleksibiliteten 

setter konseptet i stand til å spille en nøkkelrolle i betenkningens navigering mellom ulike 

typer samtidsreligion, som innholdsmessig betyr ulike forestillinger av forholdet mellom 

immanens og transcendens i gudsrelasjonen.  

Vi skal nå gå inn på konkrete punkter, hvor forestillingen om en åndelig lengsel bidrar til å 

forbinde aspekter av forskjellsreligion med aspekter av selv-spiritualitet. Punktene er 

hovedsakelig hentet fra analyseresultatene. Men jeg vil i tillegg engasjere materialet i 

drøftingen, fordi vi nå beveger oss ut i det mer uutforskede mellomrommet mellom de tre 

religionstypene. Det er her vi kan ha håp om å finne svar på noen av spørsmålene som ble 

reist etter oppsummeringen. 

  

 

                                                        
 

586 KMÅL, 9 
587 KMÅL, 9 
588 KMÅL, 8: “I perioder har religiøsiteten vært vurdert som en negativ avsporing og avvisning av den sanne 
Guds åpenbaring. Et slikt syn lar seg vanskelig kombinere med utsagn i Bibelen som ser lengselen etter Gud som 
noe som er nedlagt gjennom skaperverket. Gud ordnet sitt skaperverk i den hensikt at menneskene “skulle søke 
Gud, om de kanskje kunne føle og finne ham” (Apg 17,27).” 
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Den åndelige lengsel og oppfatningen av autoritet 
Alle åndelig praksiser i gruppen “den indre etterfølgelsesveien” legitimeres på den ene siden 

av ytre autoritet (Bibelen) og på den andre siden av indre autoritet (åndelige erfaringer). 

Betenkningens budskap er at ytre og indre autoritet driver det åndelige livet i samme retning. 

Den underliggende forestilling dette sammenfallet avdekker, er at begge kilder har samme 

guddommelige opphav. Et eksplisitt eksempel på denne fusjonen av indre og ytre autoritet 

finnes i framstillingen av åndelig veiledning. 
 

Åndelig veiledning må være forankret i den bibelske formaning. Samtidig kan vi gjennom den lære å 

oppdage vår dypeste lengsel. Vi erfarer et sammenfall mellom Guds vilje og det VI dypest ønsker. 

[Dette] er årsaken til at den mest personlige erfaring med Gud samtidig gjenkjennes som den mest 

universelle kirkelige erfaring.”589  
 

Bibelen krever selvets uforbeholdne overgivelse, men når subjektets selvstendige autoritet 

forankres i en teologisk forestilling om en guddommelig lengsel, suspenderes den latente 

selvmotsigelsen mellom forskjellsreligionens og selv-spiritualitetens autoritetsoppfatning. 

Betenkningens lengselskonsept gjør det mulig å argumentere for at det å overgi seg til Gud, er 

ensbetydende med å styrke sin subjektivitet. “[Åndelig fornyelse] dreier seg om å bli styrket i 

kjærlighetens relasjon til Gud […] Eller sagt på en annen måte: Å finne, eller styrkes i sin 

identitet.”590 Den åndelige lengsel leder inn i Selvet og ut i Skriften - samtidig. Begge steder 

møter man “Mesterens” autoritet. Den åndelige lengsel som teologisk konsept gjør det mulig 

å hevde at selv-spiritualitetens ideal om selvutvikling sammenfaller med “et kall til å leve som 

hans disippel.”591 Ytre og indre autoritet har samme guddommelige kilde. 

 

 

Den åndelige lengsel og synet på erkjennelse 
Tett sammenvevd med synet på autoritet står synet på åndelig erkjennelse. Et flertall av 

betenkningens åndelige praksiser sies på den ene siden å lede den praktiserende til et møte 

med Gud, og på den andre siden til et møte med ens egentlige selv. Forestillingen om den 

indre lengsel som Imago Dei bidrar til at denne erkjennelsen ikke ender i en paradoksal 

                                                        
 

589 KMÅL, 52 
590 KMÅL, 17 
591 KMÅL, 20-21 
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bekreftelse av to dikotome kilder til erkjennelse. Den smir snarere selverkjennelse og 

gudserkjennelse sammen i en integrert helhet. Lengselskonseptet gir innhold til betenkningens 

argument om at: “Mer enn noe annet menneskelig språk lar [Bibelens ord] oss ane noe av det 

vi mennesker kan erfare når Gud virker i oss.”592 På samme måte gjør lengselsforestillingen 

det mulig å hevde at erfaringen fungerer parallelt med, ikke i motsetning til, Bibelen som 

kriteriegrunnlag for å vurdere gehalten i åndelige forestillinger. Åndelig praksis er avgjørende 

fordi det leder til erfaring av ens åndelige lengsel, som i siste instans forteller oss det samme 

som Bibelen.593 Videre gjør lengselsforestillingen det mulig å bekrefte to forestillinger som er 

karakteristiske for New Age uten å forlate tradisjonelle kristne forestillinger. Det første er 

reinkarnasjonstanken, som vurderes som “et uttrykk for at Gud har nedlagt i mennesket en 

tørst etter evig liv.”594 Det andre er en panteistisk naturoppfatning, som “bærer en lengsel etter 

guddommelighet som er nedlagt i mennesket.”595 Begge disse New Age-forestillingene 

bekreftes som uttrykk for genuine åndelige erkjennelser med guddommelig opphav. Av 

mennesker mistolkes de utenfor Bibelens lys, men i seg selv formidler de Bibelens budskap 

om troen på et liv etter dette og på et kosmisk, guddommelig allestedsnærvær. For Gud sier 

det samme gjennom selvets indre lengsel som gjennom Bibelens ytre ord. 

 

 

Den åndelige lengsel, praksisteori og naturoppfatning 
En spenning i betenkningen lå i bruken av begrepene ”synd” og ”frelse”, som i 

utgangspunktet vektlegges i forskjellsreligion. Betenkningen omtalte imidlertid begrepene 

som allmenne, erfarbare livstilstander som en kunne påvirke gjennom åndelig praksis. Denne 

tolkningen knytter an til selv-spiritualiteten. I denne sammenhengen åpner forstillingen om 

den åndelige lengsel for immanente, erfaringsorienterte fortolkninger av synd og frelse:  
 

Den indre veien er derfor vårt håp om helbredelse av vår søndersplittede (ordet synd kommer av 

“sønder”) natur. Ved å gå veien inn i våre hjerter, åpner vi for den helbredende frelse som Gud selv er. 

Kontemplasjonen, foreningen med Gud, å leve uavlatelig i Guds nærhet, er målet for den indre veien. 
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[…] Å være i Gud gir en intens opplevelse av å leve i nået, av å være nær den andre og nærværende i 

sitt eget liv.596  

 

Synd og frelse er først og fremst erfarbare fenomener, de er til forveksling lik selv-

spiritualitetens tale om selvets splittelse og om åndelig praksis som dets vei til indre helhet. 

Siden lengselen viser at selvets relasjon til Gud har en allmenn, erfaringsmessig dimensjon, 

blir det også nærliggende å anse ens egen åndelige praksis som en betydningsfull faktor i 

arbeidet med å komme seg ut av synden og oppnå større del av frelsen.  

 

Videre handlet betenkningens latente inkonsistens om forholdet mellom selv-spiritualitetens 

naturoppfatning og forskjellsreligionens syn på erkjennelse. Analysen har vist hvordan den 

åndelige lengsel representerer en holistisk impuls. Den åndelige lengsel innbefatter “lengselen 

etter Guds nærhet”, “lengselen etter medmenneskelig fellesskap og enhet” og “lengselen etter 

skaperverkets helhet”.597 Lengselen trekker ikke bare sjelen mot Gud, men trekker hele 

mennesket ut mot hele Guds skaperverk. Den guddommelige impuls som lengselen utgjør en 

partikulær manifestasjon av, ligger under virkeligheten og binder den sammen med seg selv. 

Å la seg lede av lengselen vil også lede til en erfaring av virkelighetens innerste vesen. Denne 

naturoppfatningen er også den logiske årsaken til at betenkningen legger slik vekt på kroppens 

og naturens rolle som kilder til åndelig erkjennelse, og disse sammenvevde forestillingene om 

natur, praksis og erkjennelse bærer selv-spiritualitetens merke. 

 

Samtidig er dette en strategi som ikke nødvendigvis utelukker elementer av forskjellsreligion. 

Vi har vært inne på at lengselsbegrepet impliserer et element av gudsfravær. Siden den 

åndelige lengsel både er et symptom på nærvær og fravær, på Guds immanens og 

transcendens, bidrar den som konsept til at motsetningen åndelig erkjennelse gjennom naturen 

og gjennom Bibelen blir mindre, og følgelig at det ikke trenger å være noen motsetning 

mellom introspektive praksiser og det å overgi seg til Guds ord i Bibelen. 

 

Betenkningens bruk av den åndelige lengsel som konseptuell strategi er avgjørende i møte 

med den interne spenningen som truer framstillingen av gudsrelasjonen med innholdsmessig 
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skipbrudd. Betenkningens forsøk på å unngå “et bastant skille mellom den åndelige lengsel i 

og utenfor kirken” var ikke bare avhengig av kløktig navigering mellom ulike religionstyper, 

men av en meta-forestilling som evnet å forene dem.598 Den foregående drøftingen har vist at 

den åndelige lengselen fungerer som konseptuelt lim. Både i synet på åndelig praksis, 

autoritet, erkjennelse og naturoppfatning bidrar forestillingen om en åndelig lengsel til å 

fusjonere elementer av forskjellsreligion og humanitetsreligion med de mange elementene av 

selv-spiritualitet. Vi skal snart drøfte hvor vellykket dette prosjektet er vurdert ut fra 

betenkningens egne premisser. Først vil drøftingen imidlertid tjene på et teoretisk blikk på den 

fusjonen som forestillingen om den åndelige lengsel legger til rette for. Hvordan utvider dette 

aspektet vår forståelse av betenkningen som uttrykk for samtidsreligion?  

 

 

10.5 Betenkningen som erfaringsorientert forskjellsreligion 

Teistisk spiritualitet 
Spørsmålet fordrer et nytt blikk på de religionsvitenskapelige premissene, denne gangen med 

fokus på hvordan kombinasjoner av ulike religionstyper preger vestlig samtidskultur. En egen 

hybridkategori som så langt ikke er drøftet, virker umiddelbart relevant. Den dukker opp 

nærmest som et appendiks i forbindelse med Vincett og Woodheads “spirituality”-typologi 

(tidligere presentert sammen med Gilhus’ og Mikaelssons og Stark og Bainbridges’ typologier 

over det nyreligiøse feltet, 86-88). Etter inndeling av nyreligiøsiteten i kropp, sjel, ånd-

praksiser, New Age og paganisme, nevner Vincett og Woodhead en egen fusjonskategori for 

tradisjonell religion påvirket av selv-spiritualitetens forestillinger og praksiser. Dette kalles 

theistic spirituality.599  

 

Teistisk spiritualitet faller utenfor det rent nyreligiøse feltet. Det er en overordnet kategori 

som rommer både hva Woodhead tidligere har kalt ”erfaringsorientert humanitetsreligon” 

og ”erfaringsorientert forskjellsreligion”.600 Hun skriver i 2009 at behovet for å innføre 

teistisk spiritualitet som egen metakategori bunner i erkjennelsen av at dette er i ferd med å 

utkrystallisere seg som et særpreget felt i vekst; “[there are] increasing signs of crossing the 
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bounderies between new forms of spirituality, and aspects of traditional theistic religious 

practice.”601 Teistisk spiritualitet kjennetegnes bl.a. av brobygging over det tilsynelatende 

paradokset at tradisjonell religion forutsetter ytre autoritet mens selv-spiritualitet forankrer 

autoriteten i det indre. Broen bygges på ulike måter ifølge forfatterne. En måte er å hente 

inspirasjon fra den kristne mystikken, hvor en ved hjelp av kilder fra sin egen religiøse 

tradisjon kan forfekte selv-spiritualitetens grunnsyn, og dermed knytte an til moderne typer 

selv-spiritualitet som New Age. I mystikken fokuseres eksempelvis møtepunktene mellom 

Gud og menneske mens Guds transcendens nedtones. Noen vektlegger erfaringens verdi, 

mens andre igjen vektlegger skaperverket som kilde til gudserkjennelse ved å trekke på 

sakramentalteologi eller kristne naturmystiske tradisjoner. Felles for teistisk spiritualitet er 

forestillingen om at det er maktpåliggende å utforske ens eget indre liv og erfaringer, og at det 

dras veksel på kroppslige og holistiske praksiser fra ens egen religiøse tradisjon. Denne 

tilnærmingen skjer gjerne med utgangpunkt i det man tar for å være en ”gjenoppdagelse” av et 

genuint innhold som har blitt undertrykt av den kirkelige tradisjonen (f.eks. naturens religiøse 

betydning).602  

 

Kategorien teistisk spiritualitet bringer fram noen sentrale trekk ved betenkningens form for 

symbiose. Særlig setter det betenkningens særegne valg av kristne inspirasjonskilder inn i en 

samtidsreligiøs kontekst. Både betenkningens påberopelse av den kristne mystikken 

(representert ved Augustin, ørkenfedrene, Johannes av Korset og pietismen), dens kritikk av 

kirken, dens gjennomgående erfaringsorientering, forestillingen om Guds immanens i sjelen, 

naturen og den sanselige verden, dens understrekning av skaperverket som kilde til åndelig 

erkjennelse, og til slutt dens subjektsorienterte åndelige praksiser; harmonerer med 

Woodheads beskrivelse av teistisk spiritualitet.  

 

Dette viser at på den ene siden deler betenkningen den grunnleggende orienteringen i denne 

religionsformen, og kan anses som en norsk manifestasjon av denne vestlige trenden. På den 

andre siden er teistisk spiritualitet som kategori likevel omfattende. Ved å trekke inn de to 

kombinasjonstypene som Woodhead og Heelas identifiserte på begynnelsen av 2000-tallet i 
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betraktningen kan betenkningens form for hybrid religion presiseres nærmere: 

Erfaringsorientert humanitetsreligion og erfaringsorientert forskjellsreligion. 

 

 

 

 

Erfaringsorientert forskjellsreligion 
Analysens funn viser at måten betenkningen forhandler mellom indre og ytre autoritet på, gir 

gjenklang i Woodhead og Heelas’ beskrivelser av menigheter preget av erfaringsorientert 

forskjellsreligion: 

 
In congregations of experiential difference, as well as remaining external and over-against the believer, 

God ‘comes within’. The ‘Word’ must not be merely followed but internalized – ‘eaten’ and 

‘swallowed’. It must go all the way down. […] Far from overruling unique subjective-life, the Holy 

Spirit becomes the core of subjective life, guiding and directing it from within.603  

 

Analysen viser at betenkningen føyer seg symptomatisk inn i Woodhead og Heelas’ kart over 

utviklingstrekk og trender i Vestlig samtidsreligion: selv-spiritualitet viser størst vekst, og de 

formene for tradisjonell religion som viser størst vekst er de som integrerer elementer av selv-

spiritualitet med forskjellsreligion. Analysen avdekker at betenkningens karakter nettopp 

preges av den siste kombinasjonstypen.  

 

Nå kan det innvendes at slike kombinasjoner heller ikke er uvanlige i tradisjonell kristendom. 

Ortodokse kirker har alltid understreket erfaringens og sanselighetens åndelige verdi i 

kombinasjon med forskjellsreligiøs kirketenkning. En slik kritikk må imidlertid ikke få 

tilsløre det sentrale faktum at betenkningen ikke er tradisjonell i denne forstand: 

betenkningens tilknytningspunkter til selv-spiritualitet mangler forankring i sakramentale 

kirkelige praksiser, slik de praktiseres i lutherske eller østkirkelige tradisjoner. I luthersk 

tradisjon er det privatsfærens praksiser, primært representert ved bibellesning, betenkningen 

velger å knytte an til. Analysen har også vist hvordan en rekke av betenkningens forestillinger 

er kompatible med forestillinger, verdier og praksiser som er karakteristiske for nyreligiøse 
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utgaver av selv-spiritualiteten. For å finne forankringspunkter for tilsvarende oppfatninger i 

den kristne tradisjonen, er betenkningen henvist til fromhetstradisjoner som har eksistert i 

marginene av den protestantiske kirkelige tradisjonen. 

 

Dette funnet gir grunn til å konkludere med at den kirkelige popularitet, offentlige interesse 

og faglige diskusjon betenkningen har vekket her til lands, må sees i sammenheng med to 

ting: På den ene siden treffer den religiøse spørsmål, idealer og forestillinger i samtiden svært 

godt, og på den andre siden representerer den et stykke tradisjonsforankret kristendom. 

Betenkningens erfaringsstrategi, som i hovedsak bekrefter selv-spiritualitetens 

erfaringshorisont under henvisning til kristne tradisjoner, må selv sees på som et barn av sin 

samtid.  

 

Analysen har vist at betenkningens tendens til å kombinere selv-spiritualitet med elementer av 

forskjellsreligion og humanitetsreligion gir seg utslag i interne spenninger når det gjelder 

oppfatning av åndelig praksis, autoritet, erkjennelse og naturoppfatning. At disse spenningene 

etter alt å dømme er symptomatiske for denne utbredte typen religiøs fusjon er i seg selv et 

viktig funn som faglitteraturen har viet relativt lite oppmerksomhet. Det kommer imidlertid 

fram i Heelas og Woodheads beskrivelse av kombinasjonsformenes behov for et “triks” som 

makter å veve sammen elementer fra ulike posisjoner i en større helhet: 
 

The ‘trick’ which such congregations play is to offer subjective enhancement and cultivation in terms 

that can make sense to a subjectivized culture, but to insist that this comes not through reliance on one’s 

inner resources but through submission to the higher authority of God, Christ, the Bible and 

congregational instruction.604    

 

I betenkningens tilfelle består “trikset” imidlertid av et mer raffinert forsøk på å skape en reell 

syntese, det er mer enn en språklig eller argumentativ strategi. Vi har sett at betenkningens 

forsøk på å skape en overordnet koherens også gir seg utslag i en konseptuell strategi. 

Konseptet om en åndelig lengsel legger til rette for the trick ved å fusjonere immanente og 

transcendente posisjoner i betenkningen. Fra Woodheads og Heelas’ perspektiv lar resultatet 

seg identifisere som erfaringsorientert forskjellsreligion av bibelkristent format. Man kunne til 
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og med snudd Heelas og Woodheads begrep på hodet og kalt betenkningen 

for ”forskjellsorientert selv-spiritualitet”, gitt selv-spiritualitetens primære rolle i dokumentet. 

Det ville i så fall medført en mykere forståelse av forholdet mellom selv-spiritualitet og 

religion enn den Woodhead og Heelas legger til grunn i The Spiritual Revolution.605 

 

 

10.6 A well-considered attempt to navigate? Konkluderende betraktninger 
Drøftingen ble innledet med Madsens lesning av betenkningen som “a well-considered 

attempt to navigate between the Church of Norway’s traditional emphasis on duties and 

demands, and the current desire to choose for one’s own self and to listen to one’s inner 

voice.”606 Mens analysen har avdekket hvilke elementer som skapte spenning, har drøftingen 

vist at i tillegg til å navigere mellom ulike posisjoner, etablerer betenkningen et konseptuelt 

lim mellom disse posisjonene via forestillingen om den åndelige lengsel. Vurdert ut fra 

betenkningens målsetning om å tilrettelegge for åndelig erfaring, er den innholdsmessige 

koherensen dette skaper et fortrinn. Spørsmålet som gjenstår i denne omgang, er dermed om 

vi kan konkludere med at det hele “gikk opp”? Analysens funn tyder på at svaret må bli ja, et 

stykke på vei, men ikke helt. De største spenningene har knyttet seg til synet på erfaring og 

autoritet. Til tross for det teologiske postulatet om en åndelig lengsel som lar Gud stå som 

garantist for både Bibelens og den åndelige erfaringens autoritet, er det ikke gitt at den indre 

og den ytre kilden til religiøs erkjennelse er kompatible i praksis. Selv om betenkningen 

lykkes i å knytte de to sammen i samme guddommelige kilde rent konseptuelt, vil det ikke 

nulle ut muligheten for erfaringer av diskrepans og konflikt. Hvilken instans er sisteinstans 

dersom Bibelens ord og den åndelige lengsel viser seg å peke i hver sin retning? Spørsmålet 

innebærer at til syvende og sist må den ene kilden vike plass for den andre som øverste kilde 

til autoritet og erkjennelse.  

 

Ut fra betenkningens omtaler av Den hellige skrift virker det ved første øyekast som om 

Bibelen spiller rollen som øverste norm, den er “hovedkilden, som alle de andre kildene flyter 

fra.”607 Samtidig viser analysen at det er selv-spiritualiteten som legger føringene for 
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betenkningens generelle argumentasjon og teologiske tilrettelegging. Det er også denne som i 

egentlig forstand uttrykker den åndelige lengsel i vår tid. Som autoritetsoppfatning og syn på 

erkjennelse er både betenkningens naturoppfatning og praksiser er i overveiende grad 

kompatibelt med selv-spiritualitet, ikke forskjellsreligion.  

Betenkningens mest distinkte uttrykk for forskjellsreligion kommer til uttrykk som en 

konservativ, bibelkristen tendens. Betenkningens argumentasjonsmåte på dette området gir 

inntrykk av at så lenge en påstand kan forankres i Bibelen, er den ”bibelsk” og dermed 

autoritativ.  

Det som i første omgang kan se ut som et “sterkt” bibelsyn skaper imidlertid en teologisk 

sårbarhet i andre omgang. Leses Bibelen kontekstuelt på en urefleksiv måte, kan selv et uttalt 

forsvar for Skriftens suverene autoritet tilsløre autoritative impulser som trekker i sine egne 

retninger. Når alle skriftsteder i teorien blir like autoritative i en mangfoldig og mangetydig 

bibeltekst, blir argumentasjonens ufrakommelige utvalg av skriftbelegg og valg av tolkninger 

i praksis et lett bytte for uartikulerte motiver, for underliggende moralske visjoner og for 

kollektive forestillinger som preger kulturen generelt. Disse, som kan bli de styrende 

prinsippene for tekstfortolkningen, trenger ikke å være teologisk legitime. Selv om de kan 

være det, så forholder ikke betenkningen seg til ytre teologiske kriterier for å kunne vurdere 

dette. Den fromme leser trenger ikke en gang selv være bevisst hvilke kulturelle drivkrefter 

som informerer bibellesningen. Ut fra Taylors hermeneutiske forståelse av hvordan den 

menneskelige erkjennelse fungerer, er en slik refleksiv selvbevissthet unntaket snarere enn 

regelen. Det skaper det sterke bibelsynets svake punkt.  

Betenkningens bibelkristendom kan kontrasteres med den form for forskjellsreligion som 

Woodhead kaller kirkekristendom. Kirkekristendommens vektlegging av kirkens 

læretradisjon og av et teologisk lederskap, sørger i praksis for at kirken skal ha et refleksivt 

forhold til hvilke teologiske kriterier som styrer fortolkningen av Bibelen og av sin egen 

samtid. Ikke minst i konservativ variant av kirkekristendom, får trosbekjennelsen rollen som 

norma normata i dogmatisk terminologi: Bibelen er øverste norm, men bekjennelsen er 

kirkens autoritative uttrykk for hva som er det sentrale i Bibelens lære. Det er grunn til å 

spørre om betenkningen, ved å hevde at hele Bibelen er like viktig, samtidig som den ikke er 

opptatt av teologiske tolkningskriterier, paradoksalt nok åpner for at Bibelen kan innta 

funksjonen som en norma normata som bekrefter og konkretiserer samtidens forestillinger, 

for eksempel slik disse kommer til uttrykk i selv-spiritualiteten. Selv om spørsmålet er satt på 
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spissen, viser analysen at samtidens selv-spiritualitet i praksis legger føringer for 

betenkningens valg av bibelvers og for dens tolkninger av dem.  

 

Paradoksalt nok er det nettopp betenkningens “sterke” bibelsyn som skaper sårbarhet for at 

ytre kulturelle impulser kan styre utvalget, tilretteleggingen og fortolkningen av bibeltekstene 

– for selvet som den reelle sisteinstans. Samtidig kan den uttalte strengheten i bibelsynet også 

tolkes som en bevisst strategi overfor kirken. Den gir legitimitet til selv-spiritualitetens 

forestillinger og praksiser overfor en norsk kirkevirkelighet på grasrotplan, som tradisjonelt er 

preget av bibelkristendommens bibelsyn. 

 

Det jeg her hevder er en vedvarende spenning i betenkningen, er det viktig å påpeke at ikke 

kan tilbakeføres til en opphavelig spenning mellom kristendom og nyreligiøsitet. Selv om det 

er forskjellsreligionens uttrykk for kristendom som kommer til syne i betenkningens omtale 

av Bibelens autoritet, kan ikke kristendom identifiseres med forskjellsreligion, verken i 

bibelkristen eller kirkekristen utgave. Som påpekt innledningsvis har kristendommen 

tradisjonelt sett også manifestert seg som humanitetsreligion og selv-spiritualitet (81-82). I 

tillegg er forskjellsreligion en tverr-religiøs kategori, som også innbefatter strenge former for 

nyreligiøsitet (87). Hva analysen har brakt på det rene er simpelthen at det er en spenning 

mellom uttrykk for forskjellsreligion og selv-spiritualitet i den åndelige erfaringshorisont 

betenkningen konstruerer. Dette synes å bekrefte Heelas’ nevnte observasjon av at et hvert 

forsøk på å navigere mellom forskjellsreligionens og selv-spiritualitetens logikk i realiteten 

ikke kan unngå en slagside i den ene eller andre retningen.608 Tesen om menneskets åndelige 

lengsel, betenkningens konseptuelle strategi for å forene de to religiøse logikkene, er 

vellykket sett i lys av dette utgangspunktet. Men heller ikke den unngår å gi størst prioritet til 

en av grunnposisjonene. Drøftingen antyder at selv om selv-spiritualitetens logikk tilskrives 

størst vekt, blir den paradoksalt nok også mulig under henvisning til forskjellsreligiøse 

forestillinger om bibelsk autoritet. 

  

Det interessante spørsmålet i forlengelsen av analysen kan ikke bli hvorfor selv-spiritualitet 

fortrenger kristen spiritualitet, fordi det ville være en sammenblanding av kategorier. Om vi 

ser analyseresultatene opp mot både den kulturanalytiske og den dogmatiske faglitteraturen 
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som foreligger om betenkningen, så blir det interessante spørsmålet hvilken kulturell 

betydning det har at betenkningen hovedsakelig henter fram elementer fra den kristne 

tradisjonen som korresponderer med selv-spiritualitetens forestillinger om gudsrelasjonen, og 

verken knytter an til kirkens forordnede praksiser, eller til de lutherske idealene for 

fromhetsliv som Aadnes og Austad peker på (69-73). 
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1 Forholdet mellom Woodhead og Heelas´ religionstypologi og Taylors 
sekulariseringsteori 

 

 

Gjennom analysen har vi sett at betenkningen i hovedsak knytter an til selv-spiritualiteten, 

som er den mest innflytelsesrike formen for vestlig samtidsreligion ifølge Woodhead og 

Heelas.609 Til tross at betenkningen også uttrykker synspunkt som trekker i andre retninger, 

hovedsakelig mot forskjellsreligion, er det grunn til å konkludere med at den i hovedsak 

lykkes med å møte det vestlige klimaet den selv kaller “den åndelige lengsel i vår tid”. I 

analysen har jeg påvist hvordan betenkningen knytter an til selv-spiritualiteten gjennom sin 

erfaringsstrategi og sine spesifikke framstillinger av gudsrelasjonen. Men analysen har ikke 

gitt svar på hvor selv-spiritualiteten henter sin attraksjon fra, hvilke kulturelle drivkrefter som 

gjør at nettopp denne religionstypen får bred appell. Her er vi inne på det Charles Taylor 

kaller background, et begrep som er nært beslektet med Gadamers horisont-begrep. Hvilke 

deler av kulturens kollektive bakgrunnsforståelse (our sense of our whole predicament) 

knytter betenkningen i realiteten an til i sitt forsøk på å gjøre kristen spiritualitet meningsfull 

“i vår tid”? Dette bringer oss tilbake til det tilsynelatende paradokset nevnt innledningsvis, at 

betenkningen relaterer seg til en samtid som ikke bare karakteriseres som åndelig lengtende, 

men som sekulær, preget av “den materialistiske og vitenskapelige fornuft” og av “teorier om 

religionens bortfall”.610 

 

I det følgende skal jeg plassere betenkningens erfaringsstrategi inn i en større kulturhistorisk 

sammenheng som har med sekulariseringen å gjøre. Dette vil skje i form av en diakron 

fortolkning under ledespørsmålet: Hvordan kan betenkningens erfaringsstrategi relateres til 

sekulariseringen av vestlig kultur? Først vil jeg gjøre rede for noen forutsetninger som denne 

fortolkningen hviler på. Hvordan selv-spiritualiteten knyttes til sekulariseringsprosessen i 

aktuell faglitteratur, er det første jeg vil gjøre rede for. Deretter vil jeg gi en skisse over den 
                                                        
 

609 Heelas & Woodhead. The Spiritual Revolution, 75, 85-94, 134; Heelas. Spiritualities of Life, 61-78, 128-134; 
Woodhead & Heelas. Religion in Modern Times, 112-123; Woodhead. Christianity, 100-108, 150 
610 KMÅL, 8 
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akademiske diskursen om sekulariseringen, som disse bidragene relaterer seg til. Til slutt vil 

jeg gjøre rede for hvilken tilnærming til sekulariseringen det vil være fruktbart å anvende i 

denne avhandlingen, vurdert ut fra forskningssituasjonen og avhandlingens tematikk.611 

 

 

1.1 Selv-spiritualitet og sekularisering  
Sekulariseringstematikken har lenge dominert faglige tilnærminger til forholdet mellom 

modernitet og religion.612 En rekke studier av selv-spiritualitet mer spesifikt, viser også til 

sekulariseringsprosessen som en kulturhistorisk bakgrunn for framveksten av denne typen 

samtidsreligion.613  

 

Både Wouter Hanegraaff, Woodhead og Heelas anvender sekulariseringen som en sentral 

forklaringsmodell for religiøs endring og for selv-spiritualitetens utbredelse spesielt. Tredje 

og siste del av Hanegraaffs studie består av en idéhistorisk fortolkning av New Age-

bevegelsen i lys av sekulariseringen, derav bokens undertittel Esoterism in the Mirror of 

Secular Thought.614 Hanegraaff behandler sekulariseringen som en idéhistorisk utvikling blant 

samfunnselitene i moderniteten. Sentralt i hans framstilling står romantikkens vektlegging av 

det indre liv, som lot seg koble på esoteriske og naturmystiske strømninger i samtiden. Han 

viser hvordan disse flyter over i den sekulære æra hvor de psykologiseres. Det betyr at den 

åndelige erfaringsverden blir å forstå som en rent subjektiv og intramental dimensjon, 

frikoblet fra den ytre verdens objektive beskaffenhet, og som dermed er kompatibel med en 

                                                        
 

611Med tematikk mener jeg avhandlingens material- og formalobjekt, se s.33-37. 
612 Woodhead & Heelas. Religion in Modern Times, 307 
613 Jeg bruker her begrepet modernitet som betegnelse på en generell prosess som starter på 15- og 1600-tallet og 
som leder til en rekke nye kollektive forestillinger i vesten. Modernitetens tankesett er iflg. Espen Schaanning 
preget av troen på metoder og sisteinstanser, på sannheten, framskrittet og på menneskets frihet. Se Schaanning. 
Modernitetens oppløsning, 9-10. 
Sekulariseringsperspektivet synes å være adressert i de aller fleste viktige arbeider om selv-spiritualitet. Se 
eksempelvis Aadnanes. Det nye tusenårsriket; Beck. A God of One’s Own; Bruce. “The New Age and 
Secularisation”; Hanegraaff. New Age Religion; Heelas. Spiritualities of Life; Heelas & Woodhead. The Spiritual 
Revolution; Gilhus & Mikaelsson. Kulturens refortrylling; Tacey. The Spirituality Revolution og i noen grad van 
Ness (Ed.) Spirituality and the Secular Quest.  
614 Hanegraaffs inndeling av sin studie i tre deler som han kaller orientation, exposition og interpretation, har i 
praksis mye til felles med Schneiders’ standardiserte framgangsmåte i spiritualitetsstudier. “[T]here seems to be 
a characteristic three-phase procedure in many research projects undertaken in the field, namely, “thick” 
description of the aspect of experience being studied, critical analysis of the phenomenon under scrutiny, and 
constructive interpretation.” (Schneiders. “The Study of Christian Spirituality”, 6) 
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sekularisert naturoppfatning.615 Hanegraaffs måte å tilnærme seg sekulariseringen på er 

influert av idéhistorikeren Arthur Lovejoy, den er primært orientert om teorier, ikke praksiser, 

og han behandler sekularisering mer som et fenomen i intelligentsiaen enn som 

massefenomen.  

 

Woodhead og Heelas baserer seg på både religionshistoriske og religionssosiologiske studier. 

De registrerer endringer i både trosforestillinger, religiøse praksiser og religionens sosiale 

former. I siste del av deres Religion in Modern Times (2000) beskriver de fire trender som 

preger studiet av samtidsreligion, hvorav sekularisering behandles først. Til forskjell fra 

Hanegraaff gir de en oversikt over fagdiskursen om sekulariseringen som sådan. Uten å ta 

eksplisitt stilling til hvilken retning de selv identifiserer seg med, skjelner de mellom fire 

former for sekulariseringsteorier. Teoretikere som støtter the disappearance thesis, som den 

tidlige Peter Berger, hevder at religiøse livssyn lenge har vært i stødig tilbakegang i 

moderniteten og at religion er sakte i ferd med å forsvinne. The differentiation thesis går 

derimot ut på at religionen både svekkes og endres. Den er sakte i ferd med å forsvinne fra det 

offentlige rom og den sosiale sfære, men vil fortsette å spille en viss rolle i det private liv. En 

mindre kjent variant av sekulariseringstesen er the de-intensification theory. Denne går ut på 

at religionen mister sine distinkt religiøse attributter i en generell markedstilpasningsprosess, 

og at sekularisering betyr religionens metamorfose til å bli et “produkt” som ikke minst dreier 

seg om åndelige opplevelser. En annen, mindre innflytelsesrik variant av 

sekulariseringsteorien er the coexistence theory. Denne tar utgangpunkt i en skjelning mellom 

ulike sektorer: religionenes tilbakegang på noen områder skjer parallelt med vitalitet og vekst 

på andre områder.616  

 

Denne korte oversikten over feltet gir grunn til å anta at kirkemøtebetenkningen vil kunne 

fortolkes på ulike måter alt etter hvilken type sekulariseringsteori en har som utgangspunkt. 

Samtidig deler ikke Woodhead og Heelas’ inn sekulariseringsteoriene ved hjelp av vanntette 

skott, det er tale om en kategorisering av en rekke overlappende tilnærminger til det samme 

feltet av religiøs endring. Forskjellene handler ikke minst om ulike disipliner, fagtradisjoner, 

typer materiale og interesseområder. Det handler også om hvilke fenomener forskningen 

                                                        
 

615 Hanegraaff. New Age Religion, 411-513 
616 Woodhead & Heelas. Religion in Modern Times, 307-308 (jf. 309-341) 



 

 
 
 

184 

velger å legge vekt på, som framveksten av en sekulær fornuft, tiltakende religiøs pluralisme, 

tilbakegang av institusjonalisert og offentlig religion og endringer i kjølvannet av 

forbrukerkulturen.617 Det som mangler ved Woodhead og Heelas’ presentasjon, er en helhetlig 

teori eller framstilling som evner å integrere de overlappende interesseområdene og innsiktene 

under en felles faglig ramme. Dette synes imidlertid ikke å ha noe med framstillingen å gjøre, 

men med forskningssituasjonen på sekulariseringsfeltet anno 2000. 

 

 

1.2 Behovet for en samlende kulturteori om sekulariseringen 
Behovet for å koble sammen ulike tilnærminger finnes ikke bare innenfor 

sekulariseringsfeltet. Det melder seg også i spørsmålet om sekulariseringens relasjon til de tre 

andre trendene som preger vestlig samtidsreligion. De to første av disse er 

detradisjonalisering og universalisering. Hvor sekularisering generelt betegner religionenes 

tilbakegang i moderne samfunn, ser både detradisjonaliserings- og universaliseringsteorier på 

endringer innenfor religionene. Detradisjonalisering handler i sum om endringen i synet på 

religiøs autoritet. Den betegner en endring som i korte trekk består i at autoriteten flyttes fra 

transcendente, eksterne og tradisjonsbundne kilder, til autoritetens immanente forankring i 

(det hellige) subjektet. Denne faktoren har i praksis fulgt avhandlingen gjennom store deler av 

analysen (93-108,161-162,166-178).618 Woodhead og Heelas’ framstilling av 

detradisjonalisering innebærer en rekke kontaktpunkter med sekulariseringsfeltet, inkludert 

framveksten av troen på fornuften, religiøs pluralisering, religionens tilbaketrekning fra det 

offentlige rom og dens forbrukertilpasning i retning av å bli et “åndelig produkt”. Religion in 

Modern Times fordrer også at kontaktpunkter mellom sekularisering og universalisering 

utforskes på tilsvarende måte. Universalisering innebærer religionens økende tendens til å 

vektlegge det som er felles og binder sammen på tvers av religiøse tradisjoner, istedenfor å 

vie oppmerksomhet til det som skiller. Forestillingen om en “felles kjerne” i alle religioner er 

et sentralt aspekt ved universaliseringen. Dette har vi og identifisert som ett av selv-

spiritualitetens karaktertrekk, som også har nedslag i betenkningen (92,119-120).619 Også 

                                                        
 

617 Woodhead & Heelas. Religion in Modern Times, 308 
618 Woodhead & Heelas. Religion in Modern Times, 306, 342-386 
619 Woodhead & Heelas. Religion in Modern Times, 306, 386-428 



 

 
 
 

185 

universaliseringen lar seg koble til endringer i synet på autoritet, til økende pluralisme og til 

en tiltakende interesse for religionens erfaringsdimensjon.  

 

Den tredje trenden som løper parallelt med sekulariseringen er den såkalte sakraliseringen. 

José Casanova er blant teoretikerne som bruker sakralisering som betegnelse for hva de ser 

som en religiøs oppblomstring i det senmoderne Vesten. Casanova setter trenden opp imot 

hele sekulariseringstesen som sådan med en retorisk tankevekker: “Who still believes in the 

myth of secularization?”.620 Sakraliseringsteoretikere ser, i motsetning til 

sekulariseringsteoretikere, etter tegn på økende antall religiøse omvendelser, på 

deprivatisering av religionene og på intensivering av deres spesifikt religiøse innhold. 

Tendensen til sakralisering viser seg både i veksten av selv-spiritualitet og i det synlige 

nærværet av vital “forskjellsreligion” i offentligheten.621  

 

På den ene siden egner Woodhead og Heelas’ forskningsresultater seg ikke som belegg på en 

tradisjonell sekulariseringsteori forstått som religionens gradvise bortfall. Som vi allerede har 

vært inne på, er deres portrett mer komplisert. Det er preget av både tilbakegang og framgang, 

av tegn til sekularisering men samtidig tydelige tegn til resakralisering. På den andre siden 

kritiserer de samtidig sakraliseringsteoretikere for å unnlate å ta innover seg de funn og 

forskningsresultater som sekulariseringsteoretikere har ført i marken.622 Woodhead og Heelas 

konkluderer med at en eller annen form for coexistence approach må erstatte den tradisjonelle 

sekulariseringsteorien: “it is surely the case that both trends, secularization and sacralization, 

are operative in the modern world.”623  

 

Deres bilde av forskningssituasjonen når det gjelder sekularisering er som sagt preget av 

overlappende felt snarere enn motstridende teorier. Selv sakraliseringsteorien hevder 

forfatterne at bare belyser andre aspekter ved den samme virkeligheten. I sitt konkluderende 

avsnitt om hva som bør prioriteres i framtidig forskning, etterlyser de fokus på reelle 

trosforestillinger, på empirisk sekulariseringsforskning og på religiøse kombinasjonstyper, 

særlig på erfaringsorientert forskjellsreligion utenom de pentekostale og karismatiske 

                                                        
 

620 Casanova sitert i Woodhead & Heelas. Religion in Modern Times, 433 (forfatterens uthevelse). 
621 Woodhead & Heelas. Religion in Modern Times, 329-330 
622 Woodhead & Heelas. Religion in Modern Times, 332 
623 Woodhead & Heelas. Religion in Modern Times, 331 (forfatternes uthevelse) 
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bevegelsene.624  Woodhead og Heelas tegner og bildet av et fagfelt som savner syntetiserende 

forskningsbidrag, som mangler teorier som evner å sy sammen ulike forskningsresultater til 

den helhet forfatterne selv hevder å være på sporet av. Selv om de ikke artikulerer hvordan 

slike sammenhenger kan dannes, peker de på forskningsområder hvor mulige sammenhenger 

kan oppstå i framtidig forskning. Disse har å gjøre med et mer overordnet perspektiv som 

evner å samle de ulike aspektene ved sekulariseringen og av parallelle kulturhistoriske 

utviklingstrekk, altså spor av en mer omfattende kulturteori om sekulariseringen. 

 

 

1.3 Taylors tese om den subjektive vending som Woodhead og Heelas´ nøkkel 
I oppfølgeren til Religion in Modern Times (2000), den empiriske studien The Spiritual 

Revolution, går Heelas og Woodhead lenger i å undersøke disse tilknytningspunktene. Her er 

det særlig forbindelsen mellom sekularisering og sakralisering som vies oppmerksomhet.  

Nøkkelen til å kunne se en felles kulturell dreining bak de tilsynelatende selvmotsigende 

trendene henter de fra Charles Taylors filosofi. Allerede i Religion in Modern Times ble 

Taylor brukt som kulturteoretisk premissleverandør. Her siterte Woodhead og Heelas hans 

påstand fra Sources of the Self (1989)625 om at moderniteten preges av tre grunnleggende 

“moralske kilder”: teisme, den desinteresserte fornuft og romantisk ekspressivisme. 

Woodhead og Heelas trekker her eksplisitte forbindelseslinjer fra Taylors kulturfilosofiske 

rammeverk til deres egen typologi over samtidsreligion.626 Det er særlig beskrivelsene av 

selv-spiritualitet som trekker veksler på Taylors analyse av den postromantiske kultur. Denne 

typen målbærer de moralske verdiene moderniteten har arvet fra den “romantiske 

ekspressivisme” og som for alvor fikk gjennomslag i populærkulturen på 1960-tallet.627 Nært 

relatert til denne “moralske kilden” til samtidsreligionen er Taylors beskrivelser av the 

massive subjective turn of modern culture, en betegnelse Woodhead og Heelas henter fra hans 

The Ethics of Authenticity (1991).628 Forfatterne anser et slikt kulturelt skifte som 

hovedårsaken til at selv-spiritualiteten er nettopp subjekts-orientert: “[…] those turning to 

                                                        
 

624 Woodhead & Heelas. Religion in Modern Times, 487-492 
625 Se Taylor. Sources of the Self, 495-499. 
626 Woodhead & Heelas. Religion in Modern Times, 17 (jf. 17-22)  
627 Woodhead & Heelas. Religion in Modern Times, 113 
628 Taylors The Ethics of Authenticity bygger på en serie radioforedrag som addresserer flere av temaene i 
Sources of the Self i en mer popularisert form. Se omtale og utdrag av The Ethics of Authenticity i Woodhead & 
Heelas. Religion in Modern Times, 136-138. 
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inner spirituality are drawn from the ranks of those who already have faith in what lies within 

and who wants to pursue their quest further.”629 Ved hjelp av Taylors tese om den subjektive 

dreiningen i kulturen identifiserer Woodhead og Heelas en moralsk-kulturell 

fortolkningshorisont som bidrar til å forklare hvorfor selv-spiritualitet viser slik påfallende 

attraktivitet i kulturen for øvrig.  

 

Forskningsresultatene fra Kendal-studiene bekreftet hypotesen fra Religion in Modern Times: 

det måtte være en sameksistens mellom sekulariseringsteoretikernes veldokumenterte 

nedgang i tradisjonell religion, og en sakraliseringstendens som viser seg i form av økning av 

selv-spiritualitet.630 Det er dette funnet av en sameksistens mellom sekularisering og 

resakralisering som leder Heelas og Woodhead til det de betegner som an extremely 

interesting question, nemlig: “could it be the case that there is a single explanation of both 

processes?” Svaret gis umiddelbart: “we offer in Chapter Four what we call the 

subjectivization thesis as the key to explaining both growth and decline.”631  

  

Kulturens massive vending mot subjektet er et av the missing links som leseren stod igjen med 

etter Religion in Modern Times. Taylors tese om kulturens subjektsorienterte dreining blir en 

nøkkel til å forklare både sekulariserings- og sakraliseringsfenomenet. “Subjectivization is a, 

if not the, major cause of such secularization in the post-war period.”632 “[…] what Charles 

Taylor (1991) calls the ‘massive subjective turn of modern culture’ […] is very much bound 

up with the growth of subjective wellbeing culture, including wellbeing spirituality.”633 

 

Som en konklusjon går det an å si at funnene av selv-spiritualitet i betenkningen antyder en 

rekke mulige tilknytningspunkter til forestillinger og verdier som er distinkte for den sekulære 

æra. Samtidig har den øvrige gjennomgangen også vist mangler ved de ulike tilnærmingene til 

sekulariseringen. Hanegraaff vurderte den overveiende som et fenomen på teori- og 

eliteplanet, og trakk i liten grad inn bredere kulturelle konsekvenser eller praksisdimensjonen 

som har vært sentral i religionssosiologiske tilnærminger siden Durkheim og Weber. 

                                                        
 

629 Woodhead & Heelas. Religion in Modern Times, 136 
630 Heelas & Woodhead. The Spiritual Revolution, 9 
631 Heelas & Woodhead. The Spiritual Revolution, 10 (forfatternes uthevelse) 
632 Heelas & Woodhead. The Spiritual Revolution, 112 (forfatternes uthevelse) 
633 Heelas. Spiritualities of Life, ix 
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Woodhead og Heelas hadde en mer helhetlig tilnærming til fenomenet, men viste samtidig at 

det mangler et teoretisk rammeverk som kunne samle ulike tilnærminger og posisjoner i feltet 

under en mer helhetlig kulturforståelse. I 2005 gav de et bidrag selv, da Taylors tese om 

kulturens subjektive dreining ble en forklaringsnøkkel til både nedgang og vekst, til 

sekularisering og resakralisering. Woodhead og Heelas’ teoretiske avhengighet av Taylors 

eldre bidrag gjør det sannsynlig at bidragene deres har sterke faglige tilknytningspunkter til 

hans senere sekulariseringsteori, selv om hovedvekten av Taylors bidrag på feltet er av nyere 

dato.634  

 

 

 

2 Charles Taylors sekulariseringsteori 
 
  

Den totalt desakraliserte verden, det fullstendig desakraliserte kosmos, er en ny 
oppdagelse i menneskeåndens historie. Det er ikke vår oppgave å vise hvilke historiske 

prosesser, hvilke forandringer i menneskets åndelige innstilling som har ført til at det 
moderne mennesket har desakralisert sin verden og antatt en profan eksistens.  

Vi nøyer oss med å fastslå at desakraliseringen av opplevelsen som helhet 
karakteriserer det ikke-religiøse mennesket i de moderne samfunn.635  

Mircea Eliade 
 

Etter Woodhead og Heelas’ felles studier og Hanegraaffs avhandling om New Age er 

sekulariseringsdebatten tilført et uomgjengelig bidrag: Charles Taylors A Secular Age (2007).  

Jeg skal nå introdusere filosofen Taylor, og gjøre rede for hva hans sekulariseringsteori 

tilfører fagdiskursen på feltet før jeg viser relevansen av hans teori for denne avhandlingen. 

Deretter skal vi gå nærmere inn på hva som kjennetegner hans bidrag, og til slutt drøfte 

Taylors teori kan tilrettelegges som fortolkningshorisont for betenkningen. 

 

                                                        
 

634 Av utgivelsene jeg her har brukt, er Taylors A Secular Age bare referert til i Heelas’ Spiritualities of Life. I 
boken Spiritualities of Life (2008) svarer Heelas på en innvending som Taylor retter mot ham i A Secular Age 
når det gjelder transcendens og immanens innenfor selv-spiritualiteten, men de store linjene i Taylors 
sekulariseringsteori tematiseres ikke. (Heelas. Spiritualities of Life, 21-22) 
635 Eliade. Det hellige og det profane, 9-10 (første uthevelse er forfatterens, andre uthevelse er min) 
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Ved utgivelsen av A Secular Age var Charles Taylor allerede etablert som en av vår tids mest 

innflytelsesrike filosofer.636 Som tenker posisjonerer han seg hovedsakelig i den kontinentale, 

hermeneutiske tradisjonen. Et slektskap med Hans-Georg Gadamer viser seg i en 

gjennomgående interesse for mennesket som selvfortolkende vesen og for filosofiens plass i 

praksisfeltet, og i tanken om at menneskets virkelighetsforståelse er betinget av det språk og 

de moralske verdier som det får del gjennom å bli sosialisert inn i samfunnet og kulturen.637 

Taylors skrifter er oversatt til en rekke språk, og dekker emner innen moralfilosofi, 

språkfilosofi, politisk filosofi og epistemologi, subjektsfilosofi og idéhistorie.638 Taylor 

benytter seg også av de fleste av disse faglige ressursene i sine senere arbeider med 

sekulariseringen.  

 

2.1 Offentlig filosofi 
I likhet med sitatet fra Mircea Eliade over er det et hovedpoeng i A Secular Age at det 

desakraliserte kosmos er en ny oppdagelse i menneskehetens historie. Og som Eliade hevder 

Taylor at sekulariseringen ikke bare dreier seg om en oppdagelse ved siden av andre 

oppdagelser, men om en tilstand som determinerer det moderne menneskets “opplevelse som 

helhet”.639 Men til forskjell fra Eliade, er Taylors sekulariseringsteori nettopp det Eliade 

avgrenset seg imot: “[…] å vise hvilke historiske prosesser, hvilke forandringer i menneskets 

åndelige innstilling som har ført til at det moderne mennesket har desakralisert sin verden og 

antatt en profan eksistens.”640 Taylors sekulariseringsteori er med andre ord en ambisiøst 

anlagt, kulturhistorisk framstilling av sekulariseringen av den vestlige erfaringshorisont.  

I A Secular Age kombinerer han perspektiver fra intellektuell historie, mentalitetshistorie, 

kunnskapssosiologi og filosofi, med idéhistorie som en bred, samlende faglig horisont.641 

                                                        
 

636 Sosialantropologen Sindre Bangstad hevder at Taylor er “kan hende den mest betydelige filosofen i vår tid.” 
(Bangstad. Sekularismens ansikter, 53; se også Abbey. Charles Taylor, 1; Smith. Charles Taylor, 1; og 
Henriksen. “Moderne religion i kritisk lys”, 83.) Taylors publikasjoner – og innflytelse – strekker seg fra 
klassiske filosofiske disipliner til en rekke andre fag både i humaniora og samfunnsvitenskapene (Abbey. 
Charles Taylor, 2-3).  
 Abbey. Charles Taylor, 1; Henriksen. “Moderne religion i kritisk lys”, 83 
637 Abbey. Charles Taylor, 9; Smith. Charles Taylor, 88 
638 Abbey. Charles Taylor, 2-3, 66-69 
639 Taylor. A Secular Age, 3 
640 Eliade. Det hellige og det profane, 9-10 
641 For min bruk av disse begrepene, se Berg Eriksen. Hva er idéhistorie, 13-16. Alle disse disiplinene hører til 
idéhistoriefaget, bortsett fra de filsofisk-prinsipielle drøftingene som dominerer siste del av A Secular Age. Til 
sammenligning er Taylors andre hovedverk Sources of the Self en mer rendyrket filosofihistorie, den er klarere 
avgrenset til ett ledemotiv orientert rundt filosofihistoriske analyser, den går i dybden på noen færre, utvalgte 
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Skjønt kulturhistorie er en mer presis beskrivelse av hva han studerer, for han utforsker ikke 

ideene for sin egen del, men praksisfeltet de inngår i, og som ideene former og formes av, de 

kollektive forestillingene og den praktiske fornuft som former kulturen i bred forstand. Taylor 

sporer diakrone og synkrone interaksjoner mellom ideer, sosiale praksiser og populære 

forestillinger. Han forfølger flere motiv samtidig, og han tråler uopphørlig fram og tilbake i 

den historiske utviklingen fra før-moderne religiøsitet til samtidens sekularitet.642  Taylors 

komplekse tilnærming og fokus skaper usikkerhet om hvilken disiplin og hvilket fag han her 

tilhører, og for den saks skyld om arbeidet hører hjemme i samfunnsvitenskapene eller i 

humaniora. Enkelte kritikere har også lest verket gjennom det faktum at Taylor er katolikk, og 

hevder det må anses som teologi.643 En slik påstand kan imidlertid kritiseres for å ikke skille 

mellom Taylors uttalte forutsetninger i møte med tematikken, en refleksivitet som følger av 

hans hermeneutiske utgangspunkt, og Taylors faglige argumentasjon i selve arbeidet. 

Samtidig er det riktig at Taylors argumentasjon ikke er ”verdinøytral”, men i lys av Taylors 

profesjon og sekulariseringsteoriens karakter er det mer nærliggende å lese dette som et 

filosofisk enn et teologisk anliggende. 

Sannsynligvis er det saksvarende å se Taylors sekulariseringsteori som en form for offentlig 

filosofi (public philosophy), en filosofisk form for samfunnsvitenskap som ifølge Robert 

Bellah har røtter blant annet hos Tocqueville i første halvdel av 1800-tallet. Stikk i strid med 

tendensen til stadig større faglig spesialisering, er den offentlige filosofien opptatt av å 

etablere helhetsframstillinger av kulturen på tvers av faglige og disiplinære grenser, og den 

overskrider også skillet mellom humaniora og samfunnsvitenskap. Offentlig filosofi har et syn 

på samfunnet som er forankret i samfunnets moralske tradisjoner, og etterspør samfunnets 

verdier og dets visjoner for det gode. Dens hensikt er ikke bare å bidra innad i akademias 

vitenskapelige arbeid, men å bidra ut til offentligheten. ”It brings the traditions, ideals, and 

aspirations of society into juxtaposition with its present reality. It holds up a mirror to 

society.”644 Offentlig filosofi er i tillegg historisk, ikke i den forstand at den er opptatt av 

                                                                                                                                                                             
 

tenkere, og den har ikke minst en kronologisk oppbygning. Sources er med andre ord et mindre komplisert verk 
å forholde seg til som vitenskapelig bidrag enn A Secular Age. 
642 Hans magnum opus er ikke bare ni hundre sider lang, den er også kompleks og relativt uoversiktelig. Se 
Joseph Dunnes kritiske kommentar om forlagets “slappe” redigering av A Secular Age i “Our “Ethical 
Predicament””, 53. Se for øvrig Taylors selvkritiske bemerkninger om sin egen bok i Kuipers. “The New 
Atheism and the Spiritual Landscape of the West [part 1]” samt i “Afterword”, 301, 321. 
643 Cooke. ”Charles Taylor and the Return of Theology-as-history”, 133-139  
644 Bellah. Habits of the Heart, 301 
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fortidige enkelthendelser, men i kraft av å bidra med narrativer om kulturens utvikling. 

Narrativet er en av de mest effektive måtene å framstille helheten på, ifølge Bellah. Den 

offentlige filosofien relaterer sine narrativer til de narrativer og myter som preger samtiden, 

bringer dem i gjensidig og kritisk dialog med hverandre, og bidrar til å gjøre samtidens 

narrativer og dets moralske verdier synlige og refleksive som sådan.645 Bellah nevner Jürgen 

Habermas og Alistair MacIntyre som eksempler på samtidige offentlige filosofer, og som det 

følgende vil vise er det den samme filosofiske tradisjonen Taylors A Secular Age skriver seg 

inn i.  

 

 

2.2 Sekulariseringens plass i Taylors forfatterskap  
Etter utgivelsen av A Secular Age i 2007 har Taylor publisert flere bidrag om 

sekulariseringen. Egenverdien av A Secular Age, kombinert med en rekke nye publikasjoner, 

gjør Taylors stemme til en av sekulariseringsdebattens mest aktuelle.646 Det er mulig å spore 

noen mindre dreininger i fokus, som en større bevissthet om islams nærvær, men de nyere 

bidragene representerer hovedsakelig en videreføring og supplering av innsiktene fra A 

Secular Age. Hovedverket fra 2007 står samtidig i kontinuitet med flere av Taylors tidligere 

arbeider.647 Dette gjelder ikke minst hans Sources of the Self (1989) og The Ethics of 

Authenticity (1991), bøkene Woodhead og Heelas la til grunn for sin forklaringsmodell for 

subjektiveringstendensen som de dokumenterte i samtidsreligionen.648 I den grad han 

inkorporerer tidligere teorier i sin tilnærming til sekulariseringen, er det også naturlig å lese 

disse som bidrag til hans sekulariseringsteori. Interessen for sekulariseringstematikken startet 

for alvor med hans Gifford-forelesninger våren 1999, “Living in a Secular Age”649 En rekke 

                                                        
 

645 Bellah. Habits of the Heart, 298-303 
646 For Taylors bidrag om sekulariseringen etter A Secular Age, se bl.a. Taylors  Secularism and Freedom of 
Conscience (sammen med Maclure, 2011); del 3 av hans essaysamling Dilemmas and Connections (2011), samt 
kapitler i Varieties of Secularism (Ed. Warner, VanAntwerpen & Calhoun, 2010); Rethinking Secularism (Ed. 
Calhoun, Jurgensmeyer & VanAntwerpen, 2011) og i The Power of Religion in the Public Sphere (Ed. Mendieta 
& VanAntwerpen, 2011). 
647 Woodhead & Heelas. Religion in Modern Times, 17-19, 113, 136-138. Taylors Sources of the Self (1989) 
foregriper sekulariseringstematikken, men slektskapet mellom Sources og A Secular Age går også andre vei; 
Wendy Brown har påpekt at A Secular Age er en oppfølger til Sources i den forstand at den fortsetter Taylors 
utforskning av selvets konstruksjon i Vestlig kulturhistorie. Hun mener det er dette fokuset som gjør A Secular 
Age banebrytende innen sitt felt ( Brown. “The Sacred, The Secular, and the Profane”, 87). Se også Smith. 
Charles Taylor, 212-242. 
648 Woodhead & Heelas. Religion in Modern Times, 17-19, 113, 134, 136-138 
649 Taylor. Varieties of Religion Today, v; Smith. Charles Taylor, 236 
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av hans publikasjoner er relatert til for- og etterarbeidet med disse. A Secular Age er 

hovedverket som inkorporerer, binder sammen og utvider perspektiver fra hans tidligere 

sekulariseringsbidrag. Dette er dels gjort helt konkret: godt over 10% av A Secular Age består 

av eldre publikasjoner fra Taylors hånd, direkte inkorporerte sitater.650 Taylors selvplagiering 

gir et håndfast belegg på kontinuiteten i hans sekulariseringsbidrag fram til 2007. 

Kontinuiteten i perspektiv og posisjon er også konsistent med hans øvrige filosofiske profil. A 

Secular Age er gravitasjonspunktet i Taylors sekulariseringsteori.  

 

 

2.3 En tredje type sekulariseringsteori 
Taylors viktigste bidrag til de etablerte sekulariseringsteoriene er først og fremst dens omfang, 

dens synkrone bredde og dens diakrone dybde. Taylor forsøker intet mindre enn å etablere en 

overordnet kulturteori om sekulariseringen.  Statsviteren Wendy Brown hevder at “[Taylor] 

gives us, in short, the first erudite phenomenology of secularism through a remarkably erudite 

and detailed story of the historical construction of secular subjectivity.”651 Teologen John 

Milbank påpeker: “We are provided indeed with almost a full-scale political, cultural, 

intellectual and religious history of modern times.”652 Den allerede nevnte religionssosiologen 

José Casanova hevder det er grunn til å anse A Secular Age som et helhetsperspektiv av det 

slaget sekulariseringsforskningen hittil har manglet. Casanova understreker at nettopp dette er 

den genuine kvaliteten ved Taylors opus magnum sett i lys av forskningssituasjonen på feltet 

anno 2010:  

 
Charles Taylor’s A Secular Age offers the best analytical, phenomenological, and genealogical account 

we have of our modern condition. By “best” I mean that it is simultaneously the most comprehensive, 

nuanced, and complex account I know. Analytically, it explains with distinct clarity the structural 

interlocking constellation of the cosmic, social and moral orders that constitute the self-sufficient 

                                                        
 

650 Generelt er det tale om lengre sitater med kun få overfladiske endringer. For å være konkret gjenfinner vi 
Modern Social Imaginaries (2004), kap.1-6, 8 og 10 i A Secular Age kap.3-5. Selv om kapitlene framstår i noe 
forkortet utgave i A Secular Age, utgjør sitatene over 100 sider fra Modern Social Imaginaries. I tillegg finner vi 
igjen sidene 80-116 fra Varieties of Religion Today (2002) i A Secular Age kap.13 og 14, i noe utvidet utgave; A 
Catholic Modernity? (1999) ss.27-35 finner vi porsjonert ut i kap.10 og 18; den korte artikkelen ”Spirituality of 
Life” (1996) er delt opp og redigert inn i kap. 10 og 17, og artikkelen “Closed World Structures” (2002) er stort 
sett gjengitt i sin helhet i kap.15. 
651 Brown. “The Sacred, The Secular, and the Profane”, 87 
652 Milbank. “A Closer Walk on the Wild Side”, 54 
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immanent frame within which we are constrained to live and experience our lives, secular as well as 

religious.653  

 

Taylor sporer sekulariseringsprosessens utvikling på en rekke områder, inkludert dens 

konsekvenser for de kollektive oppfatningene av åndelig autoritet, erkjennelse, natur og sosial 

praksis, som er denne avhandlingens materialobjekt. Taylor setter dem i sammenheng som 

interagerende aspekter av sekularisering som overgripende kulturutvikling.  

Han deler eksisterende sekulariseringsteorier i to grupper ut fra hva de studerer. Den ene 

gruppen, kalt secularity 1, studerer sekularisering av det offentlige rom, av institusjoner og av 

politiske strukturer (skillet mellom stat og kirke er et nærliggende eksempel). Den andre typen 

tilnærming, kalt secularity 2, bruker sekulariseringsbegrepet om den synkende oppslutningen 

rundt religiøse læresetninger og praksiser (eksempelvis nedgang i antall døpte eller 

bekjennende troende).654 Taylor hevder hans eget bidrag skiller seg fra begge tilnærmingene 

ved å undersøke sekularisering i en tredje betydning. Secularity 3 handler om kulturens 

kollektive erfaringshorisont – kulturens mulighetsbetingelser for religiøs og åndelig erfaring. 

“Secularity in this sense is a matter of the whole context of understanding in which our moral, 

spiritual or religious experience and search takes place. […] An age or society would then be 

secular or not, in virtue of the conditions of experience of and search for the spiritual.”655 

Variabelen her er for Taylor knyttet til transcendens/immanens-distinksjonen: 

 
we have moved from a world in which the place of human fullness was understood as 

unproblematically outside of or “beyond” human life, to a conflicted age in which this construal is 

challenged by others which place it (in a wide range of different ways) “within” human life. […] In 

other words, a reading of “religion” in terms of the distinction transcendent/immanent is going to serve 

our purposes here.656 

 

Taylor legger umiddelbart til at religion som sådan ikke kan defineres ut fra denne 

distinksjonen. Men den er viktig fordi det er religionens orientering mot det transcendente 

                                                        
 

653 Casanova. “A Secular Age: Dawn or Twilight?”, 265 
654 Taylor. A Secular Age, 1-2 
655 Taylor. A Secular Age, 3 
656 Taylor. A Secular Age, 15 
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som anfektes i det sekulære.657 En sekulær kultur har langt svakere mulighetsbetingelser for å 

erfare det ultimate i transcendente kategorier.658 

 

2.4 The Reform Master Narrative  
Det diakrone perspektivet er avgjørende i Taylors forsøk på å forstå sekulariseringen, derav 

hans titulering The Reform Master Narrative (RMN). Sekulariseringsbegrepet innebærer ikke 

bare en kultursituasjon men en prosess. For Taylor er fortellingen om denne essensiell. “[O]ne 

of the central ideas of [A Secular Age] is that one only understands what secularity is through 

the narrative.”659 Samtidsforståelse involverer for Taylor historieforståelse. “[H]istory cannot 

be separated from the situation it has brought about. We have to understand religious/spiritual 

life today in all its different thrusts, resistances, and reactions.”660 Dels henger Taylors 

tilnærming og sammen med en overbevisning om at mennesket er henvist til å strukturere 

forståelsen av seg selv og sin tid gjennom narrativer.661 Taylor søker ikke bare å fortelle 

sekulariseringens historie, men også å avdekke de narrativer om sekulariseringsprosessen som 

finnes i praksisfeltet i den sekulære kulturen, for å kunne belyse dem, gjøre dem refleksive og 

drøfte validiteten i dem.662  

 

Narrativer involverer forestillinger om kulturens tilegnelse eller tap av moralske goder, goder 

som frihet, makt og opplysning. Taylor hevder at narrativene bygges rundt og opprettholder 

kulturens sense of moral order.663 Men mennesket organiserer også sine moralske 

konsepsjoner i hierarkier. Ikke alt er like verdifullt, noen goder har mer betydning enn andre. 

Den viktigste typen kalles hypergoods i eldre deler av hans forfatterskap. Hypergodene er 

                                                        
 

657 Taylor. A Secular Age, 15. Her er vi inne på kanskje den mest grunnleggende påstanden i Taylors 
sekulariseringsteori, karakterisert som the Reform Master Narrative: sekulariseringen framstilles som det 
paradoksale resultat av en århundrelang serie av religiøse reformer som i stadig større grad orienteres mot det 
transcendente (Taylor. A Secular Age, 774). Sekulariseringen inntrer når skillet mellom transcendens og 
immanens har blitt så absolutt at det transcendente til slutt overflødiggjør seg selv og bare en rent immanent 
erfaringsramme står igjen: the immanent frame (jf. Taylor. A Secular Age, kap. 15). 
658 Taylor. A Secular Age, 15 
659 Taylor. “Afterword”, 301 
660 Taylor. A Secular Age, 776 
661 “The adverb [master narrative] bespeaks the view that I hold, that we can’t avoid such narratives. The attempt 
to escape them only means that we operate by an unacknowledged, hence unexamined and uncritized, narrative.” 
(Taylor. “Afterword”, 300) 
662 I dette perspektivet går det an å se Taylors sekualiseringsnarrativ som et konstruktivistisk begrunnet 
opplysningsprosjekt. 
663 Taylor. A Secular Age,5-11; “Afterword”, 311-314 
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knyttet til de store spørsmålene, som meningen med livet.664 I A Secular Age møter vi 

begrepet fullness eller ”livsfylde” som kan forstås som et hypergode. ”We all see our lives, 

and/or the space wherein we live our lives, as having a certain moral/spiritual shape. 

Somewhere, in some activity, or condition, lies a fullness, a richness; that is, in that place 

(activity or condition), life is fuller, richer, deeper, more worth while, more admirable, more 

what it should be.”665 Behovet for å oppleve eller leve i tråd med livsfylden er i følge Taylor 

allmennmenneskelig. Men samfunnets visjoner om hva livsfylden bør ligge i, vil samtidig 

være kulturelt og historisk kontingente.666 Samtidig hevder han at kollektive oppfatninger av 

høyere goder er en vesentlig drivkraft i historien.667 Taylor hevder sekulariseringen nettopp 

innebærer [a] change in our understanding of the good.668 Jeg skal nå presentere en kort 

skisse av Taylors narrativ og mest sentrale begreper, orientert om de fire aspektene ved 

gudsrelasjonen (oppfatningen av autoritet, natur, erkjennelse og praksis) før jeg avslutningsvis 

redegjør for premissene for min bruk av teorien i lesningen av materialet. 

 

2.5  Hovedlinjer i Taylors narrativ 
Taylor framstiller vestlig kristendom som en post-aksial religion. Det ”aksiale” betyr at det er 

en religion som forankrer moralsk autoritet og synet på det gode i transcendente kilder, som 

Guds bud eller Kristi befaling om å forlate alt og følge ham. I antikken og middelalderen er 

disse aksiale godene i et ekvilibrium (the post-axial equilibrium) med immanente goder, som 

velstand, fruktbarhet og trygghet. Et lignende ekvilibrium kjennetegner naturoppfatningen, 

hvor man forestilte seg det immanente som deltakende i det transcendente (the great chain of 

being). Videre samsvarte det med synet på erkjennelse, hvor selvet ble forstått som ”porøst” i 

forhold til transcendent mening (the porous self). Mennesket kunne erkjenne Skaperen 

gjennom det skapte. Ekvilibriet mellom transcendens og immanens fikk et praktisk og sosialt 

uttrykk gjennom religionens allestedsnærvær i praksisfeltet og i det sosiale hierarkiet. Taylor 

kaller dette for en paleo-durkheimsk samfunnstype. Religionens nærvær i kulturens 

                                                        
 

664 Fraser. Dialectics of the Self, 10-11 
665 Taylor. A Secular Age, 5 
666 “[W]e need RMN to upset the unilinear story, to show the play of destabilization and recomposition.” 
(Taylor. A Secular Age, 775) Jf. Taylor. “Afterword”, 312 
667 Taylors diskuterer i denne sammenheng med forskere som behandler sekulariseringen som en konsekvens av 
vestens filosofihistoriske utvikling, John Milbank og Radical Orthodoxy-teologene (Taylor. A Secular Age, 773-
776). Taylor kaller dem eksponenter for “the Intellectual Deviation Theory” fordi de anser teoretiske endringer 
som historiens drivkraft. 
668 Taylor. “What Was the Axial Revolution?”, 368 
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grunnforestillinger og sosiale praksiser var en mulighetsbetingelse for en erfaringsnær 

(experinence-near) transcendens. “[T]he presence of the sacred could be enacted in ritual, or 

seen, or felt, touched, walked towards.”669 Religiøs erfaring var ikke bare mulig, men en 

uatskillelig og uanfektet del av allmenne livserfaringer. 

I denne kulturen hevder han det etter hvert blir viktigere å understreke forskjellen mellom 

transcendens og immanens. Det vokser fram et ideal om å rendyrke religionens aksiale 

(transcendente) goder og tilhørende krav om reformer (Reformation as reform). Det blir viktig 

å la Guds bud overordnes hensynet til menneskelige goder og autoriteter. Guds avstand til og 

herredømme over naturen vektlegges, mens tiltroen til en naturlig gudserkjennelse blir 

mindre. Endringene korrelerer med reformer av praksis. Religiøse og magiske praksiser 

orientert om den immanente verden og dens goder ble reformert bort, og praksisfeltet blir 

sekularisert. I første omgang hevder Taylor dette skjer med begrunnelse i Guds vilje (the 

affirmation of ordinary life). Men over århundrene mister den religiøse begrunnelsen sin 

relevans, og hverdagslivets prioritet begrunnes med rent menneskelige hensyn. Med deismen 

blir mennesket og allmenne goder religionens høyeste gode, noe som gjør gudsforestillingen 

mister moralsk relevans og en eksklusiv humanisme vokser fram. Gud blir tilsvarende 

oppfattet som naturens tilbaketrukne arkitekt, og blir overflødig i naturoppfatningen – naturen 

kan tenkes innenfor en rent immanent ramme. Selvet oppfattes ikke lenger som et porøst selv 

men som et buffered self, et selv som tenkes å være lukket overfor erkjennelse av en potensiell 

transcendent dimensjon. Disse endringene av kollektive forestillinger går sammen med 

framveksten av det offentlige rom, demokratiet og markedsøkonomien, som ifølge Taylor 

betyr at de sentrale arenaene for kollektiv praksis og samhandling fungerer uten religiøse 

referanser. Religiøs praksis mister i denne konteksten sin kollektive dimensjon og blir det han 

kaller post-durkheimsk. 

Den sekulære tidsalder hevder Taylor gjør seg gjeldende i vestlig kultur fra rundt 1960 og 

framover, og innebærer på den ene siden en forsterkning av disse endringene i oppfatningen 

av autoritet, natur, erkjennelse og kollektiv praksis. I tillegg preges den av nye forestillinger 

som gjør religiøse transcendensforestillinger vanskeligere. En av disse er autentisitetsidealet, 

idealet om å være seg selv, som plasserer autoriteten på en ny måte i selvet, ikke i ytre 

instanser som religion. Det pluralistiske samfunnet skaper et erkjennelsesmessig krysspress, 

som gjør at transcendensforestillinger blir omdiskuterte og mer refleksive. De sekulære 
                                                        
 

669 Taylor. A Secular Age, 554 
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forestillingene blir ofte tolket som om de utelukker selve muligheten for religiøs transcendens 

– de opererer som closed world structures eller lukkede virkelighetsstrukturer. Taylor 

beskriver fire slike lukkede bilder eller tolkninger, som angår hvert sitt aspekt ved 

virkehetsforståelsen. Disse aspektene overlapper med naturoppfatning, autoritetsoppfatning, 

syn på erkjennelse og forestillinger om praksis. Mens forestillinger om en transcendent 

dimensjon er generelt marginalisert i den sekulære kulturen, gjør de lukkede 

virkelighetsforestillingene dem nærmest umulige. Ifølge Taylor gjør de kulturelle 

forutsetningene at de kan virke på et intuitivt og før-refleksivt nivå – det nivået som i størst 

grad former erfaringene. Resultatet av de samlede endringene i den kulturelle 

bakgrunnsforståelsen er at det transcendente blir erfaringsfjernt (experience-far). Gud ”dør” 

som referanse i praksisfeltet og i den kollektive bakgrunnsforståelsen, og dermed fra kulturens 

erfaringshorisont. Som Nietzsche antydet (9), hevder Taylor årsakene til dette ligger i vår 

spesifikke, historiske kultur. Gitt at Philip Sheldrakes påstand er riktig, om at ”[e]very 

spirituality encapsulates a world view and, in Christian terms, this view includes an 

understanding of the kind of God humans are dealing with” (9), innebærer situasjonen 

grunnleggende utfordringer for tradisjonell kristen spiritualitet og dens overleverte 

forestillinger og praksiser.670 Dette gjør Taylors framstilling til en relevant bakgrunn for å 

forstå betenkningens rekonseptualisering av kristen spiritualitet i møte med “vår tid”. 

 

 

2.6 Applisering av Taylors sekulariseringsteori  
I avhandlingens teorikapittel refererte jeg til Schneiders’ definisjon av vitenskapelige 

disipliner ut fra de tre kriteriene materialobjekt, formalobjekt og metode (23-25). Taylors 

beskrivelse av the conditions of experience kan ved hjelp av denne kategoriseringen forstås 

som hans formalobjekt: “It is this phenomenological experience that, according to Taylor, 

constitutes our age paradigmatically as a secular one.”671 For å kunne utforske denne 

erfaringshorisonten, studerer han hvordan kulturhistoriske forestillinger om hva som er 

menneskets ultimate mål (kilder til fullness) har forskjøvet seg fra transcendente til 

immanente forståelsesrammer i praksisfeltet.672 Ut fra Schneiders kategorisering kan denne 

                                                        
 

670 Sheldrake: Spirituality and Theology, 196 
671 Casanova. “A Secular Age: Dawn or Twilight?”, 265 (min uthevelse) 
672 Hva som ligger i fullness-begrepet skal vi komme tilbake til i del V (292-304). 
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forskyvningen kalles hans materialobjekt, som overlapper med materialobjektet i studiet av 

spiritualitet.  

Taylor kaller det han beskriver for kulturens kollektive background understandings og dens 

mer spesifikke imaginaries og pictures.673 Siden kollektive forestillinger gjerne er 

uartikulerte, får bredt nedslag og manifesterer seg i en rekke ulike varianter, søker Taylor å 

artikulere innholdet i dem ved hjelp av idealtyper. Denne metoden plasserer seg et sted 

mellom empiriske tilnærminger på den ene siden og teoretiske tilnærminger på den andre.674 I 

så henseende er Taylors tilnærming beslektet med den typologiske tilnærmingen vi har sett 

hos Woodhead og Heelas, til tross for at deres typologi har empirisk forankring.675 Taylors 

narrativ er konstruert ved å knytte idealtypene sammen langs både en diakron og en synkron 

akse, til en helhetlig framstilling av Vestens sekularisering.  

 

Bruken av idealtyper gjenspeiler at framstillingen innebærer betydelige forenklinger. Å skulle 

applisere Taylor krever altså en forenkling av en forenkling, noe som begrenser 

sannhetspretensjonene i min framstilling forstått som en framstilling av sekulariseringen. 

Appliseringen av Taylor innebærer samtidig systematisk tilrettelegging. Den baserer seg på et 

analytisk og syntetisk grunnlagsarbeid med Taylors forfatterskap ut fra avhandlingens 

materialobjekt, de fire aspektene ved gudsforestillingen.676 Dette avgrenser framstillingen av 

Taylors teori. På den andre siden fordrer avhandlingens objekt en syntetisk tilrettelegging av 

teorien. Ikke alle delene av avhandlingens tematikk dekkes like godt i A Secular Age. Dette 
                                                        
 

673 Taylor. A Secular Age, 13-14, 95, 146 
674 Taylor er her inspirert av Max Weber. Taylor. A Secular Age, 437, 557. Idealtypene er teoretiske 
konstruksjoner som på den ene siden anvender empiriske eksempler, men som på den andre siden er så 
generaliserte at de ikke lar seg verifisere eller falsifisere empirisk. 
675 Woodhead og Heelas bruker ikke begrepet idealtyper, men innholdsmessig lar det seg argumentere for at 
religionstypen deres konstruert rundt idealtyper. Idealtyper er et analytisk redskap utviklet av Max Weber bl.a. 
med henblikk på religionssosiologiske studier.  En idealtype er ikke et fenomen i sin rene form men snarere en 
måte å understreke generelle aspekter ved en kultur eller epoke på. Taylor drøfter omtrent ikke sin bruk av 
begrepet, men stiller seg i arven etter Weber. Eric Carlton har gitt en beskrivelse passer godt med begrepets 
funksjon i A Secular Age: “An ideal-type corresponds to an idea – not to reality. It is constructed by abstracting 
certain aspects of empirical reality and excluding others – depending upon the bias of our interests – and forming 
these aspects into an internally coherent system. […] Ideal-types, then, are simply analytical tools, and it follows 
that many such models can be constructed in relation to the same phenomenon, say, autocracy. Everything 
depends upon which features we need to highlight.” (Carlton. Ideology and Social Order, 6) 
676 Arbeidet med kildetekstene har langt på vei vært en dyd av nødvendighet, da det så langt (2015) ikke er utgitt 
mange introduksjoner til eller helhetsframstillinger av Taylors sekulariseringsteori. Den første introduksjonen 
kom sannsynligvis i 2014: James K.A. Smiths How (Not) To Be Secular: Reading Charles Taylor. Smith ønsket 
å gi en “concise commentary, identifying the thread and logic of Taylor’s argument in a condensed form […] a 
map of the forest that is A Secular Age” (Smith. How (Not) To Be Secular, xi). Til forkjell fra min framstilling, 
forholder Smith seg kun til A Secular Age og er en kommentar til dette verket, det er ikke en systematisert 
framstilling av Taylors sekulariseringsteoriske bidrag som sådan. 



 

 
 
 

199 

innebærer at jeg vil bringe sammen innsikter fra en rekke av Taylors publikasjoner, dog med 

det nevnte hovedverket som gravitasjonspunkt. Her vil det enkelte tema, for eksempel 

sekulariseringen av naturoppfatningen, styre min tilrettelegging av forfatterskapet.  

Det faktum at Taylor benytter en historisk tilnærming, innebærer at de synkrone og diakrone 

sammenhengene mellom hans ulike idealtyper er viktige. Hensynet til dette aspektet styrer 

min måte å organisere framstillingen på. Det diakrone aspektet ved hvert enkelt tema, for 

eksempel sekulariseringen av autoritetsoppfatningen, struktureres kronologisk. Grundigere, 

synkrone sammenhenger mellom ulike aspekter ved samme epoke blir primært viet 

oppmerksomhet  i framstillingen av samtiden. 

 

Som antropologen Clifford Geertz en gang uttrykte det: “Small facts speak to large issues.”677 

I sin tilnærming til den sekulære kulturen viser Taylor at han i praksis deler denne 

oppfatningen. Betenkningen på sin side leverer et uttalt forsøk på speaking to large issues. 

Den følgende lesningen setter betenkningens rekonseptualisering av kristen spiritualitet inn i 

den store meningshorisonten, vel og merke avgrenset til Taylors framstilling av den. Siden 

Taylor anser endringer i de kollektive oppfatningene av det gode som sentral drivkraft i 

kulturutviklingen, er det nærliggende å begynne med sekulariseringen av 

autoritetsoppfatningene. 

 

 

3 Taylor om sekularisering av autoritetsoppfatningen 
 

3.1 Innledning 
Oppfatningen av autoritet var ett av vurderingskriteriene i religionstypologien til Woodhead 

og Heelas. Mens et kjennetegn på forskjellsreligion var at den plasserte den religiøse 

autoriteten i ytre og transcendente kilder, var autoritetens plassering i subjektive og 

immanente kilder et kjennetegn på selv-spiritualitet. Mellom disse posisjonene plasserte de 

humanitetsreligion, som anerkjente religionens transcendente kilde til autoritet, samtidig som 

allmennmenneskelig fornuft og moral var autoritetens immanente men objektive sisteinstanser 

(35-37). Analysen av betenkningen konkluderte med at den representerte en hybrid 

                                                        
 

677 Geertz. The Interpretation of Cultures, 23 
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religionstype (161-162, 171-178). Elementene av selv-spiritualitet var de tydeligste, men 

elementer av forskjellsreligion var også til stede, noe som skapte en spenning i dokumentet. 

Noen få symptomer på humanitetsreligion lot seg også identifisere, men disse var av mindre 

betydning.  

 

Nå skal vi gjøre en lesning av betenkningens hybride posisjon i lys av Taylors kulturhistoriske 

framstilling av sekulariseringen av autoritetsoppfatningen. Taylors framstilling er konsentrert 

om idealtyper, og de viktigste av disse skal jeg kort introdusere. Den sekulære tidsalder 

preges av en subjekts-orientert oppfatning av autoritetens moralske kilde. Han betegner dette 

kulturelle aspektet som the age of authenticity. Denne idealtypen tydeliggjør en karakteristisk, 

felleskulturell forestilling om at den moralske kilden framfor alt lokaliseres i den enkeltes 

egen overbevisning, i ens egen autentisitet. Samtidig preges den sekulære epoken av fortsatt 

religiøs vitalitet. Visse segmenter innen samtidsreligionen søker å opprettholde transcendente 

kilder til autoritet i opposisjon til den sekulære kulturens immanente autoritetsoppfatning 

(neo-Durkheimian social forms). Andre religiøse segmenter har en autoritetsoppfatning som 

korrelerer med kulturens immanente forståelseshorisont (post-Durkheimian social forms). 

Den sekulære kulturen preges samtidig av grupperinger uten religiøs tilknytning overhodet, de 

man gjerne først assosierer som sekulære. I dette kultursjiktet finnes dem som avviser religion 

på generelt grunnlag, utfra en oppfatning om at religion innbefatter en tro på ytre autoritet 

som er inkompatibel med autentisitetsidealet. Denne sekularistiske forestillingen beskriver 

Taylor med idealtypen self-authorization.  

 

De fire nevnte idealtypene angir de viktigste koordinatene på Taylors kart over 

autoritetsoppfatningen i den sekulære epoken. Blant disse er the age of authenticity den mest 

overordnede. Autentisitetsidealet står i kontrast til de historiske autoritetsoppfatningene det 

vokste ut av. Taylor påpeker at det før-reformatoriske Vesten var preget av et ekvilibrium 

mellom immanente og transcendente kilder til autoritet. Denne spenningsfulle kombinasjonen 

forklarer Taylor med begrepet the post-axial equilibrium. Ut av ekvilibriet vokste det fram et 

stadig tydeligere krav om at autoritetens moralske kilder måtte forankres i det transcendente, i 

Guds vilje. De aksiale autoritetsoppfatningene drev fram religiøse reformer, som over 

århundrene endret kulturens autoritetsoppfatning i retning av et stadig tydeligere skille 

mellom transcendente og immanente kilder til autoritet. Taylor anser reformasjonen som 

symptomatisk når han benytter betegnelsen reformation as reform. Sammen med 
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reformasjonen vokser imidlertid forestillingen fram om at moralens transcendente autoritet 

ikke bare er adskilt fra, men bekrefter det immanentes egenverdi: the affirmation of ordinary 

life. Vendingen mot det immanentes egenverdi via det transcendente gjorde det imidlertid og 

mulig å anse immanente goder som autonome, uavhengig av en religiøs, transcendent 

forankring. Når dette skjer etter deismen på 1700-tallet, hevder Taylor at grunnlaget er lagt 

for en sekularisering av autoritetens moralske kilder. Skal en forstå betydningen av 

autentisitetsidealet i the age of authenticity, hevder Taylor at disse idéhistoriske røttene ikke 

kan overses. 

 

Som vi skal se, adresserer betenkningen flere av autoritetsoppfatningene som Taylor hevder 

kjennetegner den sekulære kulturen. Jeg vil argumentere for at betenkningen forhandler 

mellom ulike autoritetsforestillinger og narrativer i det sekulære. I dette arbeidet gjør den 

kritisk og konstruktiv bruk av idéhistoriske forestillinger. I lys av Taylors framstilling 

kommer både en synkron og en diakron kulturhistorisk kontekst for betenkningen til syne. 

Taylor kaller sin framstilling for et narrativ, og min gjengivelse har en narrativ, diakron 

struktur. 

 

 

3.2 The Post-Axial Equilibrium: førmoderne sammenveving av verdslig og religiøs autoritet 
Med idealtypen the post-axial equilibrium karakteriserer Taylor en type religiøst liv i det 

kristne Vesten grovt sett fra senantikken og fram til høymiddelalderen.678 Før-aksial religion 

var forankret (embedded) i den immanente tilværelsen.679 Det “aksiale” innebar et brudd med 

religionens forankring. Begrepet henter Taylor fra Karl Jaspers, som anvendte “Achsenzeit” 

for å beskrive en kollektiv endring blant verdens sivilisasjoner fra år 800 til 200 f.kr.680 

Jaspers tolket det aksiale spranget som en ny bevissthet om menneskets individualitet og 

maktesløshet på den ene siden, i avstand til Værens totalitet og transcendens på den andre.681 

Begge deler innebar et brudd med før-aksiale forestilling om menneskets embeddedness. 

Tidlig kristendom, som Taylor betegner som post-aksial, hentet på den ene siden autoritet fra 
                                                        
 

678 Taylor. A Secular Age, 146-151 
679 Taylor. A Secular Age, 152 
680 I denne perioden opptrådte Konfusius i Kina, Buddha i India, Zarathustra i Iran og de gammeltestamentlige 
profetene i Palestina, samtidig som Hellas opplevde sin litterære og filosofiske gullalder. Jaspers mente å 
identifisere det aksiale elementet i alle disse hendelsene. (Jaspers. The Origin and Goal of History, 2-3) 
681 Jaspers. The Origin and Goal of History, 2-3 
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immanente goder. Religionen skulle sikre fellesskapets overlevelse, fruktbarhet, trygghet og 

vekst. I den forstand videreførte den elementer av det før-aksiale og var fortsatt embedded. På 

den andre siden er kristendommen en “aksial” religion som baserer seg på transcendent 

autoritet, for eksempel Guds åpenbarte vilje, som kunne bryte med allmenne goder. Det post-

aksiale ekvilibriet mellom immanente og transcendente kilder til autoritet var 

spenningsfullt.682 “We could describe it as lying between the demand to love God, which 

means to follow him even to the cross, to be ready to renounce everything, on the one hand; 

and the demand to affirm ordinary human life and flourishing, on the other.”683 Post-aksial 

religion resulterte i en relativisering av de immanente godenes religiøse verdi ut fra behovet 

for lydighet mot religionens transcendente autoritet.684 

Det sosiale hierarkiet reflekterte det moralske ekvilibriet og religionens immanente 

forankring. Taylor kaller denne samfunnstypen for paleo-Durkheimian. I det paleo-

durkheimske samfunnet var på den ene siden biskopene ikke bare åndelige autoriteter med 

myndighet over frelse og fortapelse, men ofte også fyrster med verdslig autoritet. 685 På den 

andre siden ble konger og andre verdslige autoriteter oppfattet som representanter for Guds 

autoritet på jord.686 Hele samfunnshierarkiet gjenspeilte religionen. “Authority itself was 

bound up with the divine.”687 Den enkeltes religiøse synspunkt var underordnet hierarkiet og 

religiøs tvang ble oppfattet som legitimt.688 Den latente spenningen mellom immanente og 

transcendente goder ble holdt i sjakk av samfunnets “hierarkiske komplementaritet” som 

                                                        
 

682 Jaspers. The Origin and Goal of History, 3 
683 Taylor. A Secular Age, 80 
684 Taylor. A Secular Age, 439; “Western Secularity”, 44; jf. “The Future of the Religious Past”, 222-223; “What 
Was the Axial Revolution?”, 368-70. Taylor sier at “[t]here remains a fundamental tension in Christianity. 
Flourishing is good, nevertheless seeking it is not our ultimate goal. But even when we renounce it, we re-affirm 
it.” (Taylor. A Secular Age, 18; jf. “The Future of the Religious Past”, 222-223, 227) 
685 Taylor. A Secular Age, 146-150. Her utdyper jeg hvordan denne forankringen gav religiøs autoritet til sosiale 
strukturer. Men noe tilsvarende kan også sies om den fysiske verden. Gudsnærværet var knyttet til fysiske ting 
og geografiske steder, som relikvier, kirkebygg, sakramenter, hellige kilder, innviede lys, liturgiske gjenstander. 
Tingenes religiøse autoritet sprang ut av forestillingen om deres iboende guddommelige kraft, og kom til uttrykk 
gjennom den ærbødighet og fromhet de ble behandlet med, gjerne i form av kultiske funksjoner eller magiske 
praksiser. (Taylor. A Secular Age, 25-26, 32. Se for øvrig “The Future of the Religious Past”, 218; “What Was 
the Axial Revolution?”, 369; “What does Secularism Mean?”, 304) 
686 “The Steward of the God, or the divine king, is the link by which the higher power of the Gods makes 
connection with society, and this power trickles down, as it were, through the hierarchical levels, to its lower 
levels.” (Taylor. “Foreword”, xii.) Se for øvrig Taylor. “Religious Mobilizations”, 149, 159; “The Future of the 
Religious Past”, 229;  “What Was the Axial Revolution?”, 378. 
687 Taylor. ”Religious Mobilizations”, 148 
688 “[I]n the original paleo-Durkheimian dispensation people could easily feel that they had to obey the command 
to abandon their own religious instincts, because these, being at variance with orthodoxy, must be heretical or at 
least inferior.” (Taylor. “The Future of the Religious Past”, 241, jf. 242;  A Secular Age, 42) 
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innebar en form for oppgavefordeling.689 “[T]he clergy pray for all, the lords defend all, the 

peasants work for all.”690 Mens noen stender dekket fellesskapets verdslige behov, sørget 

religiøse stender for samfunnets relasjon til det hinsidige.  

 

3.3 Reformation as Reform: aksial spiritualitet og endret autoritetsoppfatning 
Taylor hevder den aksiale impulsen i vestlig religion utviklet seg og på sikt drev fram en 

reformorientert spiritualitet. I økende grad rendyrket man religionens transcendente goder.691 

Det uttrykte seg som kritikk av samfunnets hierarkiske komplementaritet til fordel for idealer 

om personlig religiøst ansvar og universelle krav om religiøs hengivenhet. Dette innebærer en 

ny og radikal forståelse av subjektets autoritet. I Karl Jaspers framstilling er koblingen 

mellom aksiale idealer og subjektivisme eksplisitt, men hos Taylor er subjektets nye 

betydning underbelyst i framstillingen av reformasjonen. Taylor er derimot opptatt av at den 

aksiale spiritualiteten ledet til en opproting (disembedding) av religionen fra dens forankring i 

allmenne goder, og var en drivkraft bak reformasjonene.692 

 
[P]erhaps the most fundamental novelty of all is the revisionary stance towards the human good in Axial 

religions. More or less radically, they all call into question the received, seemingly unquestionable 

understandings of human flourishing, and hence inevitably also the structures of society and the features of 

the cosmos through which this flourishing was supposedly achieved.693 

 

Dreiningen innebar en tydeligere plassering av religiøs autoritet i representasjoner for det 

transcendente, som Skriften.694 Hvor kirke og klostervesen før kunne forankre religiøs 

autoritet i verdslig makt, innebar den nye autoritetsforståelsen snarere å gi avkall på 

immanente goder i lydighet mot Guds vilje.695 Logisk sett kunne dette nivellert 

allmennmenneskelige goder helt, men Taylor hevder idealet om å søke Guds vilje i stedet gav 

en ny betydning av det immanente. Den aksiale hengivenheten til Gud skulle lede tilbake til 
                                                        
 

689 Taylor. A Secular Age, 164. Se også: Sources of the Self, 217; “Die Blosse Vernunft”, 335-336; Modern 
Social Imaginaries, 11 
690 Taylor. A Secular Age, 45 
691 Charles Taylor ser reformatoriske ansatser på 1400-tallet, 1300-tallet, 1200-tallet og helt tilbake til 1000-
tallet. Og han hevder at reformasjonstrangen som eksploderer på 1500-tallet fortsetter hinsides 1600-tallet langs 
begge sider av det konfesjonelle vannskillet (Taylor. A Secular Age, 77, 85; Sources of the Self, 191; “The Future 
of the Religious Past”, 215; “What Was the Axial Revolution?”, 377; “Perils of Moralism”, 351)  
692 Taylor. A Catholic Modernity?, 21; “What Was the Axial Revolution?”, 373 
693 Taylor. A Secular Age, 152 
694 Taylor. A Secular Age, 73, 97-98, 113, 773 
695 Taylor. “What Was the Axial Revolution?”, 373-378 
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denne verdens goder, ikke fordi det immanente hadde religiøs egenverdi, men fordi det var 

Guds vilje. Det immanente ble bekreftet på det transcendentes premisser.696 “Humans are 

meant to enjoy the things which God has put there for them – only the enjoyment must 

partake of a certain spirit. We must enjoy things while remaining detached from them, […] 

seeking God’s glory in our “eating and drinking, sleeping and recreating”.”697 Den nye 

betydningen av det immanente ble først identifisert av Taylor i Sources of the Self hvor den 

fikk navnet the affirmation of ordinary life. Hovedpoenget for Taylor i A Secular Age er at 

dette åpner døren for en slags coincidentia oppositorum mellom transcendente og immanente 

goder.698 I det øyeblikk Guds vilje forstås som sammenfallende med den moral som kan 

autoriseres av mennesket selv, blir transcendent autoritet i prinsippet overflødig, hevder 

Taylor. Han lokaliserer nettopp dette skiftet i 1700-tallets deisme. Deistene fjernet 

reformatorenes syndsforståelse og forestillingen om den skjulte Gud.699 “It is [religion] based 

on Nature, or on Reason alone. This religion doesn’t need revelation.”700 Fornuften ble 

tilskrevet suveren autoritet og allmennmenneskelige goder ble ansett som autoritative 

goder.701 Dette endepunktet for “den aksiale revolusjonen” banet vei for en sekulær 

autoritetsoppfatning. 

 

3.4 Nature as Inner Source og autoritetens subjektivering  
Deistenes autoritetsoppfatning forutsatte en universell, moralsk og upersonlig orden. 

Forestillingen om en upersonlig orden er for Taylor karakteristisk for moderniteten, og bryter 

med eldre forestillinger om hierarkisk komplementaritet. Men også i moderniteten utvikles 

autoritetsforestillinger som bryter med den upersonlige orden. En slik type 

autoritetsforestilling knyttes til romantikken og utvikles primært i Tyskland og England i 

perioden 1770-1830. 

 
Against the classical stress on rationalism, tradition, and formal harmony, the Romantics affirmed the rights 

of the individual, of the imagination, and of feeling.[…] This notion of an inner voice or impulse, the idea 

                                                        
 

696 Taylor. “Spirituality of Life”; Sources of the Self, 215-223; A Catholic Modernity?, 21-23 
697 Taylor. Sources of the Self, 222 
698 Taylor. Sources of the Self, 211-304, jf. A Secular Age, 104, 370-373, 695-697 
699 Taylor. Sources of the Self, 217 
700 Taylor. A Secular Age, 292 
701 Taylor. A Secular Age, 222, 259-264, 300-301 
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that we find the truth within us, and in particular in our feelings-these were crucial justifying concepts of the 

Romantic rebellion in its various forms.702  

 

Sammenlignet med deismen innebar forestillingen om naturen som indre kilde, the voice of 

nature within us, en ny konseptualisering av autoritetens kilde. “[O]ur will needs to be 

transformed; and the only thing that can do it is the recovery of contact with impulse of nature 

within us. We must open ourselves up to the élan of nature within.”703 Forestillingen om 

subjektiv autoritet relativiserte rekkevidden av universelle kriterier: “Each person is to be 

measured by a different yardstick, one which is properly his or her own.”704 Romantikkens 

orientering om autentisitet fikk også konsekvenser for religion. “God, then, is to interpreted in 

terms of what we see striving in nature and finding voice in ourselves.”705 Den subjektive 

vending blant romantikkens dannede eliter åpnet veien for en ny pluralisme, et gryende 

mangfold av religiøse og åndelige posisjoner.706 Autentisitetsidealet og det livssynsmessige 

mangfoldet har ifølge Taylor et opphav i romantikken, men blir to karakteristika på den 

sekulære kultur etter 1960.  

 

3.5 The Age of Mobilization: ytre autorietet i religiøse grasrotbevegelser  
Den sosiale opprotingen som fulgte med industrialisering, migrasjon og urbanisering på 1800-

tallet, gjorde at religionen ikke lenger klarte å fylle tradisjonelle funksjoner. Det paleo-

durkheimske samfunnet gikk gradvis i oppløsning.707 I ruinene vokser “mobiliseringens 

tidsalder” fram, primært i bysamfunn med økende frihet til å velge mellom ulike religiøse og 

politiske alternativer.708 Til forskjell fra tidligere oppfattes ikke den moralske orden som gitt, 

men som et imperativ som det er opp til individ, kirke og samfunn å realisere.709 Dette 

innebærer en ny type tilknytning mellom det sosiale og det religiøse som Taylor kaller the 

neo-Durkheimian social form. Neo-durkheimsk religion preges ikke bare av gryende 

mangfold og valgfrihet, men også av at religion inngår en “pakke” som handler om politisk og 

                                                        
 

702 Taylor. Sources of the Self, 368-369 
703 Taylor. Sources of the Self, 370 
704 Taylor. Sources of the Self, 375 
705 Taylor. Sources of the Self, 371 
706 Taylor. A Secular Age, 299-313 
707 Taylor. A Secular Age, 451 
708 Taylor. A Secular Age, 460; “Religious Mobilizations”, 149 
709 Taylor. A Secular Age, 161-162, 459-460; “Religious Mobilizations”, 149, 155 
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sosial identitet.710 Denne identiteten kan være kollektiv, men samtidig avgrenset fra 

storsamfunnet og fra andre religiøse grupperinger under henvisning til transcendent autoritet. 

Sosial fragmentering kan forsterke religionens vektlegging av eksklusiv, transcendent 

autoritet. Taylor taler i denne sammenhengen om “[…] the long-standing obsession in Latin 

Christendom to nail down with ultimate, unattainable, and finally self-destructive precision 

the bases of final, unchallengeable, inerrant authority, be it in a certain form of Papal decision, 

or a literal reading of the Bible.”711 Denne typen autoritetsoppfatning, som preget mange av 

de neo-durkheimske bevegelsene på 18- og 1900-tallet, bidro til å skape avstand i 

allmennkulturens forhold til religion. Dette blir ifølge Taylor et annet definerende trekk ved 

vestlig kultur etter 1960-tallet. 

 

3.6 Autoritetsoppfatning i den sekulære tidsalder 
Fra 60-tallet har autoritetsoppfatningen blitt så orientert om idealet om autentisitet, at Taylor 

betegner perioden som the age of authenticity. Autentisitet er blitt et felleskulturelt moralsk 

gode. Det gir seg utslag innen ikke-religiøse og ateistiske posisjoner så vel som i ulike former 

for religiøsitet. De kulturhistoriske røttene i romantikken er ikke vanskelige å få øye på. 

Autentisitetsidealet innebærer en kritikk av modernitetens upersonlige orden og troen på ytre 

autoritet i neo-durkheimsk religion. “[T]heir sense of following their own path is offended by 

what they experience as the “authoritarian” approach of the churches, laying down the law, 

and not waiting for a reply.”712 Autentisitetens tidsalder kjennetegnes av kollektive 

forestillinger om at “[…] each of us has his/her own way of realizing humanity, and that it is 

important to find and live out one’s own, as against surrendering to conformity with a model 

imposed on us from the outside, by society, or the previous generation, or religious or 

political authority.”713 Autentisitetsidealet driver fram en økende polarisering mellom 

populærkulturen og neo-durkheimsk religion. Tro på ytre, transcendent autoritet framstår 

moralsk problematisk, og etterlater mange kirker i stadig kamp for relevans og 

troverdighet.714 Samtidig har subjekts-orienteringen omkostninger. Opplevelse av sosial 

                                                        
 

710 Taylor. A Secular Age, 467-470, 472; “Religious Mobilizations”, 150-153, 157-158 
711 Taylor. A Secular Age, 512 
712 Taylor. A Secular Age, 493 
713 Taylor. A Secular Age, 475 jf. Sources of the Self, 368-373, 495-500; jf. A Secular Age, 510 
714 Taylor. “The Future of the Religious Past”, 243-244, 250; A Secular Age, 472, 488-504. Debatten rundt 
kirkens seksualmoral er bare ett eksempel på hvordan konfliktlinjen kommer til overflaten. (Taylor. “The Future 
of the Religious Past”, 251; A Secular Age, 485, 495, 499-504) 
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tilhørighet, anerkjennelse, eksistensiell orientering og politisk identitet er goder som blir 

sårbare i den sekulære kulturen. Slike konsekvenser gir neo-durkheimsk religion fornyet 

attraksjon i visse segmenter.715  

 

Taylor hevder likevel at post-Durkheimian social forms er de mest karakteristiske formene for 

religiøsitet i den sekulære kulturen. Her er de typisk durkheimske koblingene mellom 

religion, fellesskap og politisk identitet er langt på vei oppløst. Dette er religiøsitet på 

autentisitetens premisser, hvor religion er en frittstående orientering den enkelte kan velge 

eller la være, eventuelt tilpasse og forme, uavhengig av andre preferanser enn sine egne.716 

Representanter for den post-durkheimske tendensen vil typisk være kritiske til (neo-

durkheimsk) religion med henvisning til subjektets autoritet og vice versa.717 

  
There is unquestionably a tension in our time, which is the site of a battle between neo- and post-

Durkheimian construals of our condition, between different forms of religion or spirituality, those which 

place authority first, and hence are suspicious and hostile of contemporary modes of quest; and those 

which are embarked on these, and may or may not in the course of searching come to recognize one or 

another form of authority.718 
 

I post-durkheimsk religion innebærer subjektets autoritet ikke bare at ens religiøse orientering 

er selvvalgt, men også at denne orienteringen må passe med den enkeltes selvforståelse. “[It] 

must not only be my choice, but it must speak to me, it must make sense in terms of my 

spiritual development as I understand this.”719 Et utslag av autentisitetsidealet er at åndelig 

søken tillegges positiv betydning i seg selv. “[C]rucially, this is a culture informed by an ethic 

of authenticity. I have to discover my route to wholeness and spiritual depth. The focus is on 

the individual, and on his/her experience. Spirituality must speak to this experience. The basic 

mode of spiritual life is the quest.”720 Målet med åndelig søken ikke er å være tro mot en 

transcendent autoritet, men den åndelige søken i seg selv, å finne seg sin egen vei, å finne seg 

selv.721 Dette er en side ved den post-durkheimske religionens immanente orientering, som for 

                                                        
 

715 Taylor. A Secular Age, 515, 522-523, 552 
716 Taylor. A Secular Age, 491; Varieties of Religion Today, 104-106 
717 Taylor. A Secular Age, 510 
718 Taylor. A Secular Age, 510 
719 Taylor. A Secular Age, 486; Varieties of Religion Today,  95 
720 Taylor. A Secular Age, 507 
721 Taylor. A Secular Age, 507 
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øvrig viser seg i velvære-tilbud, alternativ medisin, vegetarisme, holisme, selvutvikling og 

religiøs erfaring. 722 Den immanente orienteringen viser seg sjelden som en artikulert lære, 

men snarere i hvilke religiøse praksiser en velger, som tar typisk form av individuelle øvelser 

og kroppslige teknikker. Selv om post-durkheimsk religion primært forholder seg til 

immanente verdier, hevder Taylor at den ikke er inkompatibel med forestillingen om en 

transcendent dimensjon.723 Subjekts-orientert søken og eksperimentering med religiøse 

praksiser kan også lede til dypere religiøst engasjement og anerkjennelse av etablerte religiøse 

tradisjoner, hellige skrifter og fellesskap. 

Taylor hevder at samtidig som autentisitetsidealet integreres i oppfatningen av religion og 

former den konstruktivt, trenger idealet ikke tolkes slik. I andre sjikt av den sekulære kulturen 

tolkes det som et ikke-religiøst ideal. Hvor dette “bildet” får fotfeste fungerer det lukkende for 

forestillingen om en transcendent dimensjon. Self-authorization er en idealtype som Taylor 

bruker for å beskrive innholdet i denne lukkede forestillingen. Fordi den fungerer lukkende 

for religiøse transcendens-forestillinger kaller han den for a closed world structure (jf.197)724 

Han hevder forestillingen har røtter i 1700-tallets tanke om mennesket som høyeste autoritet. 

Men bildet av subjektets self-authorization betegner en videreutvikling av denne 

forestillingen i subjektivistisk retning etter 1960-tallet, hvor selvet har erstattet menneskets 

autoritative rolle. Taylor trekker fram Camus’ eksistensialisme som ett symptomatisk 

eksempel: tilværelsen er absurd, den enkelte må kjempe fram sin livsmening uten ytre 

holdepunkter.725 Viljen til makt, Nietzsches moralske ideal gestaltet i overmennesket, er et 

annet eksempel. I begge tilfeller er subjektet sin egen normgivende autoritet.726 “What is 

striking striking about it is the claim to issue the norms we live by on our own authority.”727 

Innebygget i forestillingen om det selv-autoriserende subjektet hevder han det ligger et 

bestemt historisk narrativ, om det moderne selvets myndiggjøring etter en barndom preget av 

religionens ønsketenkning.  

 
The story line here is: once human beings took their norms, their goods, their standards of ultimate 

value from an authority outside of themselves; from God, or the gods, or the nature of Being or the 

                                                        
 

722 Taylor. A Secular Age, 507 
723 Taylor. A Secular Age, 488-489; Varieties of Religion Today, 98-101 
724 Taylor. A Secular Age, 580-589 
725 Taylor. A Secular Age, 582 
726 Taylor. A Secular Age, 586-587 
727 Taylor. A Secular Age, 580 
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cosmos. But then they came to see that these higher authorities were their own fictions, and they 

realized that they had to establish their norms and values for themselves, on their own authority. This is 

a radicalization of the coming to adulthood story as it figures in the science-driven argument for 

materialism. It is not just that freed from illusion, humans come to see the true facts about the world. It 

is also that they come to dictate the ultimate values by which they live.728 

 

Narrativets logikk medfører at religion framstår som et umulig tilbakeskritt. At narrativet er 

urefleksivt gjør det formende for virkelighetsoppfatningen. I artikkelen “Closed World 

Structures” (2003) sier Taylor at bildet av subjektet som høyeste moralske autoritet har lett for 

å bli oversett, men at det i realiteten er dette bildet som er den sterkeste motoren i 

sekulariseringsprosessen etter 60-tallet.729 I A Secular Age hevder han at forestillingen 

“dukker opp over alt” i den sekulære kulturen. 

 
Self-authorization is just taken here as an axiomatic feature of modernity, whether it be through reason 

or will. This is a tremendously widespread narrative nowadays; it crops up everywhere. Wherever it is 

accepted, it in turn seems to make the closed take on immanence equally axiomatic. […] This gives a 

twist to the story of modernity of adulthood, which imparts drama, a call to steadfast courage, even the 

exhilaration of total emancipation.730 

 

Sitatet over gir også Taylors nøkkel til å forstå hvorfor bildet har blitt så utbredt. Narrativet 

om menneskets myndiggjøring impliserer en attraktiv antropologi. Det selv-autoriserende 

individet er modig, viker ikke fra sannheten, står i det absurde og omfavner den risikofylte 

friheten til selv å fylle tilværelsen med mening.731 Religiøse forestillinger om ekstrasubjektive 

og transcendente kilder til autoritet framstår fra et slikt perspektiv som moralsk illegitime.732 

Taylor viser hvordan autentisitetens etikk danner et moralsk rammeverk for den sekulære 

kulturen generelt, men at det fortolkes på ulike måter som konkretiseres i ulike 

virkelighetsbilder. Vi har nettopp sett at blant deler av kulturen kan autentisitetsidealet tolkes i 

en lukkende forstand. Et slikt ”bilde” underminerer mulighetsbetingelsene for religiøse 

                                                        
 

728 Taylor. A Secular Age, 580 
729 Taylor. “Closed World Structures”, 49 
730 Taylor. A Secular Age, 588 
731 Taylor. A Secular Age, 582, 588-589. Som kommentatoren James K.A. Smith påpeker, danner denne 
moralske visjonen en ny kilde til subjektiv autoritet, “[…] a new authority, not the assumption of intellectual 
independence. There is a force to the ethical story behind the scientific just-so story: Who doesn’t want to be a 
grown up?” (James K.A. Smith. How (Not) To Be Secular?, 100) (forfatterens uthevelse) 
732 Taylor. A Secular Age, 569-72 
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transcendens-forestillinger og -erfaringer. Post-durkheimske segmenter av kulturen tolker 

autentisitetsidealet annerledes. Her tar det form av et ideal om individets åndelige åpenhet og 

søken, som dermed stiller seg kritisk til autoritær religion, men som samtidig ikke utelukker 

muligheten for en transcendent dimensjon.  

 

3.7 Oppsummering 
Den foregående Taylor-studien har kun vært av forberedende karakter, innrettet for å gjøre en 

kulturhistorisk lesning av autoritetsaspektet i betenkningen som kom fram i analysen. Jeg har 

konsentrert meg om idealtyper og begreper i Taylors sekulariseringsteori som har med 

endringer i kulturens autoritetsoppfatning å gjøre. Min framstilling har tatt form av en narrativ 

presentasjon av Taylors teori. Den handler om at endrede fromhetsidealer i religionen selv, en 

framvoksende aksial spiritualitet, medførte et skille mellom immanent og transcendent 

autoritet som over tid førte til at de to moralske sfærene mistet sine berøringspunkter. I det 

følgende skal jeg ikke drøfte denne påstanden. Årsaken er at Taylor ikke er mitt materiale 

men en horisont jeg velger å anvende for å gjøre en lesning av betenkningen. Jeg skal nå sette 

resultatene av den religionstypologiske analysen (93-108, 144-151) inn i Taylors 

kulturhistoriske ramme. Rammen vil tydeliggjøre to sider ved betenkningen som analysen 

ikke hadde forutsetninger for å belyse: det ene er å vise at og hvordan betenkningens 

påstander om gudsrelasjonen spiller på grunnoppfatninger som har idéhistoriske røtter og 

tradisjoner. Med andre ord vil analyseresultatene settes inn i en diakron kontekst, som også 

aktualiserer betenkningens egne narrative elementer. Det andre er at Taylors teori supplerer 

analyseresultatene med en overordnet synkron kontekst: ”den sekulære tidsalder”. 

Samtidsperspektivet legger til rette for en tolkning av hvilken betydning betenkningens 

hybride type religion har i kulturen som sådan.  

 

4 Betenkningens autoritetsoppfatning lest i sekulariseringsperspektiv 

4.1 Betenkningen lest i Taylors diakrone perspektiv 
Analysen av betenkningens autoritetsoppfatning konkluderte med at den representerte 

erfaringsorientert forskjellsreligion, altså en hybrid religionstype (161-162, 173-174). 

Hybriditeten bestod av elementer av selv-spiritualitet og forskjellsreligion. Av disse var selv-

spiritualitetens autoritetsoppfatning dominerende i betenkningen, supplert av enkelte 

forestillinger karakteristisk for forskjellsreligion (93-109, 144-151). Når disse funnene 
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relateres til Taylors kulturhistoriske narrativ, er selv-spiritualitetens autoritetsoppfatning som 

aktualiseres først. Fra selv-spiritualitetens perspektiv viste analysen at betenkningens forsvar 

for selvets autoritet inngår i et mer omfattende forsvar for det immanentes religiøse betydning 

(93-108). Oppvurderingen av det immanente ble understøttet av betenkningens narrativ om 

kristendommens utvikling. Betenkningen kritiserer moderne kristendom for å skape en 

dikotomi mellom immanente og transcendente goder, noe den hevder er et brudd med eldre 

kristne tradisjoner. Analysen viste også at betenkningen kritiserer kirken for å rendyrke 

autoritetens transcendente kilder og for å nedvurdere betydningen av det immanente (104-

108).  

I lys av Taylors framstilling av post-aksial religion, kan betenkningens visjon leses som et 

forsøk på å gjenreise en form for religiøs embeddedness, hvor “[h]uman agents are embedded 

in society, society in the cosmos, and the cosmos incorporates the divine”.733 Hva 

betenkningen kaller “lengselen etter Guds nærhet”, “lengselen etter medmenneskelig 

fellesskap og enhet” og “lengselen etter naturens helhet” er å anse som tre tilsvarende 

aspekter ved menneskets postulerte lengsel tilbake til en opprinnelig forankring i tilværelsens 

helhet (117-120). Betenkningens forsøk på å forankre immanente goder i det transcendente, 

lar seg sammenligne med Taylors beskrivelse av synet på allmennmenneskelige goder (human 

flourishing) i det post-aksiale ekvilibriet. Analysen fra selv-spiritualitetens perspektiv 

avdekket at betenkningen søkte å dekke allmennmenneskelige behov for åndelige erfaringer, 

tryggere forankring av identitet, opplevelse av indre helhet og selvutvikling. Transcendente 

goder som et liv etter døden eller å unngå fortapelse er ikke nevnt i betenkningen (149-150, 

jf.93-108). Selv religiøse grunnbegreper som synd og frelse dreier seg i betenkningen om livet 

her og nå, ikke det hinsidige. Ikke alt i betenkningens framstilling av dette livets goder er 

imidlertid overførbart til Taylors beskrivelser av post-aksial religion. I betenkningen er det 

ingen basalbehov som overlevelse og fruktbarhet religionen skal borge for, men ”høyere” 

goder som selvutvikling og selvrealisering. Men betenkningens autoritative goder befinner 

seg fortsatt innenfor et immanent register hvor de korresponderer med allmennmenneskelige 

behov.  

 

I Taylors post-aksiale ekvilibrium holdes immanente kilder til autoritet sammen med 

transcendente kilder. Drøftingen av analyseresultatene viste at betenkningen gjør noe av det 
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samme, når den fusjonerer selv-spiritualitetens autoritetsoppfatning med elementer av 

forskjellsreligion (142-151,161-168). Også det er en form for ekvilibrium mellom 

transcendente og immanente kilder til autoritet. Sammenlignet med det post-aksiale 

ekvilibrium speiler betenkningens hybriditet eller ekvilibrium likevel andre sosiale 

rammebetingelser. Det paleo-durkheimske samfunn forholdt seg til ekvilibriet som samfunn, 

mens ekvilibriet i betenkningen er internalisert i subjektet. At betenkningen ikke refererer til 

noen form for hierarkisk komplementaritet, kan forklares med at den er blitt til i en (post-

durkheimsk) samfunnsstruktur orientert om immanente goder. Religion og kirke kritiseres 

samtidig for å være ensidig transcendensorientert. Mellom disse ytterlighetene vitner 

betenkningen og Taylor om at en diffus, åndelig lengsel manifesterer seg. Her plasserer også 

betenkningen seg, i motsetning til både den verdensfravendte kirken og den sekulariserte 

samtiden. Betenkningens kaller den enkelte til å lytte til sin åndelige lengsel på den ene side 

og til Guds ord i Skriften på den andre. Når religion og samfunn er adskilt, og ekvilibriet 

mellom transcendent og immanent autoritet ifølge betenkningen er oppløst begge steder, betyr 

det at det er opp til den enkelte å integrere dem. Analysen viste at den åndelige lengsel som 

konsept fungerte som teologisk begrunnelse for betenkningens påstand om at transcendente 

og immanente kilder til autoritet lot seg kombinere (166-170).  

 

Videre kolliderer det subjekts-orienterte trekket ved betenkningens autoritetsforståelse med 

den kollektive og hierarkiske autoritetsoppfatningen i paleo-durkheimsk religion.734 I paleo-

durkheimske samfunn kan religiøse goder være i ekvilibrium med basale goder som 

fellesskapets overlevelse og vekst, men vanskelig med “høyere” goder som selvutvikling og 

individuell åndelig søken. Ifølge betenkningen innebærer hensynet til den åndelige lengsel 

derimot skranker mot kollektiv autoritet (104-109). “Der religionsutøvelsen skjer uten 

klangbunn i utøverens eget liv, vil religionen virke fremmedgjørende og ødeleggende på den 

menneskelige identitet. [Utvendig religiøsitet er] ødeleggende for vår menneskelighet.”735 Til 

tross for affiniteten mellom betenkningen og post-aksial religion i synet på den religiøse 

betydning av allmennmenneskelige goder, er det forskjeller i spørsmålet om autoritetens 

sosiale forankring. Betenkningens hybride autoritetsoppfatning representerer en form for post-

aksialt ekvilibrium, men ikke på en durkheimsk måte. 
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Ifølge Taylors narrativ om sekulariseringen er det med reform-spiritualitetens aksiale idealer 

vestlig religion mister sin forankring i immanente goder (“the great disembedding”). 

Religionskritikken betenkningen retter mot kirken uttrykkes også i form av et narrativ, hvor 

moderne kristendom anklages for å ha ødelagt kirkens opprinnelige forbindelseslinjer mellom 

Gud, det immanente og allmennmenneskelige goder. Betenkningen forteller ikke Taylors 

sekulariseringsnarrativ, men betenkningens impliserte historieforståelse gir likevel uttrykk for 

lignende moralske vurderinger. Når betenkningen bruker konseptet åndelig lengsel som 

argument for å anerkjenne de immanente godenes religiøse betydning, viser analysen at det 

samtidig skjer i kritikk av kirkens transcendens-orientering. Betenkningens jakt etter 

inspirasjonskilder forutfor og utenfor reformasjonen er naturlig å se i sammenheng med dette. 

Den taler for et fromhetsliv “som har oppdaget skattene i østlig ortodoks, så vel som i vestlig 

katolsk tradisjon” og den henter fram mystikken, ørkenfedrene, klosterbevegelsen og 

Augustin som religiøse autoriteter. Denne selektive bruken av kirkehistoriske ressurser 

fungerer som legitimeringsgrunnlag for visjonen om de immanente godenes religiøse 

betydning.736 Betenkningens argumentasjon befester samtidig et underliggende narrativ om 

denne typen førmoderne spiritualitet som den egentlige, som samtiden trenger å hente 

inspirasjon fra. Taylors narrative sympati går tilsvarende i retning av det post-aksiale 

ekvilibriet (303). 

 

Samtidig som betenkningen kritiserer trekk ved modernitetens kristendom vi kan kalle 

aksiale, viser den selv aksiale trekk. Analysen dokumenterte at betenkningens tese om 

lengselen etter å gjenoppdage religionens forankring i allmennmenneskelige goder, fellesskap 

og naturens verden, ble legitimert under henvisning til selvets og Bibelens autoritet (161-162, 

166-168). I reformasjonens aksiale autoritetsoppfatning er det nettopp kombinasjonen av 

subjektets og Bibelens autoritet som blir epokegjørende: den enkeltes myndighet til kunne 

forholde seg til Bibelens autoritative ord medførte en ny uavhengighet overfor kirkelige og 

sosiale hierarkier. Det er altså hvor betenkningens autoritetsforståelse bryter med det post-

aksiale ekvilibriets durkheimske dimensjon, at den nærmer seg reform-spiritualitetens 

autoritetsforståelse. På dette punktet hviler betenkningens kritikk av aksial spiritualitet i egen 

kirketradisjon, selv på en aksial grunnstruktur. Derimot gir forestillingen om the affirmation 
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of ordinary life, som springer ut av reform-spiritualiteten som en ny måte å forholde seg til 

den immanente verden på, knapt resonans i betenkningen. Med unntak av enkelte praksiser 

identifisert som humanitetsreligion i analysen (154-157), er betenkningens idealer orientert 

om det som leder opp eller ut av hverdagslivet, ikke inn i det. Betenkningen er ikke opptatt av 

immanente goders egenverdi i ”sekulær” forstand, men om immanente goder som kilde til 

transcendenserfaringer.  

 

Betenkningens forestilling om selvets autoritet har en påfallende familielikhet med et senere 

utviklingstrekk, romantikkens forestilling om Nature as inner source. Vi har sett at begrepet 

hos Taylor innebærer at autoriteten forankres i et genuint og “egentlig” selv som uttrykkes 

gjennom følelser, intuisjon og skaperakt. Betenkningen har få paralleller til romantikkens vekt 

på det ekspressive, men analysen av betenkningen som selv-spiritualitet avdekket en 

forestilling om et egentlig selv med familielikhet til Nature as inner source. Selvet har ifølge 

betenkningen et iboende men glemt, indre dyp, som både uttrykker det egentlige selvet og det 

individuelle, og som samtidig står i kontakt med naturen, det guddommelige og universelle 

(166-170). Videre finner vi også en forestilling i betenkningen om at følelseslivet er mer 

autoritativt enn dets rasjonalitet i religiøse spørsmål, fordi følelsene i større grad representerer 

det egentlige selvet. Over argumenterte jeg for at betenkningens subjekts-orientering viser et 

visst slektskap med reformspiritualitetens poengtering av individets ansvar. Men i spørsmålet 

om hva ved selvet som er autoritativt og måten denne kilden uttrykker seg på, har 

betenkningen en langt tydeligere familielikhet til forestillingen om Nature as inner source. 

Forestillingens idéhistoriske røtter i romantikken er sterkere enn dens røtter i reformasjonen.  

 

Ikke ulikt enkelte teologer i Taylors framstilling av romantikken, søker betenkningen å 

presentere den kristne fortolkningsrammen som nøkkel til å forstå subjektets lengsler (93-

104). Betenkningens forhandling mellom forskjellsreligion og selv-spiritualitet i spørsmålet 

om autoritetens plassering, handlet om dette spørsmålet. Betenkningen fastholdt her 

betydningen av intuitive lengsler og bekreftet samtidig Bibelens ytre autoritet, ved å hevde at 

dens egen tolkning hvilte på en bedre bibellesning enn mye av tradisjonen.737 Når både 

                                                        
 

737 “Kristendommen har gjennom tidene hatt et skiftende forhold til det religiøse. I perioder har religiøsiteten 
vært vurdert som en negativ avsporing og avvisning av den sanne Guds åpenbaring. Et slikt syn lar seg vanskelig 
kombinere med utsagn i Bibelen som ser lengselen etter Gud som noe som er nedlagt gjennom skaperverket. 
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lengselens indre autoritet og Bibelens ytre autoritet dypest sett representerer denne samme 

Gud, trekker de også i samme retning (168). Nettopp derfor kan betenkningen hevde at 

bibelsk kristendom gir den mest adekvate tolkningen av selvets naturlige lengsel. Taylors 

diakrone perspektiv gjør det mulig å se paralleller mellom betenkningens utfordringer i 

spørsmålet om indre og ytre autoritet, og utfordringer som ble del av moderniteten i 

kjølvannet av forestillingen om Nature as inner source. Samtidig er det betenkningens 

affinitet til denne forestillingen som også uttrykker dens sterkeste familielikhet til 

autoritetsoppfatningen i sin sekulære samtid - the age of authenticity.  

 

4.2 Betenkningen lest i Taylors samtidsperspektiv 
I presentasjonen av Taylors sekulariseringsnarrativ så vi at the age of authenticity innebærer 

at autentisitetens etikk har blitt popularisert og vunnet generell utbredelse siden 1960-tallet. 

Når analysen av betenkningens autoritetsforståelse leses i lys av Taylors samtidsdiagnose, blir 

det klart at betenkningens gjennomgående ideal om autentisitet, som ble identifisert som selv-

spiritualitet i analysen, appellerer langt bredere. Denne autoritetsoppfatningen knytter ikke  

betenkningen kun sammen med en bestemt type samtidsreligion, men til den sekulære 

tidsalder som sådan.  

At autentisitetens etikk hos Taylor er en felleskulturell grunnforestilling, betyr at den gir 

opphav til både ulike tolkninger og utviklingstrekk. I presentasjonen av Taylors teori trakk jeg 

fram tre kulturelle fenomen som har sammenheng med autentisitetsidealet. For det første kan 

det forstås som en årsak til at post-durkheimsk religion ekspanderer. For det andre kan det 

leses som en kulturell drivkraft bak nedgangen i neo-durkheimsk religion. For det tredje 

finnes det tolkninger av autentisitetsidealet som anser det som uforenlig med alle former 

religion (206-210). I det følgende vil jeg vise hvordan betenkningens framstilling og bruk av 

autentisitetsidealet kan adressere disse konkrete utslagene av autentisitetens etikk. 

 

For det første åpner betenkningens subjekts-orienterte autoritetsoppfatning, analysert i 

relasjon til selv-spiritualiteten (93-108), flere paralleller til post-durkheimsk religion.  Det er 

at betenkningens plassering av religiøs autoritet i subjektets følelser, åndelige erfaringer og 

autentisitet, og dens korresponderende fravær av sosial, institusjonell og politisk autoritet, 

                                                                                                                                                                             
 

Gud ordnet sitt skaperverk i den hensikt at menneskene “skulle søke Gud, om de kanskje kunne føle og finne 
ham” (Apg 17,27).” (KMÅL, 8)  
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som knytter betenkningen til dette kulturelle segmentet. Flytter vi fokus fra autoritetens 

primærkilde (selvet) til framstillingen av autoritative goder, bekreftes affiniteten til post-

durkheimsk religion. Det gjelder betenkningens påstander om naturens, sanselighetens og 

kroppens betydning for det religiøse livet; påstandene om menneskets behov for åndelig 

helhet; forestillingen om at religionen skal tjene den enkeltes liv her og nå, samt 

betenkningens korresponderende kritikk av kirkens tradisjonelle transcendens-orientering. 

Også det korresponderende fraværet av rent transcendente goder i betenkningen (som livet 

etter døden), sammenfaller med Taylors beskrivelser av denne religionstypen. Når 

betenkningen kritiserer kirken for ikke å anerkjenne de immanente godenes religiøse 

betydning, føyer den seg inn i en form for religionskritikk som er utbredt i post-durkheimsk 

religion. 

 

Interessant nok etablerer betenkningen en oppfatning av autoritative goder som er kompatibel 

med post-durkheimsk samtidsreligion, ved å gjøre bruk av kristent materiale som ifølge 

Taylor er karakteristisk førmoderne (jf. betenkningens affinitet til det post-aksiale 

ekvilibrium, 211-213). Dette er framfor alt grunnforestillingen om de immanente godenes 

forankring i det transcendente. I Taylors framstilling så vi at immanente goder ble tillagt en 

overskridende betydning under det post-aksiale ekvilibriet, før den aksiale 

reformspiritualiteten brøt opp sammenvevingen av allmennmenneskelige og religiøse goder 

(203-204). Betenkningens forsøk på å overkomme aksialspiritualitetens dikotomi, og på å 

reetablere et ekvilibrium av det allmennmenneskelige og det religiøse, bidrar i et 

samtidsperspektiv til en post-durkheimsk profil. Denne typen samtidsreligion søker, om ikke 

en religiøs transcendens i tradisjonell forstand, så i det minste en åndelig meningsdimensjon i 

immanente goder knyttet til kropp, natur, økologi, sanselighet, selv-utvikling og velvære. Det 

er en lignende forståelse av immanente goder betenkningen konstruerer ved hjelp av 

kirkehistoriske ressurser. Taylors sporing av forskyvninger i kulturens fortolkningsrammer, 

gir mening til måten betenkningen bruker kirkehistoriske ressurser på. Dette gjelder også 

betenkningens framstilling av forholdet mellom selvets og Bibelens autoritet. Konstellasjonen 

mellom disse to minner om reformasjonens konstellasjon mellom ”Ordets” og 

”samvittighetens” autoritet, men rollene er snudd på hodet. Analysen fra selv-spiritualitetens 

perspektiv påviste at betenkningen tilskriver det transcendente autoritet fordi selvet har en 

iboende lengsel etter det, noe som forutsetter at selvet er sisteinstans (168,177). Påstanden om 
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at den åndelige lengselen er autoritativ fordi den uttrykker det genuint subjektive, framstår 

sekulær i post-durkheimsk forstand.  

 

For det andre kan elementer i betenkningens autoritetsoppfatning knyttes til Taylors 

framstilling av neo-durkheimsk religion og til omkostninger han hevder ledsager 

autentisitetens kultur. Betenkningens understrekning av Bibelens autoritet, analysert i 

tilknytning til forskjellsreligion (144-151), kan relateres til neo-durkheimsk religion. 

Betenkningens spredte idealer om overgivelse, etterfølgelse og disippelskap ble føyd inn i 

denne kategorien. Disse elementene føyer seg imidlertid ikke inn i betenkningens logikk, som 

styres av autentisitetsidealet. Begreper som ”kirken”, ”disipler” og ”jesusetterfølgere” 

refererer heller ikke til konkrete institusjoner eller fellesskap. De har en signalverdi men 

utgjør en abstrakt religiøs kontekst og henger på sett og vis i luften. Like fullt framstår slike 

begreper meningsfulle i lys av Taylors kulturdiagnose. Jeg påpekte tidligere at 

autentisitetsidealet, mangfold og relativisme har sine omkostninger. De rammer blant annet 

kulturens strukturer for sosial tilhørighet, anerkjennelse, eksistensiell orientering og politisk 

identitet (206-207). De neo-durkheimske elementene i betenkningen får kulturell betydning 

fra denne delen av kulturen,  de signaliserer en type goder som er utsatt for marginalisering i 

det sekulære. Visjonen om Bibelens ultimate autoritet kan i dette perspektivet handle om 

trygghet i åndelige og moralske spørsmål. Det er en visjon som signaliserer tilhørighet i en 

større historisk sammenheng. Disippelskaps-metaforen er kanskje abstrakt, men signaliserer 

likevel goder som har med sosial tilhørighet, anerkjennelse, lederskap og identitet å gjøre. 

Disse eksemplene på neo-durkheimske elementer i betenkningen representerer en kontrast til 

autoritetsoppfatningen i den sekulære kulturen. Men overfor kulturelle segmenter som erfarer 

the age of authenticity som en kultur med eksistensielle omkostninger av typen 

identitetsmessig oppløsning eller retningsløs selvopptatthet, kan disse sidene ved 

betenkningen framstå attraktiv. Dette er del av forskjellsreligionens kulturelle betydning i den 

sekulære tidsalder.  

   

For det tredje kan betenkningens autoritetsframstilling også leses i relasjon til ”lukkende” 

versjoner av autentisitetsidealet, som Taylor beskriver med idealtypen self-authorization. 

Hvorvidt autentisitetens tidsalder åpner eller lukker for en transcendent dimensjon, handler i 

følge Taylor nettopp om hvordan autentisitetsidealet fortolkes. Mens post-durkheimske 

versjoner av autentisitetsidealet holder døren på gløtt for religiøse transcendensforestillinger, 
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representerer idealtypen self-authorization en ”lukket virkelighetsstruktur”, en urefleksiv 

forestilling som bidrar til å utelukke muligheten for en transcendent dimensjon på et intuitivt 

nivå (209-210). Bildet henter overbevisningskraft fra dets iboende narrativ om kulturens 

irreversible utvikling fra religion (barndom) til fornuft (myndig alder). Betenkningens konsept 

om den åndelige lengsel innebærer et tydelig brudd med en slik tenkemåte. Her tolkes 

autentisitetsidealet i en åpen istedenfor en lukkende retning, og holdes sammen med 

forestillingen om religiøs transcendens. Betenkningen gjør religiøs transcendens konseptuelt 

sett til en uatskillelig del av det autentiske selvet som kulturen tilskriver autoritet. Sammen 

med måten betenkningen argumenterer på, ved å gjøre kreativ bruk av ulike religiøse 

tradisjoner, kan dette forstås som en måte å bryte det lukkede bildet opp på innenfra. 

Betenkningen bryter for det første opp bildet av religion som umyndiggjørende, for konseptet 

om en åndelig lengsel innebærer at det transcendente blir en begrunnelse for forestillingen om 

selvets autoritet. Bibelen og kirkehistoriske ressurser blir dessuten framstilt som kilder til 

denne forestillingens legitimitet. For det andre yter betenkningen motstand mot narrativet om 

at forestillinger om religiøs transcendens er et historisk tilbakelagt stadium. For via lengselen 

lokaliseres kilden til transcendent autoritet ikke i historisk konstruerte forestillinger, men i 

selvet, og kan legitimeres derfra. I praksis åpner betenkningen et rom for transcendent 

autoritet overfor en kultur som avskriver den som moralsk illegitim, ved å etablere et 

forankringspunkt i den samme autoritet kulturen anerkjenner. Det bekrefter det kulturelle 

idealet i bildet av individets self-authorization samtidig som dette sekulariserende bildet 

brytes opp og lar seg kombinere med religiøse forestillinger og erfaringer. Lengselskonseptet 

gjør transcendensen selv-autoriserende i det immanente.  

 

4.3 Konklusjon 
Analysen av betenkningens autoritetsforestillinger viste at de ikke lot seg entydig plassere inn 

i Woodhead og Heelas´ religionstypologi. Betenkningens sentrale posisjon kunne identifiseres 

som selv-spiritualitet, men elementer av forskjellsreligion supplerte denne posisjonen. Samlet 

sett kunne betenkningens posisjon forstås som en hybridtype: erfaringsorientert 

forskjellsreligion (173-174). Lesningene i dette kapittelet har relatert denne hybride 

autoritetsoppfatningen til de diakrone og synkrone aksene i Taylors sekulariseringsnarrativ. 

Lesningen har vist at betenkningen adresserer kollektive forestillinger i den sekulære kulturen 

i både positiv og negativ forstand, og at den i dette spiller på bestemte tradisjoner i vestlig 

kulturhistorie.  
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I lys av Taylor er det mulig å forstå konseptet om den åndelige lengsel som en strategi rettet 

mot å “åpne” den sekulære kulturens immanente erfaringshorisont for det transcendente. Det 

skjer ved at lengselskonseptet forankrer religiøse transcendensforestillinger i kulturens 

immanente goder og kollektive autentisitetsideal. Når betenkningen argumenterer på denne 

måten, innebærer det samtidig at den konfronterer en annen tolkning av autentisitetsidealet 

som er utbredt i samtiden: det lukkede bildet av subjektet som moralsk selv-autoriserende. 

Betenkningen begrunner sin alternative, ”åpne” tolkning av kulturens autentisitetsideal, 

gjennom kreativ bruk av kirkelige og kulturhistoriske tradisjoner. På dette grunnlaget 

forsvarer betenkningen både autentisitetsidealet og, i en viss forstand, forestillingen om at 

subjektet er selv-autoriserende, samtidig som den knytter dette til forestillingen om en 

transcendent autoritet. For et dokument som har til hensikt å legge til rette for en religiøs 

erfaringsdimensjon i den sekulære kulturen, kan dette leses som en strategi som er (kritisk og 

konstruktivt) tilpasset denne kulturelle sammenhengen. Lesningen antyder også at elementene 

identifisert som forskjellsreligion i analysen (144-151), er kulturelt signifikante. Til tross for 

at de verken representerer den post-durkheimske hovedtendensen eller autentisitetsidealet som 

sådan, representerer de moralske goder som settes under press av den sekulære kulturen, som 

tilhørighet og anerkjennelse. Dette relaterer også betenkningen til samtiden, og den forsøker å 

holde disse godene i en form for ekvilibrium med autentisitetsidealet gjennom den åndelige 

lengsel som konsept. 

 

Lesningen av analyseresultatene i lys av Taylors sekulariseringsteori bringer i andre rekke 

fram noen perspektiver på Woodhead og Heelas´ framstilling av samtidsreligion. 

Avslutningsvis vil jeg kort peke på noen av disse, jeg vil nærmere bestemt konsentrere meg 

om forholdet mellom Woodhead og Heelas´ tre religionstyper og Taylors tre durkheimske 

konfigurasjoner av religion i spørsmålet om autoritet. En sentral forskjell er selvfølgelig at 

Taylors durkheimske typer primært er diakrone mens Woodhead og Heelas sine er 

samtidsorienterte og synkrone. Paleo-durkheimsk religion er for Taylor den mest 

opprinnelige, og av denne grunn er den naturlig nok vanskelig å finne eksempler på i 

samtiden. Likevel kommer flere av dens kvaliteter og til overflaten i samtidsreligionen. Dens 

religiøse forståelse av allmennmenneskelige goder synes å være en inspirasjonskilde for selv-

spiritualiteten. Men denne religionsformens tette bånd til samfunnsstrukturen og sosiale 

hierarkier skiller den fra selv-spiritualiteten. På dette punktet har paleo-durkheimsk religion 
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mest til felles Woodhead og Heelas kaller humanitetsreligion. Deres påstand om at 

humanitetsreligion er i sterkest tilbakegang i samtiden, kan forstås i lys av Taylors teori om at 

moderne religion kjennetegnes av en oppløsning  av de durkheimske båndene mellom religion 

og samfunn. Neo-durkheimsk religion hevder Taylor derimot er den religionstypen som er 

mest karakteristisk for perioden ca. 1800-1960. Den viser likheter med Woodhead og Heelas´ 

forskjellsreligion i spørsmålet om transcendente kilder til autoritet og kollektiv identitet. Disse 

trekkene gir vedvarende aktualitet i segmenter av den sekulære kulturen. Post-durkheimsk 

religion er mest karakteristisk for den sekulære æra fordi den integrerer kulturens 

autentisitetsideal. Denne typen overlapper i stor grad med Woodhead og Heelas´ selv-

spiritualitet. At Taylor siterer Heelas´ karakteristikk av selv-spiritualitet i sin framstilling av 

post-durkheimsk religion er symptomatisk.738 To forskjeller mellom selv-spiritualitet og post-

durkheimsk religion må likevel påpekes: Taylor godtar for det første ikke at denne typen 

samtidsreligion nødvendigvis er rent immanent orientert. Selv om den i hovedsak er 

immanent orientert, hevder han den også kan åpne for en transcendent dimensjon. 

Sammenlignet med begrepet ”selv-spiritualitet” kan ekvivalenten ”post-durkheimsk religion” 

i større grad åpne for å spore autentisitetskulturens påvirkning på religionen ikke bare i den 

alternative spiritualiteten, men også innenfor tradisjonelle religioner. Dette er ikke minst 

betenkningen et eksempel på. For det andre hevder Taylor autentisitetsidealet ikke 

nødvendigvis leder til post-durkheimsk religion, slik Woodhead og Heelas synes å ta for gitt. 

Taylor hevder at autentisitetsidealet også kan lede til mer tradisjonsforankrede, 

institusjonaliserte former for religion med tydelig vektlegging av ytre autoritet, selv om den 

opprinnelige motivasjonen kan være hensynet til autentisitetens autoritet.  

 

På et overordnet kulturteoretisk nivå bekrefter Taylors teori Woodhead og Heelas´ tese i The 

Spiritual Revolution, at autentisitetsidealet kan forklare både sekularisering på den ene side, 

forstått som nedgang i tradisjonell religion, og sakralisering på den andre, forstått som 

oppblomstringen av selv-spiritualitet. Bildet som tegnes er komplekst, men samtidig blir en 

generell trend synlig. Religion som ikke samsvarer med autentisitetsidealet viser generelle 

tegn på tilbakegang, religion som integrerer kulturens autentisitetsideal er generelt i framgang. 

Taylors kulturhistoriske narrativ bidrar til forståelsen av hvordan vestens religiøse tradisjoner 

former vurderingen av religion i den sekulære samtidskulturen. Samtidig viser han også 
                                                        
 

738 Taylor. A Secular Age, 509 
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hvilke føringer den allmenne sekulære kulturen legger for religionens bruk av tradisjonene. 

Lesningen av dokumentet sporer hvordan begge bevegelsene mellom religion og kultur er 

implisitt til stede i betenkningens autoritetsoppfatning.  
 

 
5 Taylors framstilling av naturoppfatningens sekularisering	 

5.1 Innledning  
I sin framstilling av samtidsreligion identifiserte Woodhead og Heelas tre ulike 

grunnforestillinger om naturen, fordelt på de tre religionstypene. I forskjellsreligion ble 

naturen typisk oppfattet som adskilt fra Gud både i metafysisk og moralsk forstand, ofte 

underlagt Guds allmakt. Humanitetsreligion levnet naturen liten oppmerksomhet, utover at 

den var scenen som relasjonen mellom Gud og menneske utspilte seg på. Innen selv-

spiritualiteten ble derimot naturen oppfattet som betydningsfull og intimt innvevd med det 

guddommelige (81-82,133-138).  

I analysen av betenkningens naturoppfatning viste det seg at den i sin helhet kunne plasseres 

inn i selv-spiritualitetens forståelsesramme (128-142). I dette spørsmålet viste den verken 

symptomer på forskjellsreligion eller humanitetsreligion. I det følgende vil vi også se at det er 

enklere å relatere betenkningens naturoppfatning til Taylors diakrone og synkrone idealtyper, 

enn hva tilfellet var med autoritetsoppfatningen. Jeg vil vise hvilke forestillinger i den 

kulturhistoriske utviklingen betenkningens naturoppfatning knytter an til og hvilke den tar 

avstand fra, og hvordan dens konstruksjon av kristen naturspiritualitet adresserer kollektive 

forestillinger i samtidskulturen.  

Først skal jeg redegjøre for naturoppfatningens rolle i Taylors sekulariseringsteori. Taylor er 

ikke opptatt av kosmologiske nyvinninger i seg selv, det er endringer i de kulturelle 

forutsetningene for måten vi oppfatter og erfarer naturen på som er det vesentlige. ”What I am 

talking about is the way the universe is spontaneously imagined, and therefore experienced. 

[W]hat I’m interested in is how our sense of things, our cosmic imaginary, in other words, our 

whole background understanding and feel of the world has been transformed.” 739 For å kunne 

artikulere denne typen endring lanserer han begrepet cosmic imaginary 

                                                        
 

739 Taylor. A Secular Age, 325 
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(“kosmosforestilling”).740 Begrepet innbefatter forestillinger om våre naturlige og materielle 

omgivelser, så vel som om fremmede kulturer og tid.741 I tråd med avhandlingens tematikk vil 

jeg avgrense meg til oppfatninger av naturen, og i hvilken grad naturoppfatningen åpner eller 

lukker for forestillinger om religiøs transcendens.  

Taylor hevder at sekulariseringen innebærer en massiv endring i kulturens naturoppfatning. 

“We move from an enchanted world, inhabited by spirits and forces, to a disenchanted one; 

but perhaps more important, we have moved from a world which is encompassed within 

certain bounds and static to one which is vast, feels infinite, and is in the midst of an evolution 

spread over aeons.”742  Dette er et skifte han oppsummerer som dreiningen fra kosmos til 

univers. Vi skal følge sentrale trinn i den diakrone prosessen fram til den sekulære 

samtidskulturen, fra den førmoderne forestillingen om the great chain of being til samtidens 

immanente ramme og forestillingen the death of God, som utelukker religiøse 

transcendensforestillinger. 

 

5.2 The Great Chain of Being: førmoderne sammenveving av immanens og transcendens 
Kapittelet om autoritetsoppfatning startet med en presentasjon av det post-aksial ekvilibriet 

mellom immanente og transcendente kilder til autoritet (201-203). Naturoppfatningen i den 

samme epoken innebar et stykke på vei en analogi til dette synet: den biofysiske og materielle 

verden ble sett på som deltakende i det transcendente. For å beskrive den rådende 

grunnoppfatningen anvender Taylor begrepet the great chain of being fra Arthur Lovejoy, 

som betegner forestillingen om en uløselig sammenheng (chain) mellom transcendens og 

immanens.743 Det avgjørende ved denne forestillingen var at naturen ble tillagt en over-

empirisk dimensjon, ansett som ladet med en transcendent meningsdimensjon.744 Naturen ble 

                                                        
 

740 Se særlig Taylor. A Secular Age, 322-351. 
741 Taylor. A Secular Age, 323: “[T]he “cosmic imaginary” makes sense of the ways in which the surrounding 
world figures in our lives: the ways, for instance, that it figures in our religious images and practices, including 
explicit cosmological doctrines; in the stories we tell about other lands and other ages; in our ways of marking 
the seasons and passages of time; in the place of “nature” in our moral and /or aesthetic sensibility; and in our 
attempts to develop a “scientific” cosmology, if any.” 
742 Taylor. A Secular Age, 323 
743 Se Taylor. A Secular Age, 284, 323. Begrepet The Great Chain of Being assosieres med Lovejoys bok ved 
samme navn, men betegnelsen stammer fra senantikken.  I essayet “Disenchantment-Reenchantment” (2011) 
presiserer Taylor begrepet “den fortryllede verden” i A Secular Age. Enten kan det bety magiske eller 
animistiske forestillinger som levde i folketroen (jf. Weber), eller filosofenes forestillinger om værenskjeden - 
the Great Chain of Being. Men også den filosofiske utgaven støttet seg på en kollektiv oppfatning om naturens 
iboende mening. (Taylor. “Disenchantment-Reenchantment”, 287-292. Se for øvrig A Secular Age, 323-325.) 
744 Taylor. “Disenchantment-Reenchantment”, 288 
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ansett som forankret i en transcendent realitet som den også var et speilbilde av.745 Taylor 

hevder denne grunnforestillingen rådet både i folkedypet og i lærde kretser.746 Forskjellen 

mellom lærde teorier og folkelige forestillinger lå ikke i grunnmotivene, men i deres subtilitet 

og abstraksjonsgrad.747 Siden man forholdt seg urefleksivt til naturen som sted for det 

transcendente, hevder han naturen også intuitivt kunne erfares i slike kategorier.748  

Forestillingen om alle tings delaktighet i værenskjeden fungerte også som rasjonale for det 

post-aksiale ekvilibriets hierarkiske, sosiale autoritetsstrukturer, så vel som for tanken om 

religionens forankring i det immanente på alle nivåer.749 Forestillingene om autoritet og natur 

grep inn i hverandre og forutsatte hverandre, på en måte som sementerte et kollektivt “bilde” 

av det immanentes deltakelse i det transcendente.750 Som folkelig oppfatning overlevde denne 

grunnforestillingen i Europa helt fram til 1700-tallet.751 Men da hadde den allerede vært under 

press gjennom århundrer av det Taylor kaller den aksiale reform-spiritualiteten. 

 

Den aksiale dreiningen i fromhetsliv og trosforestillinger i senmiddelalder og reformasjon 

medførte ikke bare en mer transcendens-orientert autoritetsoppfatning. Naturoppfatningen ble 

endret i tilsvarende retning. Uttrykket the primacy of the will (”viljens primat”) er hentet fra 

artikkelen “Overcoming Epistemology” (1987), hvor Taylor retter oppmerksomhet mot en 

sammenheng mellom senmiddelalderens voluntaristiske teologi og framveksten av 

modernitetens vitenskapelige naturoppfatning:  

 
the primacy of the will […] played an important role in the rise of modern science and its associated 

epistemological standpoint; in a sense, a voluntaristic anthropology, with its roots in a voluntaristic 

                                                        
 

745 Taylor. A Secular Age, 323 
746 Taylor. A Secular Age, 35 
747 Taylor. A Secular Age, 163 
748 Taylor. A Secular Age, 324 
749 Taylor. “Disenchantment-Reenchantment”, 291: “The cosmos reflected and manifested a Great Chain of 
Being. Being itself existed on several levels, and the cosmos manifested this hierarchy, both in its overall 
structure and again in its different partial domains. The same superiority of dignity and rule that the soul 
manifest over the body reappears in the state in the preeminence of the king, in the animal realm in that of the 
lion, among birds and fishes in the supreme status of eagle and dolphin. These features “correspond” to each 
other in the different domains.” 
750 Taylor. A Secular Age, 208. Taylor sier et annet sted: “[Pre-modern hierarchical societies conceived] 
themselves as bodying forth some part of the Great Chain of Being. Behind the empirical fillers of the slots of 
kingship, aristocracy, and so on, lies the Ideas, or the persistent metaphysical Realities that these people are 
momentarily embodying.” (Taylor. A Secular Age, 192). 
751 Taylor. A Secular Age, 354 
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theology, prepared the ground over centuries for the seventeenth-century revolution, most notably in the 

form of nominalism.752 

 

Begrepet viljens primat anvendes ikke i A Secular Age, men det gir like fullt en nøkkel til 

Taylors narrativ om dette trinnet på veien mot naturoppfatningens sekularisering. I tråd med 

den aksiale understrekningen av Guds suverenitet, ble værenskjeden ansett som anstøtelig 

fordi den begrenset Guds allmakt over skaperverket.753 “Nominalists and later Reformers 

protested against the notion of a cosmic order, as did great numbers of others, concerned to 

defend above all God’s sovereignty as creator and preserver.”754 Kampen om forståelsen av 

Guds transcendens inngikk i de senskolastiske disputtene mellom realister og nominalister, og 

stadig mer radikale forestillinger om Guds allmakt og viljesfrihet underminerte 

grunnforestillingen om værenskjeden, hvor det immanente var deltakende i det transcendente. 

“Obviously, the sense of the unlimited sovereignty of God was instrumental in destroying the 

older view of the cosmos as the realization of Form.”755. Den aksiale reform-spiritualiteten 

betød samtidig at andre naturoppfatninger begynte å forme kulturens kollektive 

erfaringshorisont. Guds forhold til naturen ble oppfattet i stadig mer handlingsmessige og 

historiske kategorier. Den voluntaristiske naturoppfatningen var en integrert del av den 

aksiale dreiningen i senmiddelalder, reformasjon og modernitetens fødsel.756 
 

5.3 The Mechanization of the World-Picture: naturoppfatning og moderne naturvitenskap  
Taylor beskriver sammenhengen mellom aksial, voluntaristisk fromhet og framveksten av det 

moderne verdensbilde slik: 
  

This theological outlook itself pushed towards the adoption of the mechanistic world picture, as I 

described above. God's sovereignty was best safeguarded in face of a creation without purposes on its 

own.757 We see this in the nominalist writers, and later with many of the seventeenth century champions 

of the new science, e.g., Descartes and Mersenne. If God had potentia absoluta over Creation, and this 

mean that he cannot be seen as bound by the inherent bent, even of things he has created in the first 

                                                        
 

752 Taylor. “Overcoming Epistemology”, 17 
753 Taylor. A Secular Age, 73, jf. 93 
754 Taylor. Sources of the Self, 220 
755 Taylor. A Secular Age, 113 
756 Taylor. A Secular Age, 227; Sources of the Self, 215-116, 246 
757 Taylor. Sources of the Self, 248 
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place, then reality must be seen as infinitely manipulable by him, and this requirement can best be met 

by a view of nature as mechanism, from which all hint of intrinsic teleology has been expelled.758 

 

Descartes og andre forkjempere for den mekanistiske filosofien delte den voluntaristiske 

teologiens forestilling om viljens primat i Skaperens relasjon til skaperverket.759 I tråd med 

teologiens naturoppfatning ble menneskets gudbilledlikhet forstått som viljesfrihet og makt, 

realiserbart gjennom menneskets herredømme over indre og ytre natur.760 Descartes’ 

naturoppfatning innebar en objektiverende holdning til den ytre verden og et nytt skille 

mellom subjekt og objekt, ånd og materie. Dette nye selvet er hva Taylor kaller a buffered 

self, et selv lukket om seg selv, mot den ytre verden. Dikotomiene kan forstås som en parallell 

til den aksiale dikotomien mellom det immanente skaperverket og dets transcendente 

skaper.761 Etter voluntarismen var naturen tømt for iboende gudsnærvær, den kunne oppfattes 

som en manipulerbar ressurs. Men der mennesket forvaltet herredømmet over ressurser tømt 

for transcendent betydning, kunne den transcendente dimensjonen også bli gjort overflødig.762 

Disse endringene skjer primært på teoriplanet. Men de nye naturoppfatningene vinner 

utbredelse, blir popularisert, og synker ned i befolkningens fortolkningsregister hvor det 

bidrar til mer sekulære måter å erfare naturen på.763  

 

5.4 The Immanent Order: modernitetens autonome immanens  
Et viktig skritt på veien fra det mekanistiske verdensbildet til en sekularisert naturoppfatning 

var oppgjøret med det voluntaristiske gudsbildet.764 Første gang den teologiske 

voluntarismens naturoppfatning blir avgjørende utfordret siden dets framvekst 1300-tallet, er 

med deismens inntreden på 1700-tallet. Motstanden mot teologisk voluntarisme er et av 

deismens samlende kjennetegn.765 Deistene angrep dermed de teologiske premissene bak det 

                                                        
 

758 Taylor. A Secular Age, 113 
759 Taylor. Sources of the Self, 151-155; “Overcoming Epistemology”, 17 
760 Taylor. Sources of the Self, 249: “The disengaged subject of empiricist mechanism takes over some of the 
prerogatives accorded God in Occamist theology. Indeed, in some ways the new outlook can be seen as a kind of 
anthropological transposition of this theology.” 
761 Taylor. A Secular Age, 98, 283-285; Sources of the Self, 188 
762 Taylor. A Secular Age, 98. Det mekanistiske verdensbildets evne til å la seg integrere med protestantismens 
avfortrylling av verden og oppvurdering av hverdagslivets verdi er for Taylor en forklaring på hvorfor den 
mekanistisk filosofi fikk så sterkt rotfeste i England og Holland. 
763 Taylor. “Die Blosse Vernunft”, 329-332 
764 Taylor. A Secular Age, 349 
765 Taylor. A Secular Age, 275: “What Deism in its various forms wanted to reject was seeing God as an agent 
intervening in history.” Taylor. Sources of the Self, 247: “[…] their arguments against the picture of a Deity 
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mekanistiske verdensbildet, og la grunnlaget for en ny naturoppfatning basert på sin 

”fornuftsreligion”.766 Det betød ingen retrett tilbake til værenskjeden, men derimot en ny 

aksial omdreining mot guddommelig transcendens. Ved å pasifisere voluntarismens 

transcendente guddom, brakte deistene den eskalerende kløften mellom transcendens og 

immanens ifølge Taylor til et historisk sluttpunkt: utover tanken om skapelsen etterlot 

deistene verken ontologiske eller historiske former for tilknytningspunkt mellom Skaper og 

skaperverk.767 Taylor konkluderer: ”The immanent order can thus slough off the 

transcendent.”768 I framstillingen er det de engelskspråklige deistene som tillegges mest 

betydning i dreiningen fra aksial, transcendens-orientert religion til immanent ateisme. Selv 

om hensikten med min presentasjon av Taylors sekulariseringsteori er å anvende den som 

fortolkningshorisont for betenkningen, ikke å gjøre teorien selv til gjenstand for kritisk 

drøfting, går det likevel an å påpeke at Charles Taylor på dette punktet vier påfallende lite 

oppmerksomhet til de franske opplysningstenkerne som tok skrittet over i uttalt ateisme i 

samme periode. De tidlige ateistene virket i samme miljø som de deistiske franske 

opplysningsfilosofene, og de realiserte den sekulære naturoppfatningen Taylor hevder 

deismen gjorde logisk mulig.769 Imidlertid kan Taylor fortsatt ha rett i påstanden om at 

deismens radikale transcendensforståelse gjorde den aksiale revolusjon til et faktum, og at 

naturen for ettertiden kunne oppfattes som en rent immanent størrelse.770  

 

5.5 The ‘Deep’ Outlook of the Universe: romantikkens overskridende immanens 
Etter deismen hevder Taylor at en kritikk av en tom, rent immanent naturoppfatning, springer 

fram fra moderniteten selv. Kritikken rettet seg mot det han karakteriserer som the malaises of 

immanence: mot virkelighetens forflatning, mot tapet av naturens dybdedimensjon, mot det 

                                                                                                                                                                             
 

imposing senseless demands on his creatures to make clear his sovereignty, their insistence that God wills our 
good as we can understand good.” Jf. Taylor. A Secular Age, 270, 274, 280 
766 Taylor. Sources of the Self, 247 
767 Taylor. A Secular Age, 233, 257 
768 Taylor. A Secular Age, 543 
769 Det er noe påfallende at Taylor vier de engelskspråklige deistene større oppmerksomhet enn deres samtidige i 
Frankrike, til tross for at religionskritikken var skarpere i fransk sammenheng. De franske opplysningsfilosofene 
inkluderte ikke bare religionskritiske deister som Condillac og Voltaire, men uttalte ateister som La Mettrie, 
d’Holbach og den sene Diderot, og var med andre ord et sentralt miljø for transformasjonen til eksklusiv 
humanisme. (Se Schneewind. The Invention of Autonomy, 413-418, 457-469; Cassirer. The Philosphy of the 
Enlightenment, 134-136; jf. Taylor. A Secular Age, 221-269) 
770 Taylor. “What Was the Axial Revolution?”, 279 
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lukkede selvet og dets instrumentelle fornuft.771 Man kritiserte “[…] the buffered self and 

modern order as too narrow, self-enclosed, denying a greater reality both within and 

without.”772 Samtidig hadde religionen mistet mye av sin tradisjonelle overbevisningskraft 

blant elitene hvor dette opprøret gjorde seg gjeldende. Man søkte å etablere en tredje vei 

mellom dogmatisk religion og opplysningsfilosofenes eksklusive humanisme. Resultatet var 

ingen enhetlig naturoppfatning, men hva Taylor kaller romantikernes nova av ulike 

forståelsesmåter.773 Naturvisjonene kom gjerne til uttrykk gjennom poesi snarere enn teori.774 

I den grad både ånd og materie og subjekt og objekt er intimt forbundet i disse poetiske 

visjonene, hevder Taylor at romantikken kan forstås som et forsøk på å revitalisere noe av 

værenskjedens kvaliteter.775 Men romantikkens “refortrylling” innebar i følge Taylor en viktig 

forskjell fra den klassiske værenskjeden: “[…] the sources of power are not transcendent. 

They are to be found in Nature, or in our inner depths, or in both.”776 Perioden representerer 

en rent immanent naturoppfatning, og er ifølge Taylor karakteristisk moderne som sådan. 

Igjen er det mulig å etterlyse flere nyanser i Taylors framstilling, selv om mitt formål ikke er å 

presentere ”sannheten” om sekulariseringen, men å gi en helhetlig lesning av betenkningen i 

lys av én toneangivende sekulariseringsteori. Likevel kan det stilles spørsmålstegn ved 

Taylors karakteristikk av romantikernes ”tredje vei” som brudd med tradisjonell religion. Det 

kan innvendes at Taylor overser den rolle tradisjonell religion spilte for sentrale 

premissleverandører som Schleiermacher, Herder og Friedrich Schlegel.777 Selv om det ikke 

er tvil om at romantikerne vektla immanensens overskridende aspekter, kan man spørre seg 

                                                        
 

771 Taylor. A Secular Age, 309, 372; “Disenchantment-Reenchantment”, 293 
772 Taylor. “Perils of Moralism”, 354 
773 Taylor. A Secular Age, 299-313. Dette er hva Lovejoy kaller romantikkens principle of plenitude Lovejoy. 
The Great Chain of Being, 293-294. 
774 Som eksempler nevner Taylor Hölderlins diktning om en lengsel etter “Eines zu sein mit Allem, was lebt”, og 
Worthsworths visjon om “A motion and a spirit, that impels all thinking things, all objects of all thought, and 
rolls through all things.” (Taylor. A Secular Age, 344) 
775 ”[T]here has been frequent attempts to “reenchant” the world, or at least admonitions and invitations to do so. 
In a sense, the Romantic movement can be seen as engaged in such a project.” Taylor. “Western Secularity”, 39; 
jf. A Secular Age, 344, 510, 609 
776 Taylor. A Secular Age, 9 
777 Schleiermachers rolle for protestantisk teologi er velkjent. Både Herder og Schleiermacher hadde pietistisk 
familiebakgrunn, var teologer og virket i perioder som prester. Friedrich Schlegel hadde en ateistisk 
ungdomsfase men konverterte senere til katolisismen, noe flere av de tyske romantikerne gjorde mot slutten av 
perioden (1770-1830). Forholdet mellom transcendens og immanens i det som kalles ”romantikkens” 
naturoppfatning synes med andre ord å være komplekst. (Lovejoy. The Great Chain of Being, 319, jf. 298-320) 
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om de naturvisjonene de søkte å etablere var et rent intra-cosmic mystery uten plass til en 

transcendent dimensjon.778 

 

5.6 Naturoppfatning i den sekulære tidsalder 
Naturoppfatningen i den sekulære kulturen vokser ut av modernitetens immanente dreining 

fra 1600-tallet av, og i løpet av 1800-tallet er de viktigste brikkene for samtidens 

naturoppfatning ifølge Taylor lagt. 779 Modernitetens naturforestillinger endres og 

populariseres fram til vår egen tid, hvor de inngår i den kollektive grunnforestillingen Taylor 

kaller the immanent frame (”den immanente ramme”). Den immanente rammen betegner flere 

typer ordener som det sekulære mennesket intuitivt forholder seg til, deriblant og primært 

kosmosforestillingen om “the universe as projected by modern natural science”.780 

Forestillingen kan sammenlignes med autentisitetsidealet på autoritetsoppfatningens område, i 

den forstand at det er en før-refleksiv, kollektiv og overordnet forstilling som tolkes på ulike 

måter i ulike segmenter av kulturen. Forestillingen om den immanente rammen gjenfinnes i 

både agnostiske, religiøse og direkte ikke-religiøse varianter.781 Fra Taylors framstilling vil 

jeg trekke fram to konkrete måter å tolke den immanente ramme på.  Den ene slekter på 

forestillingen om the deep outlook of the Universe og er immanent orientert uten å utelukke en 

transcendent dimensjon. Den andre varianten tar for gitt at religion er inkompatibelt med en 

moderne, vitenskapelig naturoppfatning.  

 

Sentralt i den første retningen er inntrykket av at de naturvitenskapelige framskrittene ikke er 

udelt positive og heller ikke fyllestgjørende, moderniteten representerer også en form for tap i 

vårt forhold til naturen. Denne oppfatningen er post-romantisk, den slekter innholdsmessig på 

romantikernes opprør mot forestillingen om det lukkede selvet, mot den instrumentelle fornuft 

og den meningstomme naturen modernitetens fødsel etterlot seg. “This expresses itself in 

nostalgia, the sense that something is missing, a hankering after some richer meaning.” 782 

Man søker ut av vitenskapens reduksjonistiske forklaringer, mot en naturens dybdedimensjon 
                                                        
 

778 Taylor. A Secular Age, 335. Se for øvrig 322-351. 
779 Taylor. A Secular Age, 335; Taylor. “Disenchantment-Reenchantment”, 288 
780 Taylor. “The Church Speaks – To Whom?”, 22 
781 Taylor. A Secular Age, 549. Se for øvrig 539-593. 
782 Taylor beskriver et narrativ i denne natur-sensibiliteten: “[…] the “forward” movements are bought at a price: 
the axial revolutions with their notions of our higher good; Western reform with its abolition of enchantment and 
the repression of collective ritual; the creation of an immanent order. All these “advances” are met at various 
points with enthusiasm, but a profound ambivalence remains.” (Taylor. “The Future of the Religious Past”, 286) 
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og holistiske visjoner som kan religiøse former.783 Taylor nevner post-durkheimsk religion, 

New Age og den dyp-økologiske bevegelse som eksempler på sekularitetens super-nova av 

ulike visjoner om naturens dybdedimensjon.784 Disse retningene fokuserer på den 

følelsesmessige respons naturen skaper, og samtidig hevder Taylor at den immanente rammen 

ikke gir et adekvat språk for å artikulere denne formen for betydning.785 Taylor påpeker at den 

post-romantiske typen naturoppfatning krever et element av tro. Samtidig er det sant om 

enhver naturoppfatning. Dette gjelder også den andre kollektive tolkningen av den immanente 

rammen han beskriver, noe han gjør ved hjelp av idealtypen the death of God.786  

 

Dette er den andre av Taylors fire closed world structures, urefleksive forestillinger som 

kjennetegnes av at de intuitivt utelukker religiøse transcendens-forestillinger og i praksis 

underminerer muligheten for religiøs erfaring (197). The death of God former erfaringen av 

naturen innenfor et rent immanent register, hvor vitenskap og religion oppfattes som gjensidig 

utelukkende størrelser.787 ”Bildet” rommer et narrativ som formidler at religiøse 

naturoppfatninger blir nedkjempet på område etter område, etter hvert som vitenskapen gjør 

sine framskritt. Religionen blir subtracted i Taylors vokabular. Betegnelsen ”Guds død” 

innebærer samtidig troen på at religion nødvendigvis vil forsvinne i framtiden som følge av 

vitenskapens framskritt. Taylor hevder at det lukkede bildet av autoritet (self-authorization) 

og den lukkede naturoppfatningen er nært forbundet. “Self-authorization […] supposes and 

follows on from the death of God (and of course, of the meaningful cosmos).”788 

Subtraksjonsteoriens narrativ om vestens utvikling minner om narrativet i self-authorization 

ved at den lokaliserer religionen i fortiden og vitenskapen i samtiden og framtiden. Fortiden 

forstås som kulturens barndom, hvor mytene om at naturen var innvevd i en guddommelig 

dimensjon som gav trøst og mening. Moderne vitenskap innebærer en myndig alder, hvor 

                                                        
 

783 Taylor. “Disenchantment-Reenchantment”, 292; A Secular Age, 609-610, 596 
784 Taylor. “Perils of Moralism”, 356-357; A Secular Age, 510 
785 Dette tilsynelatende paradokset bruker Taylor som springbrett til normative filosofiske vurderinger. At 
overskridende naturerfaringer tillegges verdi fordrer at andre naturoppfatninger enn de rent immanente er 
legitime. “[T]he question remains open whether other forms, based on our own experience of being in the world, 
can be recovered. It seems to me that the answer here is affirmative.” (Taylor. “Disenchantment-
Reenchantment”, 302) “Recovery” handler om å kunne reetablere en tapt form for dybdedimensjon innenfor 
samtidens naturoppfatning, forankret i allmenne erfaringer og opplevelser, som samtidig vil åpne for klassiske 
religiøse og filosofiske fortolkninger. Som han sier på nest siste side av A Secular Age: “we need some Plato-
type understanding of what we are made for.” (Taylor. A Secular Age, 775) 
786 Taylor. “Disenchantment-Reenchantment”, 299; A Secular Age, 562 
787 Taylor. A Secular Age, 549-580 
788 Taylor. A Secular Age, 588 
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mennesket er realitetsorientert og har styrke til å forholde seg til at naturen i virkeligheten er 

“tømt” for slik mening. I dette narrativet ligger en attraktiv moralsk visjon, riktignok ikke en 

visjon om det myndige subjektet, men snarere en humanistisk visjon - en eksklusiv 

humanisme. ”Guds død” er et bilde Taylor hevder har bred innflytelse i den sekulære epoken, 

med et nedslagsfelt som strekker seg fra akademia til populærkulturen.789 

 

5.7 Oppsummering 
Det taylorske narrativet om naturoppfatningens sekularisering handler om at religionen selv 

tømmer naturen for transcendens. Dannelsen av det mekanistiske verdensbildet (the 

mechanization of the world picture) skjer med en naturvitenskap som, i samsvar med 

samtidens teologiske naturoppfatning, utforsket naturen rent empirisk. Deismens ”immanente 

orden” innebar et oppgjør med voluntarismens allmakts- og frihetsforestillinger, og etterlot 

Gud transcendent både i metafysisk og historisk forstand. Deismen åpner for samtidskulturens 

sekulære forestilling om the immanent frame, en grunnforestilling som konkretiserer seg i 

ulike bilder og tolkninger. Epoken preges på den ene siden av det kollektive bildet av ”Guds 

død” som utelukker muligheten for transcendente aspekter eller dimensjon av naturen. Andre 

segmenter av den sekulære kulturen preges av post-romantiske forsøk på å reetablere 

forestillinger om naturens dybdedimensjon.  

 

 

6 Betenkningens naturoppfatning lest i sekulariseringsperspektiv 

6.1 Betenkningen lest i Taylors diakrone perspektiv 
Ett av de fire aspektene ved betenkningens forestilling om gudsrelasjonen som ble analysert 

ved hjelp av Woodhead og Heelas’ religionstypologi var naturoppfatningen (128-139). Mens 

betenkningens autoritetsoppfatning representerer et amalgam av flere elementer, og som 

sådan kunne forstås som uttrykk for en hybrid religionstype, viste analysen at betenkningens 

naturoppfatning en koherent profil. Forestillingen om guddommelig immanens som 

karakteriserer selv-spiritualiteten, var gjennomgående i betenkningens framstilling av både 

selvet og naturen. Ved hjelp av en ytterligere differensiering gjort av Hanegraaff, kunne 

betenkningens form for selv-spiritualitet forstås som den mest utbredte typen kalt the ultimate 
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Source of manifestation. Dette angir en naturoppfatning preget av ”svak dennesidighet”, hvor 

forestillingen om guddommelig immanens holdes sammen med en anerkjennelse av en 

transcendent dimensjon (134-138). Med entusiasme trekker Hanegraaff paralleller mellom 

denne naturoppfatningen og Lovejoys beskrivelse av værenskjeden: “[…] it is extremely 

interesting to note that substantial and essential parts of Lovejoy’s book (first published in 

1936) read as if he had the New Age movement specifically in mind.”790 Hanegraaffs 

oppdagelse av selv-spiritualitetens historiske røtter kan fungere som vårt brohode fra analyse 

til fortolkning. Det er den samme studien av Lovejoy som Taylor bruker når han betegner 

naturoppfatningen i det post-aksiale ekvilibriet som the great chain of Being. Sammenfallet 

antyder at betenkningens selv-spiritualitet har dype røtter i vestlig kulturhistorie. En rekke 

utsagn om naturen som i analysen ble identifisert som selv-spiritualitet, kan i lys av Taylor 

leses som forsøk på å revitalisere den historiske grunnforestillingen om værenskjeden (222-

224).791 Det er maktpåliggende for betenkningen å formidle både til kirken så vel som til 

åndelig søkende i vår tid, at Gud er nærværende i menneskets indre så vel som i den sanselige 

naturen. Betenkningens historiske narrativ preges av at kirken har mistet spiritualitetens 

opprinnelige, bibelske forankring i naturen, og blitt gradvis mer transcendens-orientert. 792 

Som Taylor understreker, er narrativer moralsk ladet. Betenkningens underliggende narrativ 

er en forfallshistorie. Betenkningen bruker narrativet til å definere sin oppgave overfor 

samtiden, som er å åpne for en kristen naturspiritualitet som kan være et alternativ til de 

negative og hierarkiske naturoppfatningene som preger kirkehistorien. I lys av Taylors 

diakrone framstilling kan det post-aksiale ekvilibriets naturoppfatning forstås som det 

kulturhistoriske opphavet til værenskjedens forestilling om skaperverkets deltakelse i 

Skaperen. Ekvilibriet kan i denne sammenhengen leses som betegnende for betenkningens 

“svake dennesidighet”, som balanserer Guds immanens i selvet og naturens verden med Guds 

transcendens.  

 

                                                        
 

790 Hanegraaff. New Age Religion, 121 
791 Betenkningens påstand om ”en opprinnelig, umiddelbar relasjon til Gud som er blitt borte” (KMÅL, 9), 
omtalen av Gud som ”kraften i vår tilværelse” (KMÅL, 12) og påstanden om at “[l]ivet i den treenige Gud kan 
ikke løsrives fra den gudskapte naturen” (KMÅL, 13) er noen eksempler på denne affiniteten. 
792 ”Her sliter kirken med en tung bør. Den har ofte betraktet den naturlige verden med stor skepsis, som en 
“tåredal” en skulle utholde for å vinne fram til det evige liv på den andre siden. Ofte finner vi i den kirkelige 
tradisjon en sterk tendens til å forstå natur og nåde hierarkisk. […] Men naturen er en del av vår livssammenheng 
på samme måte som Gud og våre medmennesker”. (KMÅL, 13) 
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Betenkningens familielikhet med værenkjeden betyr også at den avviker fra den senere 

utviklingen som kan knyttes til Taylors begrep the primacy of the will. Aksiale forestillinger 

av voluntaristisk støpning, som betoner Guds fullkomne viljesfrihet, suverenitet og allmakt 

over naturen, refereres i betenkningen med negativt fortegn. Leser vi denne siden av 

betenkningen i lys av Taylors Reform Master Narrative, er dette opphavet til den 

”hierarkiske” naturoppfatningen i kirkens forhold til naturen, som betenkningen hevder det er 

nødvendig å ta oppgjør med.  

Betenkningens kirkekritikk, kritikken av den ”hierarkiske” naturoppfatningen og den 

korresponderende affiniteten til værenskjeden, kan i lys av Taylor leses like mye som en 

modernitetskritikk. Når betenkningen kritiserer det instrumentelle synet på naturen, når den 

argumenterer mot “[e]robringen, der mennesket søker å stå over og utnyttende i forhold til 

naturen”, og hevder dette synet ”er prinsipielt på linje med krenking av menneskeverdet og 

opprør mot Gud”, så er det modernitetens mekanistiske verdensbilde og dets teologi som 

rammes (224-225).793 Vi har sett at forestillingen om naturens iboende tomhet, og den 

korresponderende antakelsen om at menneskets gudbilledlikhet viser seg i herredømmet over 

naturen, var ifølge Taylor definerende aspekter ved dette verdensbildet. Andre av 

betenkningens påstander om Guds forhold til naturen rammer deismens karakteristiske 

forestilling om Gud som universets tilbaketrukne arkitekt og the immanent order, en 

forestilling som ifølge Taylor innleder modernitetens sekulære naturoppfatning.794 Disse 

delene av betenkningens oppgjør med kirken adresserer noen grunnforestillinger i Vestlig 

kulturhistorie som er karakteristiske for naturoppfatningen i modernitetens tidlige faser.  

 

Så langt gir denne lesningen et inntrykk av at betenkningens naturoppfatning er både 

modernitetskritisk og reformasjonskritisk, og at den kun søker bakover til førmoderne 

forestillinger om værenskjeden. At betenkningens affinitet til værenskjeden samtidig kan 

knyttes til selv-spiritualiteten, som ifølge Woodhead og Heelas er den mest innflytelsesrike 

formen for samtidsreligion, tyder imidlertid på at betenkningens posisjon viser familielikheter 

med forestillinger som allerede er utbredt i moderniteten. The deep outlook of the universe, et 

begrep Taylor knytter til arven fra romantikken, framstår som modernitetens nærmeste 

parallell til betenkingens naturoppfatning, og representerer en epokens viktigste 

                                                        
 

793 KMÅL, 14 
794 ”Gud er ikke en fjern skaper som har sluppet verden” (KMÅL, 14) 
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videreformidling av visjonen om værenskjeden. Denne bevegelsens opprør mot en natur tømt 

for guddommelighet, viser en familielikhet med betenkningens kritikk av både modernitetens 

materialistiske immanensorientering og kirkens ensidige transcendens-orientering. Det samme 

gjelder bevegelsens visjon om altets helhet og delaktighet i det guddommelige, som svarer til 

betenkningens holisme. Analysen viste at holismen kom til uttrykk på en rekke måter, også i 

framstillingen av den åndelige lengsel, som er helt sentral i betenkningen (128-134).795 Saklig 

sett er ikke avstanden lang til et av Taylors illustrerende eksempler; Hölderlins tale om 

menneskets lengsel etter å være ett med alt som er (227,n.774).796 Lest i lys av Taylor 

beskrivelser av romantikken er det også interessant at betenkningen i flere tilfeller velger å gi 

poetiske uttrykk for sine holistiske visjoner.797  I romantikken ble ekspressive ytringsformer 

ansett som et mer subtilt språk, som var mer egnet til å uttrykke naturens åndelige kvaliteter 

enn vitenskapenes objektiverende språk.798  I Taylors modernitetsperspektiv viser 

betenkningens framstilling av den besjelete naturen en affinitet til arven fra romantikken.  

 

6.2 Betenkningen lest i Taylors samtidsperspektiv 
Presentasjonen av Taylors teori om naturoppfatningen i den sekulære kulturen konsentrerte 

seg om tre karakteristika. For det første at naturen framtrer som immanent i kulturens 

generelle kosmosforestilling, the immanent frame. For det andre at denne overordnede og 

generelle naturoppfatningen tolkes på to måter som også er kulturelt signifikante men 

innbyrdes forskjellige. For det første finnes det post-romantiske segmenter som tilskriver “den 

immanente rammen” overskridende kvaliteter, en tolkning som også kan åpne for en 

transcendent dimensjon i religiøs forstand. For det andre finnes det kulturelle segmenter som 

forholder seg til den immanente rammen som om den var en “lukket virkelighetsstruktur” 

hvor dette ikke er mulig, et “bilde” av den immanente rammen som Taylor søker å artikulere 

med idealtypen the death of God (229-230). 

                                                        
 

795 KMÅL, 13-17 
796 Taylor referanser til Worthsworths framstilling av naturens iboende ånd som gjennomstrømmer altet, viser 
også nært slektskap til betenkningens naturoppfatning. 
797 Betenkningen gjengir eksempelvis følgende strofer av Hans Børli som åpner for en besjelet eller “refortryllet” 
visjon av naturen: “Ved kveld / Når stjernene går vestover / og jorda overgir seg stille / til sommerhimmelens 
fred, da / kjenner du som en iling i selve ryggmargen / alt liv blir lukket inne / i ei varm vennlig hulhand / og 
løftet varsomt / Opp. Hele verden hviler i en stor mildhet.” (KMÅL, 14) De følgende linjene fra Eivind Skeie er 
mer direkte: “Nede i det mørke dypet / er et skjæringspunkt av lys / enhet i alt det knuste / og hver splint kan 
speile Gud. [H]ar lyset først kommet inn / er ingen mer alene./ Da strekkes kjærlighetens bånd / til alle ved Den 
ene!” 
798 Taylor. A Secular Age, 344 
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Så langt har lesningen vist at betenkningen relaterer seg til kulturhistorien ved å presentere et 

alternativ til brorparten av modernitetens immanens-orienterte naturoppfatninger. Samtidig 

søker den å erstatte den transcendens-orienterte naturoppfatningen som har preget så mye av 

dens egen kirkelige tradisjon. Felles for betenkningens posisjon er at den avviser alle 

forestillinger som betoner avstanden mellom Skaper og skaperverk. Dette kan leses i retning 

av at betenkningen avviser sekularitetens rådende the immanent frame, men jeg vil 

argumentere for det motsatte. Årsaken er at funnene fra den religionstypologiske analysen 

viste at betenkningens naturoppfatning kunne forstås i lys av selv-spiritualitetens immanens-

orienterte naturoppfatning (128-138). Ved å etablere en åndelig erfaringsdimensjon orientert 

om kroppen, den sanselige verden, naturen og det estetiske, og ved å kritisere transcendens-

orienteringen som ifølge Taylor karakteriserer etter-reformatorisk kristendom, relaterer 

betenkningen seg ikke bare til selv-spiritualiteten, men til en forståelseshorisont som er felles 

for samtidskulturen som sådan.  

 

Betenkningen forholder seg til den immanente rammen, men forhandler samtidig om hvordan 

rammen skal forstås og erfares. Det immanente gjøres til forankringspunkt for en forestilling 

om det guddommelige, framstilt både som en iboende og overskridende dimensjon. 

Betenkningen utvider den sekulære erfaringsrammen, og skaper tilknytningspunkt for en 

tradisjonsforankret religiøs fortolkning. Utvidelsen innebærer en “refortrylling” av 

naturoppfatningen, som i synkront perspektiv knytter betenkningen til post-romantiske 

kulturelle segmenter som den økologiske bevegelse og til post-durkheimsk religion. 

Affiniteten til disse segmentene viser seg i betenkningens holisme,799 i dens narrativ om 

modernitetens tap av naturens dybdedimensjon,800 og i dens tolkning av kulturens åndelige 

lengsel som en type hankering after some richer meaning, for å bruke Taylors uttrykk.801 

Samtidig vrir betenkningen sin post-romantiske naturoppfatning i distinkt kristen retning. 

Forestillingen om at dybdedimensjonen representerer en religiøst forstått transcendens skiller 

betenkningen fra en del andre (men ikke alle) post-romantiske naturoppfatninger. I analysen 

kom betenkningens transcendensforestilling tydelig til uttrykk i dens uttalte reservasjon mot 

                                                        
 

799 Taylor. “Disenchantment-Reenchantment”, 292; A Secular Age, 609-610, 596 
800 Det følgende sitatet er symptomatisk: “Samtidig opplever vi i dagens samfunn at stadig flere mennesker i 
byene søker det guddommelige i naturen. Dette må bl.a. sees i sammenheng med det eksplosive trykket mot 
helhet, som er skapt gjennom modernismens marginalisering av Gud, særlig i urbane strøk.” (KMÅL, 14)  
801 Taylor. “The Future of the Religious Past”, 286 
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panteisme (133-134). Her understrekes det at dybdedimensjonen ikke må forstås som naturens 

guddommelighet, men som naturens deltakelse i en guddommelig dimensjon som samtidig 

overskrider den.802 Betenkningens kombinasjon av guddommelig immanens og transcendens 

ble i analysen identifisert som en ”svak dennesidighet”, en typisk naturoppfatning innen New 

Age (134-138).803 Betenkningen argumenterer for at genuin kristendom ivaretar den type 

naturoppfatning som den post-romantiske bevegelsen søker.  

 

Affiniteten med den den post-romantiske tolkningen av the immanent frame tyder samtidig på 

at betenkningen tar avstand fra den andre typen naturoppfatning som er utbredt i samtiden, og 

som på mange måter framstår som mest distinkt sekulær. Naturen trenger ikke å tilskrives 

noen iboende dybdedimensjon, slik betenkningen og de post-romantiske miljøene insisterer 

på. Den immanente rammen kan tolkes som tømt for enhver dybdedimensjon, som immanent 

i en lukket forstand. Det er en slik tolkning Taylor artikulerer ved hjelp av idealtypen the 

death of God. Idealtypen er den andre av hans fire closed world structures, urefleksive 

”bilder” som underminerer muligheten for å erfare naturen på en overskridende måte i religiøs 

forstand (229).  

Betenkningens tolkning av den immanente rammen representerer et tydelig alternativ til det 

lukkede bildet av naturen. Den representerer også et alternativ til bildets narrativ, om at 

religionen vil bli beseiret av vitenskapen på felt etter felt for å til slutt erstattes helt. 

Betenkningen deler langt på vei bildets oppfatning av at naturvitenskapelig forklaringer og 

”den materielle fornuft” har tatt monopol på naturoppfatningen i vår kultur, men analysen 

viser at den trekker motsatte konklusjoner: en lukket naturoppfatning er reduksjonistisk, og 

nettopp derfor framprovoserer den en søken etter andre naturoppfatninger som svarer til 

menneskers erfaring av naturens iboende dybde og betydning. Derfor resulterer ikke 

vitenskapens frammarsj i religionens død men i dens revitalisering. Det er i denne 

                                                        
 

802 Betenkningen er eksplisitt på dette punktet. Den slår fast at ”Bibelens ja til skaperverket […] leder ikke til en 
panteisme som guddommeliggjør skaperverket. I stedet knyttes helheten den andre veien: Gjennom 
inkarnasjonen blir Gud i Jesus Kristus en del av verden. […] Kirken må innse at panteismen bærer en lengsel 
etter guddommelighet som er nedlagt i mennesket. Inkarnasjonen og Jesu død og oppstandelse åpner for den 
omdannelsen av mennesket og skaperverket som en slik lengsel rommer. Denne omdannelsen visker imidlertid 
ikke ut skillet mellom Gud og hans verk; - de står i evighet overfor hverandre som Skaper og skapning.” 
(KMÅL, 15-16) 
803 I sammenheng med lengselen etter naturens helhet sier betenkningen: “Gud er ikke en fjern Skaper som har 
sluppet verden. Han er opprettholderen og fullenderen som fører sitt skaperverk fram til dets mål: “en ny himmel 
og en ny jord”. (KMÅL, 14) 
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sammenhengen betenkningen hevder at sin bibelsk forankrede tolkning av den immanente 

rammen, med sine historiske røtter til den førmoderne værenskjeden, er legitim i samtiden.  

 

Taylors kulturhistoriske perspektiver på betenkningens naturoppfatning impliserer også noen 

nye perspektiver på Woodhead og Heelas´ framstilling av dette aspektet ved 

samtidsreligionen.  Jeg skal ikke ta for meg alle, men vil avslutningsvis peke på noen få 

momenter som har med det kulturhistoriske bakteppet til de ulike typene samtidsreligion å 

gjøre. Taylors sekulariseringsnarrativ kan leses som en diakron kulturhistorisk kontekst for de 

tre ulike grunnforestillingene om naturen som Woodhead og Heelas beskriver i samtiden. I 

forskjellsreligion blir naturen typisk oppfattet som adskilt fra Gud, gudsrelasjonen består her i 

å være underlagt Guds allmakt. Taylors framstilling bidrar til å se de vestlige røttene til denne 

naturoppfatningen i den aksiale reform-spiritualiteten og dens vektlegging av the primacy of 

the will i Skaperens relasjon til skaperverket. Dette var en forestilling som var særlig formativ 

i vestlig religiøs kultur fra senmiddelalder til tidlig modernitet (223-225). Taylor hevder 

videre at denne naturoppfatningens dominerende rolle bidro til å framprovosere en annen 

grunnkonsepsjon, formulert gjennom deismen på 1700-tallet. Dens karakteristiske bilde av 

Gud som universets arkitekt, metafysisk og historisk transcendent, og dens plassering av 

mennesket i religionens sentrum, framstår som idéhistoriske kilder til det Woodhead og 

Heelas´ kaller humanitetsreligion. At dagens humanitetsreligion karakteriseres av en 

manglende interesse for naturen i religiøs forstand, er og i samsvar med disse historiske 

kildene. De kulturhistoriske røttene til selv-spiritualitetens naturoppfatning, den tredje og 

viktigste typen samtidsreligion i Woodhead og Heelas´ typologi, kan i lys av Taylor spores 

tilbake til romantikken. Denne historiske koblingen peker Heelas selv på i boken 

Spiritualitites of Life (2008). Men Taylors framstilling bidrar også med muligheten for å se 

selv-spiritualitetens røtter i et mye lengre perspektiv. Taylors framstilling kan bekrefte 

Hanegraaffs påstand om at det er et sammenfall mellom sentrale naturoppfatninger i 

samtidens selv-spiritualitet og antikkens forestillinger om værenskjeden. Til forskjell fra 

Lovejoy utvider Taylor perspektivet på værenskjeden fra filosofiske teorier til kollektive 

grunnforestillinger i kulturen, en tilnærming som sannsynligvis er bedre egnet til å belyse 

selv-spiritualitet som massefenomen.  

Taylors framstilling av post-durkheimsk samtidsreligion bekrefter for øvrig at Woodhead og 

Heelas´ overforenkler landskapet når de beskriver selv-spiritualiteten som eksklusivt 

immanent orientert, og på dette premisset mener å kunne skille selv-spiritualitet fra ”religion” 



 

 
 
 

237 

som involverer transcendens (34-37). På dette punktet er Taylors beskrivelse snarere i tråd 

med Hanegraaffs empiriske New Age-studier (134-138).  

Hva Taylor ofte får fram, er at de ulike grunnforestillingene ble dannet som reaksjoner på 

aspekter ved de historiske situasjonene de oppstod i. Romantikken karakteriseres som a 

rebellion mot modernitetens og deismens rent immanente natur, tømt for iboende betydning. I 

et synkront nåtidsperspektiv gir det også mening å se selv-spiritualiteten som et opprør mot 

rådende naturoppfatninger i samtiden. En front som beskrives hos Woodhead og Heelas er 

dens kritikk av forskjellsreligionens hierarkiske naturoppfatning, men denne fronten er rettet 

inn i det religiøse feltet den selv tilhører. I Taylors videre perspektiv kommer en annen 

kanskje viktigere front til syne, som har med den grunnleggende, allmennkulturelle 

forestillingen om the immanent frame å gjøre. Selv-spiritualiteten gjør (som romantikken) 

opprør mot en forflatet og meningstom naturoppfatning, men i den sekulære kulturen er 

betingelsene endret. Den immanente ramme gjør mulighetene for å anerkjenne naturens 

meningsdimensjon vanskeligere enn før, ikke minst siden denne forståelsesrammen spinnes i 

lukkende retning i mange segmenter av kulturen. Selv-spiritualiteten retter seg i den forstand 

særskilt mot bildet Taylor betegner ”Guds død”, som innebærer at selve muligheten for å 

tillegge naturens religiøse, overskridende dimensjoner, avvises. Som immanens-orientert er 

selv-spiritualitetens naturoppfatning samtidig, paradoksalt nok, barn av sin tids immanente 

ramme.  

 

 

7 Taylors teori om sekulariseringen av erkjennelsen 
 

7.1 Innledning 
Før jeg presenterer Taylors framstilling av erkjennelsens sekularisering, vil jeg gjengi 

hovedpunktene i Woodhead og Heelas´ religionstypologi når det gjelder tematikken. 

Oppfatningen av erkjennelse er en av variablene som skiller deres tre typer samtidsreligion fra 

hverandre. Mens forskjellsreligion karakteriseres av tvil til fornuftens betydning og typisk 

vektlegger en spesiell åpenbaring som eksklusiv kilde til gudserkjennelse, kjennetegnes 

humanitetsreligionen av at man forholder seg til en spesiell åpenbaring, men har tillit til 

fornuftens evne til å tolke åpenbaringen kritisk i tråd med allmenne prinsipper og erfaringer. 

Begge disse religionstypene forholder seg, om enn på ulik måte, til en spesiell åpenbaring 



 

 
 
 

238 

som kilde til religiøs erkjennelse. Men forestillingen om en spesiell åpenbaring i eksklusiv 

forstand er fremmed for selv-spiritualiteten. Denne religionstypen kjennetegnes av tanken om 

et allmennmenneskelig potensial for religiøs erkjennelse, som ikke er knyttet til en objektiv 

rasjonalitet men til den enkeltes subjektive intuisjon og erfaring (109ff). 

Analysen viste at betenkningens posisjon i dette spørsmålet var en hybridtype, en 

”erfaringsbasert forskjellsreligion” (171). I hovedsak kunne den identifiseres som selv-

spiritualitet, selve begrepet ”åndelig lengsel” impliserte subjektets intuisjon og erfaring som 

religiøs erkjennelseskilde (117-120). Denne posisjonen ble supplert av elementer av 

forskjellsreligion, primært representert ved påstandene om Bibelen som erkjennelsesmessig 

sisteinstans (152-153). Drøftingen belyste betenkningens forsøk på å gjøre posisjonene 

teologisk kompatible. Dette ble kalt ”den åndelige lengsel som konseptuell strategi” (166-

171). 

 

Betenkningens symptomer på samtidsreligion i spørsmålet om religiøs erkjennelse skal leses i 

lys av en vestlig kulturhistorisk sammenheng slik den framstilles i Charles Taylors 

sekulariseringsteori. På den ene siden vil dette kunne bidra til å forstå betenkningens hybride 

religionstype i relasjon til generelle trekk ved samtidskulturen, og på den andre siden vil 

lesningen bidra til å lokalisere noen historiske kilder som betenkningens forestillinger om 

religiøs erkjennelse trekker veksel på. Vi kommer til å se at i noen tilfeller kan betenkningen 

relateres til kulturhistorien i positiv forstand, i andre tilfeller er relasjonen negativt formulert, 

som kritikk av sentrale kulturelle forestillinger. Begge deler bidrar til å tydeliggjøre 

betenkningens profil som kulturhistorisk dokument.  

 

Taylors framstilling dekker kulturens kollektive forestillinger om erkjennelse, på linje med 

kollektive forestillinger om natur og autoritet. Disse kollektive forestillingene om erkjennelse 

bidrar, på linje med de andre forestillingene, som en del de kulturelle mulighetsbetingelsene 

for religiøs erfaring i en gitt epoke. Sentralt i Taylors framstilling av erkjennelsens 

sekularisering står den kulturelle oppfatningen av selvet. Hans narrativ starter med den 

førmoderne forestillingen om the porous self (”det porøse selvet”). Betegnelsen refererer til en 

idealtype han bruker for å artikulere forestillingen om at ytre krefter, åndsmakter, det 

guddommelige eller transcendent mening i en annen forstand, kunne trenge inn i selvet og 

forme erkjennelsen. I henhold til en slik forestilling om erkjennelse var selvet åpent (porøst) 

for det transcendente. Denne forestillingen står i kontrast til modernitetens rådende 
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forestilling om the buffered self (”det lukkede selvet”), som også preger store deler av den 

sekulære kulturen. Den går i korthet går ut på at selvet er beskyttet eller lukket mot slik 

påvirkning. Erkjennelse skjer fra selvet og utover; selvet kan erkjenne seg selv og dernest den 

ytre verden, men det finnes ikke noe ytre som kan trenge inn og påvirke erkjennelsen. Taylor 

framstiller ”det lukkede selvet” som en grunnforestilling i samtiden, og i deler av kulturen blir 

den tolket som en ”lukket virkelighetsoppfatning” som umuliggjør tanken om religiøs 

transcendens: the epistemological picture (”det epistemologiske bildet”). Samtidig finnes det 

åpnere oppfatninger av erkjennelse, ikke minst i tradisjonen etter romantikernes forestilling 

om nature as inner source.  

Taylors framstilling av erkjennelsens sekularisering omfatter ikke bare innholdet i kulturelle 

forestillinger om erkjennelse, her beskriver han og andre typer kulturelle mulighetsbetingelser 

for religiøs erkjennelse. Disse mulighetsbetingelsene handler om hvordan religiøse 

forestillinger gestaltes som enten kulturelt hegemoniske eller krysspressede (cross-pressured). 

Her er det altså ikke tale om at sekularisering av innholdet i kulturens forestillinger om det 

transcendente vanskeliggjør religiøs erfaring, her er det tale om en endring av de kollektive 

forestillingenes karakter som bidrar til å sekularisere erfaringen. Endringen av forestillingenes 

karakter, fra å være kulturelt hegemoniske og urefleksive til å bli krysspressede og refleksive, 

blir særlig viktig i Taylors framstilling av mulighetsbetingelser for religiøs erfaring i 

samtidskulturen. 

Den følgende presentasjonen av det erkjennelsesmessige aspektet ved Taylors 

sekulariseringsnarrativ vil utfolde betydningen av disse begrepene innenfor en diakron 

struktur som starter med den ”åpne” forestillingen om det porøse selvet. Presentasjonen vil 

danne grunnlaget for min lesning av analyseresultatene av betenkningen i kulturhistorisk 

kontekst. 

 

7.2 The Porous Self: selvets mottakelighet for det transcendente	
Taylors framstilling av idealtypen ”det porøse selvet” kan leses som en erkjennelsesmessig 

ekvivalent til værenskjeden. Han argumenterer for at i en kultur som anså det transcendente 

som nærværende i det sanselige, var veien kort til å anse naturen som et vindu til eller 

speilbilde av det transcendente. Naturoppfatningen la til rette for en utbredt forestilling, og 
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ifølge Taylor en utbredt erfaring, av at [o]ne could not but encounter God everywhere.804 

Forestillingen om det immanentes deltakelse i det transcendente fikk den epistemologiske 

konsekvens at førstnevnte kunne utforskes som erkjennelsesvei til sistnevnte.805 ”The 

understanding of things as signs, and as signs adressed to us by God [...]. The world around us 

is God’s speach act.”806 Som eksponent for denne forestillingen viser Taylor til Aristoteles, 

som anså selvet som porøst i den forstand at erkjennelsen var participational: “being 

informed by the same eidos, the mind participates in the being of the known object, rather 

than simply depicting it. [T]his theory totally depends on the philosophy of Forms.”807 En 

annen variant av samme grunnforestilling finnes hos Augustin. Hans forestilling om 

menneskesinnets deltakelse i det pre-eksistente logos innebar selvets porøsitet i 

erkjennelsesmessig forstand, og gjorde tanken om en naturlig åpenbaring selvsagt.808 Disse 

eksemplene er hentet fra teorier, men Taylor hevder at de støttet seg på kollektive 

forestillinger i bredere lag av befolkningen. Her levde det eksempelvis oppfatninger av 

naturen som en ”Guds bok”. Samfunnsorden og sosiale praksiser ble oppfattet ”hermeneutisk” 

hevder Taylor, som kilder til gudserkjennelse. “[The medieval political order] offers us not so 

much a prescription, as a key to understanding reality, rather as the Chain of Being does in 

relation to the world which surrounds us. It provides us the hermeneutic clue to understanding 

the real.”809  

 

Alle de overnevnte aspektene av the porous self handler om en naturlig åpenbaring, en 

religiøs erkjennelse som etableres gjennom alminnelige erfaringer av naturens verden, selvet 

og sosiale praksiser. Men det er noe mer involvert. At selvet er porøst betyr også at det er 

mottakelig for å tilføres erkjennelse.810 Værenskjedens over-empiriske dimensjon 

representerer krefter med evne til å påvirke selvet, vekke gjenklang, respons, betydning og 

følelser.811 Selvets porøsitet innebar derfor sårbarhet, erkjennelsen var ikke noe en selv kunne 

                                                        
 

804 Taylor. A Secular Age, 25; jf. “Disenchantment-Reenchantment”, 287-292 
805 Taylor. A Secular Age, 324  
806 Taylor. A Secular Age, 325 
807 Taylor. “Overcoming Epistemology”, 3 
808 Taylor. Autentisitetens etikk, 39-43; Sources of the Self, 129-143. Taylor oppsummerer Augustins 
erkjennelsesvei med Etienne Gilsons ord: “Augustine’s path is one “leading from the exterior to the interior and 
from the interior [sic] to the superior.” (Taylor. Sources of the Self, 136) 
809 Taylor. A Secular Age, 161 
810 Taylor. A Secular Age, 27, 35-43, 61, 83 
811 Taylor. A Secular Age, 33-35, 39-41; “Disenchantment-Reenchantment”, 287-291; “The Future of The 
Religious Past”, 220 
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ha kontroll over. “Once meanings are not exclusively in the mind, once we can fall under the 

spell, enter the zone of exogenous meaning, then we think of this meaning as including us, or 

perhaps penetrating us.”812  

 

7.3 Mellom det ”porøse” og det ”lukkede” selvet – the primacy of the will? 

I det forrige kapittelet så vi at værenskjeden ble transformert av en aksial, mer transcendens-

orientert spiritualitet, som Taylor hevder var sentral i frambringelsen av en ny og mer 

voluntaristisk naturoppfatning. Hvilke erkjennelsesmessige konsekvenser denne utviklingen 

fikk, tematiseres ikke av Taylor. I hans framstilling synes kulturens kollektive forestilling om 

det porøse selvet simpelthen å gå under til fordel for modernitetens nye forestilling om et 

lukket selv, the buffered self. Generelt kjennetegnes Taylors framstilling av at den belyser de 

historiske sammenhengene mellom ulike kollektive forestillinger og kulturelle prosesser, men 

ikke i dette tilfellet, og det gjør denne lakunen interessant. Nå er denne studiens hensikt med å 

bruke Taylor ikke å gi en ”sann” framstilling av sekulariseringsprosessen, og det er heller ikke 

å gi en kritisk drøfting av Taylors sekulariseringsteori, men derimot å anvende et standardverk 

i den akademiske sekulariseringsdiskursen som fortolkningshorisont for min lesning av 

betenkningen (30-33). Men lakunen i Taylors framstilling har et så stort betydningspotensiale 

sett i lys av andre sekulariseringsteorier, at jeg velger å utfolde noe mer av problematikken før 

vi går videre i presentasjonen. Det er gode grunner til å hevde at forestillingen om det porøse 

selvet ble endret i tråd med endringen av naturoppfatningen, og at forestillingen om 

erkjennelsens sårbarhet for ytre påvirkning ble aksentuert som en konsekvens av denne 

prosessen (242-244). Værenkjedens logikk kunne ifølge Taylor borge for tillit til det porøse 

selvets erkjennelse. Hvis endringene av naturoppfatningen medførte en oppløsning av 

værenskjeden, og relasjonen mellom Skaper og skaperverk i stedet ble forankret i Guds 

viljesfrihet og allmakt, ville det også endre forståelsesrammene for forestillingen om selvets 

porøsitet. En mer voluntaristisk naturoppfatning vil nødvendigvis fylle denne forestillingen 

med en annen erkjennelsesmessig betydning. Den voluntaristiske naturoppfatningen medførte 

at det ”porøse selvet” ble sårbart på en ny og radikal måte for uforutsigbare, guddommelige 

krefter. Kunne ikke en voluntaristisk naturoppfatning underminere tiltroen til erkjennelsen? 

                                                        
 

812 Taylor. A Secular Age, 35 
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At Taylor overser denne mulige sammenhengen er ikke bare påfallende fordi han søker å 

belyse hvordan kulturelle oppfatninger endres i samspill med hverandre, men også fordi hans 

sekulariseringsteori allerede rommer premissene for å kunne hevde at sammenhengene finnes. 

Han gir navnet the age of anxiety til epoken som den voluntaristiske naturoppfatningen 

blomstret i, som også er epoken hvor forestillingen om det porøse selvet går under i og som 

the buffered self vokser ut av. Men han drøfter altså ikke mulige sammenhenger mellom disse 

endringene. Andre sekulariseringsteoretikere og historikere har imidlertid påpekt at epoken 

var preget av en utbredt religiøs og filosofisk skeptisisme, og har pekt på framveksten av en 

voluntaristisk naturoppfatning som en mulig forklaring.813 Et referanseverk blant disse er 

Hans Blumenbergs Die Legitimität der Neuzeit (1966), et verk Taylor knapt nevner.814 

Blumenberg, og etter ham idéhistorikeren M.A. Gillespie, har hevdet at en helt ny 

grunnoppfatning av erkjennelse, kompatibel med det Taylor beskriver som the buffered self, 

vokste fram i denne epoken fordi de nye forestillingene om Guds allmakt og viljesfrihet ledet 

til skeptisisme innenfor de eksisterende erkjennelsesmessige modellene. Den 

erkjennelsesmessige dreiningen mot et ”lukket” selv kunne ”utelukke” muligheten for at 

erkjennelsen ble villedet av en ytre, guddommelig allmakt, og ble ifølge Blumenberg derfor 

epokegjørende for den videre utviklingen mot moderniteten. Ifølge Blumenberg og Gillespie 

er sammenhengen mellom naturoppfatning og den erkjennelsesmessige endringen avgjørende 

for å forstå sekulariseringen av erkjennelsen spesielt og modernitetens fødsel generelt.815 

Denne påstanden trenger man ikke nødvendigvis være enig i, men det er påfallende at Taylor 

ikke drøfter den, særlig siden hans egen framstilling har elementer som legger til rette for å 

trekke tilsvarende konklusjoner. Hvis Blumenberg og Gillespie har rett, er dette en åpenbar 

lakune i Taylors teori om sekulariseringen, og uansett oppstod ikke forestillingen om det 

lukkede selvet i et kulturelt tomrom. Her er imidlertid ikke rom for en videre drøfting av dette 

spørsmålet, fordi det er på siden av oppgaven som her opptar oss. Med denne korte 

påpekningen skal vi derfor gå over fra Taylors framstilling av den førmoderne forestillingen 

                                                        
 

813 Foruten Blumenbergs The Legitimacy of the Modern Age, 125-203, se Gilson. History of Christian 
Philosophy, 402-410, 454-510; Pickstock. After Writing, 125-135; Gillespie. Nihilism before Nietzsche, 26-62; 
Gillespie. The Theological Origins of Modernity, 19-30,112-128 og Schneewind. The Invention of Autonomy, 
21-24. 
814 Taylor refererer omtrent ikke til Blumenbergs klassiske studie, og når det skjer, som i A Secular Age, 113-
114, gis kun noen få og omtrentlige karakteristikker.  
815 Gillespies tittel The Theological Origins of Modernity henspiller på nettopp denne koblingen. Se for øvrig 
Blumenberg. The Legitimacy of the Modern Age, 125-203; Gillespie. Nihilism before Nietzsche, 1, 26-62 og 
Gillespie. The Theological Origins of Modernity, 19-30,112-128. 
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av ”det porøse selvet” til modernitetens ”lukkede selv”, som han hevder legger føringer for 

sekulariseringen av forestillingen om erkjennelse helt fram til vår egen samtid. 

 

7.4 The Buffered Self: modernitetens lukkede selv 
Forestillingen om det lukkede selvet har for Taylor filosofiske røtter og disse går tilbake til 

Descartes. Som sagt uten å tegne opp Descartes idéhistoriske forutsetninger, beskriver Taylor 

hvordan den kartesianske filosofien beveget seg fra radikal skeptisisme til å etablere sikker 

viten i selvets klare og distinkte ideer. Fra Descartes´ visshet om at han tvilte (cogito) kunne 

vissheten om sum etableres, dernest ideene om Guds og den ytre verdens eksistens.816 Taylor 

hevder at hans forestilling om erkjennelsens metodiske oppbygning av isolerte, klare idéer 

ved hjelp av den desinteresserte fornuft, fra individets indre til den ytre verden, vinner 

utbredelse blant filosofer som Locke og Hume, populariseres og blir formativ for 

modernitetens forestilling om hva erkjennelse er.817 “For the modern, buffered self, the 

possibility exists of taking a distance from, disengaging from everything outside the mind. My 

ultimate purposes are those which arise within me, the crucial meanings of things are those 

defined in my responses to them.”818 Taylor påpeker at den kartesianske forestillingen om det 

lukkede selvet endret mulighetsbetingelsene for religiøs erfaring. “The Cartesian proof […] is 

no longer the way to experience everything in God. Rather what I now meet is myself.”819 For 

det porøse selvet innenfor værenskjedens rammer kunne det guddommelige anses som en 

forutsetning for erkjennelsen. Etter det lukkede selvet inngår Gud i menneskets objektiverte 

verden, som et diskutabelt teorem i menneskets fullkomne vitenskap.820  

 

7.5 Nature as Inner Source: følelse som selvoverskridende erkjennelseskilde 
Begrepet Nature as inner source ble introdusert i kapittelet om autoritetsoppfatning (204ff). 

Taylor framstiller det erkjennelsesmessige aspektet ved denne grunnforestillingen som en 

motreaksjon mot forestillingen om det lukkede selvet, og mot deistenes forestilling om at 

                                                        
 

816 Taylor. A Secular Age, 557-559, jf. Sources of the Self, 144-145; “Modern Moral Rationalism”, 60-61; “Iris 
Murdoch and Moral Philosophy “, 6. 
817 Taylor. “Overcoming Epistemology”, 5-7 
818 Taylor. A Secular Age, 38; Taylor. “Overcoming Epistemology”, 4 
819 Taylor. Sources of the Self, 157 
820 Taylor. Sources of the Self, 157 (forfatterens uthevelse) 
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religiøs erkjennelse kun handlet om vitenskapens utforskning av universets lover.821 Mot dette 

holdt romantikerne fram følelse og subjektiv erfaring som erkjennelseskilder. “This notion of 

an inner voice or impulse, the idea that we find the truth within us, and in particular in our 

feelings – these were the crucial justifying concepts of the Romantic rebellion in its various 

forms.”822 Fra dette perspektivet ble det hevdet at modernitetens objektiverende og 

instrumentelle syn på naturen avskar mennesket fra å erkjenne naturens indre vesen, fra en 

form for iboende sympati som knyttet individet sammen med altet.823 Periodens nova av 

søken etter dybde-erfaring gav seg utslag i tiltrekningen mot sublime og estetiske fenomener, 

og mot religionens mystiske aspekter.824 Samtidig var ikke den tilstrebede formen for 

erkjennelse fullstendig før den ble uttrykt, hva Taylors kaller romantikkens expressivism. I 

skaperakten ble kunstnerens erkjennelse fullbyrdet gjennom selvmeddelelsen, og poiesis 

erstattet det klassiske mimesis-idealet.825  

 

Selv om Taylor hevder at romantikerne i hovedsak avskrev tradisjonelle, religiøse 

transcendensforestillinger, synes Taylor å underkommunisere at flere av dem var teologer og 

uttrykte seg også ved hjelp kirkens tradisjonelle symboler og læresetninger (227). 

Romantikkens teologer trakk linjer fra forestillinger om en kosmisk sympati til 

skapelsesteologien og det kristne treenighetsdogmet. Intuisjon og følelser ble av 

Schleiermacher tolket som privilegert vei til religionens sannheter.826 “What is primary is the 

voice within or, according to other variants, the élan running through nature which emerges 

inter alia in the voice within. Orthodoxy is believable, for those who believe it, ultimately as 

the best interpretation of this voice or élan.”827  

                                                        
 

821 Deistenes fokus på fornuftens universelle lover preget også deres syn på religiøs erkjennelse. “With 
advancing disenchantment, especially in Protestant societies, another model of divine presence took shape, with 
relation to both the cosmos and the polity. In this the notion of design was crucial.” (Taylor. “The Future of the 
Religious Past”, 228; jf. A Secular Age, 221) “God is not essential to the very framework of their lives, but an 
entity which we have to reason towards out of this framework.” (Taylor. A Secular Age, 294, Taylors uthevelse) 
822 Taylor. Sources of the Self, 368-369 
823 Taylor. Sources of the Self, 370 
824 Taylor. A Secular Age, 299-321 
825 Taylor. A Secular Age, 315-317. I Sources skriver han følgende: “Fulfilling my nature means espousing the 
inner élan, the voice or impulse. And this makes what was hidden manifest for both myself and others. But this 
manifestation also helps define what is to be realized. The direction of this élan wasn’t and couldn’t be clear 
before this manifestation.” (Taylor. Sources of the Self, 374-375) 
826 Taylor. Sources of the Self, 371 
827 Taylor. Sources of the Self, 371 
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Taylor påpeker at noen av romantikkens teologer gav oppfatningen av erkjennelse en religiøs 

fortolkning, og søkte å kombinere romantikkens visjon om Nature as inner source syn med 

nytolkninger av det førmoderne porous self som åpnet for det transcendente. Samtidig 

representerer hovedstrømmen en immanent orientering i synet på religiøs erkjennelse, noe 

som gjør den karakteristisk moderne.  

 

7.6 Erkjennelse i den sekulære tidsalder 
Den romantiske forestilling om subjektive følelser som kilde til åndelig erkjennelse finner 

veien inn i Taylors samtidsbeskrivelser i tilknytning til post-durkheimsk religion. Men 

sekulariteten preges også av en annen kollektiv forestilling om erkjennelse som vanskelig lar 

seg relatere til en religiøs dimensjon. Dette er hva Taylor kaller the epistemological picture, 

som en popularisert variant av grunnforestillingen om ”det lukkede selvet” som står sentralt i 

modernitetens kollektive oppfatning av erkjennelse.828 Det epistemologiske bildet er 

imidlertid mer enn en popularisering. Taylor framstiller det som en type intuitiv tolkning av 

det lukkede selvet, som tømmer religiøse transcendens-forestillinger for troverdighet og som 

bidrar til å underminere mulighetsbetingelsene for religiøs erfaring. Taylor regner denne 

idealtypen blant de fire “lukkede virkelighetsstrukturene”.829 En siste viktig 

mulighetsbetingelse for religiøs erkjennelse og erfaring i den sekulære kulturen har imidlertid 

ikke med en bestemt forestilling eller et kollektivt bilde å gjøre, men med det faktum at 

kulturen rommer et mangfold av forestillinger og ulike sannhetskrav. Bevisstheten om denne 

pluralismen er mer eller mindre ufrakommelig. Kulturen kjennetegnes av et fravær av 

hegemoniske forestillinger om det transcendente, og Taylor diagnostiserer dette trekket ved 

sekulariteten som cross pressures. Siden ”krysspresset” er den mest generelle 

erkjennelsesmessige mulighetsbetingelsen som angår spørsmålet om transcendens og erfaring 

i den sekulære kulturen, skal jeg innlede framstillingen med dette aspektet ved Taylors teori. 

Deretter skal jeg beskrive de post-romantiske forestillingene om erkjennelse som preger de 

kulturelle segmentene som Taylor kaller post-durkheimske, for til slutt å beskrive ”det 

epistemologiske bildet”, som er den sekulære epokens lukkede tolkning av erkjennelsens 

muligheter. 

                                                        
 

828 For det lukkede selvet (av Taylor kalt the buffered self eller the punctual self), se s.243-245. Se for øvrig 
Taylor. A Secular Age, 557-560 
829 For lukkede virkelighetsstrukturer (CWS), se s.197. 
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Taylor hevder at krysspresset legger erkjennelsesmessige premisser for den sekulære epoken 

som sådan – “the cross pressure defines the whole culture.”830 Krysspresset kommer også til 

syne i de store kirkesamfunnene, både i befolkningsandelen som er kirkemedlemmer, i 

aktivitetsnivået og kunnskapsnivået deres, i andelen som har et uproblematisk forhold 

dogmene og i kirkens innflytelse i samfunnet for øvrig.831 For majoritetskirkenes 

vedkommende innebærer krysspresset sannsynligvis en økende avstand mellom mange 

medlemmers religiøse forestillinger og deres reelle erfaringshorisont. Krysspresset medfører 

nettopp en underminering av de kulturelle, tolkningsmessige mulighetsbetingelsene for 

religiøs erfaring. Jo mindre kollektive forestillinger utfordres, jo sterkere former de 

erfaringen.832 Motsatt gjør et sterkt krysspress det vanskeligere å opprettholde de 

tolkningsmessige forutsetninger som former den religiøse erfaring.  

Sammen med refleksiviteten om egne religiøse forestillinger som forestillinger i møte med 

andre forestillinger, avtar forestillingenes virksomme, formende funksjon på den umiddelbare 

erfaringen. Religionen blir erfaringsfjern. Taylor setter dette erkjennelsesmessige aspektet ved 

den sekulære kulturen opp mot før-sekulære tolkningshorisonter: ”The frameworks of 

yesterday and today are related as ”naïve” and ”reflective”.”833 Naive eller urefleksive 

forestillinger, eksempelvis om at Gud “taler” gjennom “naturens bok”, gjør det mer 

nærliggende å erfare naturen religiøst. En refleksiv forestilling vanskeliggjør denne 

erfaringen, selv om forestillingen kunne være det samme.834 Den kollektive refleksiviteten, 

som følger av krysspresset, betyr ikke at de tolkningsmessige mulighetsbetingelsene for 

religiøs erfaring har forsvunnet.835 Men ifølge Taylor er de svekket, også for religiøse 

mennesker.  

 
[W]e still have something analogous to [immediate certainty], though weaker. I’m talking about the 

way the moral/spiritual life tends to show up in certain milieu. That is, although everybody has now to 

be aware that there is more than one option, it may be that in our milieu one construal, believing or 

unbelieving, tends to show up as the overwhelmingly more plausible one.836 

                                                        
 

830 Taylor. A Secular Age, 598; jf. “Afterword”, 306 
831 Taylor. A Secular Age, 437, 513-514, 533-535; Varieties of Religion Today, 106-107 
832 Taylor. A Secular Age, 516 
833 Taylor. A Secular Age, 13 
834 Taylor. A Secular Age, 12 
835 Taylor hevder at forestillingen om at ”[…] modern conditions yield an experience of godlessness which 
secularist theories just ratify, is a bit too quick.” (Taylor. A Secular Age, 552) 
836 Taylor. A Secular Age, 12 
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I sitatet over peker Taylor på det finnes mindre rom i den sekulære kulturen som kan ivareta 

religiøse erfaringshorisonter. Disse rommene kan dannes av den enkeltes forankring i 

bestemte sosiale strukturer, tradisjoner og språk, som samlet sett kan gjøre religiøse 

forestillinger mer nærliggende, selvsagte og erfaringsnære enn i kulturen for øvrig. Hva 

Taylor her beskriver er ikke ulikt Peter Bergers “plausibilitetsstrukturer”, men i Taylors 

terminologi er dette mest typisk for neo-durkheimsk religion.837 Slike strukturer kan eksistere 

i form av menigheter, grupper og familier.838 Sub-strukturer som dette kan motvirke 

internaliseringen av krysspresset. Men den mest utbredte formen for religion i den sekulære 

kulturen eksisterer mer frikoblet fra definerte sosiale kontekster, og internaliserer langt på vei 

kulturens krysspress. Det er denne varianten som vies størst oppmerksomhet i A Secular Age, 

og den kjennetegnes av post-romantiske erkjennelsesmessige forestillinger. 

Post-durkheimsk religion framstår som et barn av den krysspressede kulturen. Den 

kjennetegnes av en innebygd relativisme, pluralisme og skepsis til samlende 

trosforestillinger.839 Samtidig er post-durkheimsk religion nettopp opptatt av religiøs erfaring. 

Erfaring oppfattes i disse segmentene som den primære formen for religiøs erkjennelse, fordi 

den knytter erkjennelsen til immanente kilder, til subjektets liv og følelser. Nøkkelen til 

religiøs erfaring for post-durkheimsk religion er praksis. I det sekulære har erfaringsorienterte 

praksiser typisk utspring i subjektets åndelige behov fremfor i kollektive vaner og sosiale 

forventninger.840 “[O]ur response to our original spiritual intuitions may continue into formal 

spiritual practices, [p]erhaps very demanding spiritual discipline. It can be meditation, it can 

be prayer. One develops a religious life.”841 Arbeidet med religiøs erfaring i en krysspresset 

kultur ikke nødvendigvis må være kollektiv. Gjennom individuelle øvelser kan ens religiøse 

forestillinger forankres dypere i forståelseshorisonten en lever ved, og som gir form til ens 

erfaringer. Det kan kanskje høres ut som om Taylor gjør seg til talsmann for en form for 

religiøs selv-indoktrinering, og han er også åpen om sin egen katolske tro. Intensjonen er 

imidlertid ikke normativ men deskriptiv: å beskrive hvordan religiøse mennesker holder ved 
                                                        
 

837 Taylor. A Secular Age, 12. For Bergers bruk av begrepet, se Berger. The Sacred Canopy, 48, 78-79, 123-125, 
134-135. Bergers plausibilitetsstrukturer henger sammen med den hermeneutiske overbevisning, som også 
Taylor deler, om at måten vi erfarer virkeligheten på konstrueres ubevisst i forhold til dypereliggende 
oppfatninger og bilder vi lever ved. Se Berger & Luckmann. The Social Construction of Reality, 149-193. 
838 Taylor. A Secular Age, 26, jf. 516, 534; Varieties of Religion Today, 112-113 
839 Taylor. A Secular Age, 513-514 
840 Taylor. A Secular Age, 515 
841 Taylor. A Secular Age, 518 
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like en religiøs erfaringshorisont i epoke hvor alle religiøse transcendensforestillinger står 

under krysspress, gjøres mer refleksive og erfaringsfjerne. Den post-durkheimske religionens 

typiske mangel på sosiale strukturer som ivaretar den tolkningsmessige erfaringshorisonten, 

gir mening til at individuelle religiøse praksiser får så avgjørende betydning. Praksis åpner for 

erfaringsdimensjonen og kroppsliggjør den religiøse tolkningshorisonten i en kultur hvor slike 

kvaliteter ellers svekkes av krysspresset. 

 

Krysspresset gjelder alle posisjoner i spørsmålet om det transcendente. Også ateister 

konfronteres med krysspresset fra annerledestenkende, og påvirkes til å innta et refleksivt 

forhold til egne forestillinger. Men i en kultur fattig på referanser til en transcendent 

dimensjon, er det mer nærliggende at sekulariserte forestillinger sementeres til urefleksive 

”bilder” og i større grad får forme erfaringen. Et slikt kollektivt bilde av erkjennelsen som 

også er av ”lukkende” karakter, beskriver Taylor med idealtypen the epistemological picture. 

Det epistemologiske bildet er en av Taylors fire lukkede virkelighetsstrukturer (197). Det har 

modernitetens forestilling om the buffered self som utgangspunkt, og reflekterer i hovedtrekk 

metoden i den kartesianske modellen for sikker viten, med én viktig forskjell: den anses ikke 

lenger for en metode, men som en ontologisk beskrivelse. Ifølge dette bildet går all 

erkjennelse via erkjennelse av selvet til kunnskap den ytre verden, som bygges opp gjennom 

indre representasjoner av isolerte sannheter.842 Taylor kommenterer: we ontologized the 

method.843 Ifølge bildet er kunnskap i seg selv verdinøytralt. Kunnskap etableres, deretter 

tillegger mennesket den betydning. Ifølge Taylor dikterer dette bildet at religiøs erkjennelse 

må skje i henhold til samme prosess. Men fordi alle forestillinger som verken er immanente i 

selvet eller tilgjengelige gjennom sansene, blir illegitime i henhold til bildets logikk, vil 

påstått kunnskap om en transcendent dimensjon være illegitim i utgangspunktet – religiøs 

erkjennelse er umulig å etablere. På den måten underminerer det epistemologiske bildet 

muligheten for erkjennelse og erfaring av det transcendente. Taylor peker på at dette bildets 

prinsipielle forutsetninger har blitt kritisert av en rekke tenkere gjennom det 20. århundret. 

Når det like fullt er utbredt i samtidskulturen, viser Taylor til den “moralske” 

                                                        
 

842 Taylor. A Secular Age, 577 
843 Taylor. A Secular Age, 557, jf. 549 
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tiltrekningskraften i bildets implisitte narrativ - forestillingen om det myndige mennesket som 

forlater religiøse illusjoner til fordel for moderne vitenskap og sikker viten.844  

 

Selv om formålet med denne presentasjonen ikke er å gjøre Taylors sekulariseringsteori til 

gjenstand for drøfting, vil jeg likevel påpeke at sammenlignet med de to closed world 

structures jeg har presentert så langt (det kollektive bildet av ”den selvautoriserte moral” 

(208-210) og av ”Guds død” (229-230)), har vi i dette tilfellet med en langt mer avansert 

tankestruktur å gjøre. Påstanden om at vesentlige segmenter av kulturen deler en forestilling 

om erkjennelsens vesen, som er så abstrakt som denne idealtypen, synes å mangle 

overbevisende argumentasjon. Det er plausibelt at Taylor beskriver en erkjennelsesteoretisk 

forestilling i samtiden, som er karakterisk sekulær og som intuitivt utelukker muligheten for 

religiøs erkjennelse, men som likevel har primært nedslag innenfor akademiske miljøer. 

Dersom denne observasjonen stemmer, taler det for en differensiering mellom de fire 

”lukkede virkelighetsstrukturene” og en kvalifisering av hvilken kulturell innflytelse Taylor 

mener de enkelte bildene har. Framstillingen av sekulariseringen av kulturens 

erkjennelsesmessige oppfatninger er generelt teoretisk tyngre enn naturoppfatningen og 

autoritetsoppfatningen, noe som også kan tale for at Taylor på dette punktet befinner seg 

nærmere rene teorier enn reelle kulturelle forestillinger. Samtidig vil det følgende vise at også 

når det gjelder denne tematikken danner Taylors kulturhistoriske narrativ en fruktbar 

fortolkningshorisont for betenkningen. 

 

 

8 Betenkningens syn på erkjennelse lest i sekulariseringsperspektiv 

8.1 Betenkningen lest i Taylors diakrone perspektiv 

Analysen av betenkningen ved hjelp av Woodhead og Heelas´ religionstypologi viste at 

betenkningens påstander om religiøs erkjennelse ikke var like koherente som 

naturoppfatningen. Som sagt avdekket analysen en hybriditet i dette spørsmålet som sto 

parallelt med betenkningens posisjon i synet på autoritet. Som samtidsreligion kunne 

betenkningens framstilling av religiøs erkjennelse kalles ”erfaringsorientert forskjellsreligion” 
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(171). Hybriditeten besto på den ene siden av tydelige elementer av selv-spiritualitet, noe som 

gav seg uttrykk i vektleggingen av religionens immanente kilder til erkjennelse, først og 

fremst den subjektive erfaringen av åndelig lengsel, men også følelseslivet som sådan, 

kroppen, den ytre naturen og det estetiske ble framstilt som viktige kilder til religiøs 

erkjennelse (109-128). Disse elementene ble i betenkningen supplert av forestillinger om en 

spesiell åpenbaring i eksklusiv forstand, som i kraft av sin eksklusivitet lot seg karakterisere 

som forskjellsreligion (152-153). Drøftingen av analysen søkte å vise hvordan spenningen 

mellom disse kildene til erkjennelse ble forhandlet mellom ved hjelp av ulike strategier, 

hvorav det teologiske konseptet om ”den åndelige lengsel” var den viktigste (166-171). 

I det følgende skal disse analyseresultatetene settes inn i kulturhistorisk kontekst ved å leses i 

lys av Taylors teori om sekulariseringen av erkjennelsen, og lesningen vil følge den 

kronologiske strukturen jeg har gitt presentasjonen av Taylors teori. Derigjennom vil jeg søke 

å identifisere kulturhistoriske kilder til de forestillingene som kom fram i analysen, lese 

betenkningens narrativer om sekulariseringen i lys av Taylors master narrative, og ikke minst 

å tolke betenkningens forestillinger om religiøs erkjennelse i lys av samtidskulturens 

forestillinger og øvrige mulighetsbetingelser for religiøs erkjennelse.  

 

Presentasjonen av Taylors teori om det erkjennelsesmessige aspektet ved sekulariseringen 

konkluderte med at denne delen var framstilt mer teoretisk og abstrakt enn de andre, noe som 

kan tyde på at den er fjernere fra kulturens reelle, kollektive forestillinger. Det kunne og 

betydd at denne delen av Taylors teori var vanskelig å applisere som fortolkningshorisont på 

betenkningen, som er relativt folkelig orientert. Betenkningen adresserer imidlertid det 

erkjennelsesmessige spørsmålet eksplisitt, og den er relativt teoretisk informert i måten den 

gjør det på. Jeg vil starte med et av betenkningens egne narrative elementer om erkjennelsens 

sekularisering, for dernest å lese noen av analyseresultatene i lys av den førmoderne 

forestillingen Taylor beskriver som ”det porøse selvet”. 

 

Analysen fra selv-spiritualitetens perspektiv viste at betenkningen søker å reetablere en 

erkjennelsesmessig posisjon som den hevder Vesten har tapt, og denne påstanden signaliserer 

at den har et narrativ om kulturens oppfatning av erkjennelsen. I førmoderne tid var Vesten 

ifølge betenkningen preget av en erkjennelsesmessig forestilling som var åpen for å anse 

bønn, meditasjon og religiøse åpenbaringer som legitime kilder til erkjennelse. Dens uttalte 

ønske er å reetablere denne forestillingen om erkjennelse i samtiden. Det den vil tilbake til er 
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middelalderens “[…] meditative fromhet som forutsetter objektets bestemmende rolle, og 

objektets selvmeddelelse som utgangspunkt for erkjennelsen.”845 Den religionstypologiske 

analysen viste at betenkningens erkjennelsesmessige forestilling var mest representativ for 

samtidens selv-spiritualitet. På samme tid signaliserer betenkningen selv at forestillingen er 

historisk forankret, og forestillingens diakrone forankring kaster Taylors framstilling lys over. 

Forestillingen om “objektets bestemmende rolle” for erkjennelsen og dets ”selvmeddelelse”, 

kan leses som en ”porøs” kvalitet i Taylors betydning. Betenkningens erkjennelsesmessige 

posisjon kan leses som et forsøk på å revitalisere det Taylor beskriver som den dominerende 

forestillingen om erkjennelse i førmoderne tid (239-241). ”Det porøse selvet” innebar både en 

direkte og indirekte, og en aktiv og passiv, erkjennelsesmessig forbindelse med det 

transcendente. Som vi skal se, er det slike erkjennelsesmessige veier til det transcendente 

betenkningen ønsker å reetablere.  

I analysen fra selv-spiritualitetens perspektiv kom det fram at religiøs erkjennelse for 

betenkningen er “naturlig”, den oppstår gjennom sanselige erfaringer av den ytre verden 

(musikk, natur, skjønnhet, symbolhandlinger), og gjennom introspeksjon og erkjennelse av 

menneskesinnets indre natur (jf. “den indre etterfølgelsesveien”, 53-55). Idealtypen ”det 

porøse selvet” passer konseptuelt sett med betenkningens påstander om at mennesket aktivt 

kan oppnå en form for indirekte gudserkjennelse gjennom det immanente, gjennom sanselige 

erfaringer, introspeksjon og kontemplasjon over det skapte. Analysen viste også at en sentral 

kilde til religiøs erkjennelse i selvet var den åndelige lengselen. Dette hang sammen med 

betenkningens naturoppfatning, som med affinitet til værenskjeden innebar at den åndelige 

lengsel hadde både en immanent og en transcendent dimensjon: lengselen erfares i selvets 

indre, men lengselen har samtidig guddommelig opphav og er en indirekte åpenbaring (166-

171). Dette kan også leses som et aspekt ved selvets ”porøsitet”, den transcendente Gud er 

samtidig immanent i selvet og gir seg indirekte til kjenne gjennom lengselen (239-241). At 

denne formen erkjennelse er indirekte innebærer at den krever fortolkning, hvis ikke kan den 

erfares som noe annet enn hva betenkningen hevder den egentlig er. Analysen viste at 

betenkningen adresserer muligheten for feiltolkning, og betenkningens erfaringsstrategi består 

som sagt ikke bare av religiøse praksiser, men av å skissere en helhetlig fortolkningsramme 

som kan virke formende for erfaringen. Det porøse selvet slik Taylor beskrev det, innebar 

ikke bare at erkjennelsen skjedde “innenfra” men også ved påvirkning “utenfra og inn”. 
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Denne forestillingen fanger betenkningen opp i påstanden om ”objektets selvmeddelelse som 

utgangspunkt for erkjennelsen.”846 I tillegg til at den åndelige lengselen innebærer en slik 

bevegelse i indirekte forstand, gir betenkningen også eksempler på at dette kan skje direkte 

gjennom personlige åpenbaringer, hvor erkjennelsen kun er passivt mottakende. 

Betenkningens fortelling om Michael Jahn som får en direkte Kristus-åpenbaring mens han 

var ute og gikk, ble i analysen knyttet til “kanaliserings”-fenomenet i selv-spiritualiteten 

(114). Men om denne typen fenomen leses i en kulturhistorisk sammenheng kan den også 

leses som et uttrykk for forestillingen om selvets porøsitet. Med andre ord kan flere av de 

erkjennelsesmessige påstander og forestillinger som lot seg knytte til selv-spiritualiteten i et 

samtidsperspektiv, i et kulturhistorisk perspektiv leses som en videreføring av den førmoderne 

forestillingen om ”det porøse selvet”. Dette bekrefter også betenkningens egen narrative 

påstand, om at den ønsker å reetablere en førmoderne oppfatning av erkjennelsen som 

moderne teologi har mistet.  

 

Det neste steget i den diakrone framstillingen av Taylors teori var idealtypen the buffered self. 

Som forestilling hevder Taylor den ble epokegjørende uttrykt med Descartes 

erkjennelsesteori, og at den har formet modernitetens grunnoppfatning av erkjennelse. Taylor 

hevder videre at ”det lukkede selvet” også lukket erkjennelsen for en transcendent dimensjon, 

i motsetning til det porøse selvet. I lys av denne idealtypen kan betenkningens 

erkjennelsesmessige forestillinger leses som en motreaksjon mot det lukkede selvet. 

Betenkningen retter sin kritikk direkte mot forestillingens opphavsmann: “Særlig med 

Descartes subjektive utgangspunkt for erkjennelsen, ble det inntatt en erkjennelsesteoretisk 

posisjon som sto i motsetning til den meditative fromhet.”847 Påstanden inngår i 

betenkningens narrative skisse over erkjennelsens sekularisering, og dens utpekning av 

Descartes’ erkjennelsesteori som årsak til teologiens erkjennelsesmessige vending bort fra 

forestillingen om objektets selvmeddelelse, bekreftes i Taylors narrativ. Igjen kan 

religionskritikken som betenkningen retter mot kirken gjennom sine narrativer, leses som 

uttrykk for en mer generell modernitetskritikk når de settes inn i Taylors kulturhistoriske 

horisont. Betenkningens relasjon til modernitetens rådende forestilling om erkjennelsen 

uttrykker seg gjennom det den avviser.  
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Lest som kulturhistorisk dokument kan betenkningen sies å lansere et alternativ til 

modernitetens kartesianske erkjennelsesmodell, et alternativ med røtter i den førmoderne 

visjonen om det porøse selvet. Men betenkningens alternativ viser også en familielikhet med 

oppfatninger som Taylor hevder har satt sitt preg på moderniteten selv. Forestillingen om en 

samklang mellom naturen, det guddommelige og subjektet, som primært erkjennes gjennom 

følelse og intuisjon, er det erkjennelsesmessige aspektet ved forestillingen Taylor betegner 

som Nature as inner source. Vi har sett at Taylor lokaliserer opphavet til denne forestillingen 

blant romantikerne, som var kritikere av ”det lukkede selvet”, selv om den bygger videre på 

elementer fra den førmoderne forestillingen om det porøse selvet. Mange av betenkningens 

familielikheter med ”det porøse selvet” knytter den samtidig til forestillingen om ”naturen 

som indre kilde”. Samtidig bærer selve profileringen ikke bare preg av en førmoderne 

tenkning om det porøse selvet, men preg av romantikkens distinkte orientering mot følelsene 

som kontaktpunkt med naturen og som religiøs erkjennelseskilde. At ”[n]aturen vekker 

menneskets indre liv og følelsesverden” brukes som argument for at kirken må gjenoppdage 

naturen som religiøs erkjennelsesvei.848 Selv om betenkningen bruker før-moderne kilder som 

Bibelen, Augustin og Johannes av Korset, bærer referansene fra disse kildene likevel preg av 

å være subjekts-orienterte og følelsesbaserte. Betenkningens utfolding av den åndelige lengsel 

innledes med Augustins poetiske og selvbiografiske beskrivelser av sitt ”urolige hjerte”.849 

Lengselens emosjonelle side brettes for alvor ut i lengre sitater fra Johannes av Korset, hvor 

den framstilles som en “beruselse” som overskrider menneskelig kontroll og rasjonalitet.850 

En tilsvarende oppvurdering finnes også i betenkningens beskrivelse av den åndelige lengsel 

som en lengsel etter tre ”grunnfølelser” som sammen inngår i den menneskelige identitet.851 

Betenkningen hevder at den sekulære kulturen avskjærer mennesker fra disse 

identitetsskapende følelsene. “Angst oppleves i stedet for trygghet, meningsløshet i stedet for 

                                                        
 

848 KMÅL, 15 
849 ”Jeg åndet deg inn, og nå lengter jeg bare etter deg. Jeg smakte deg, nå hungrer og tørster jeg etter deg.” 
(KMÅL, 8-9) 
850 ”Sjelen søker uavlatelig sin Gud. Og derfor sier Bruden i Høysangen, når hun har lett etter sin Elskede og 
ikke funnet ham på hans leie, og holder på å forgå av kjærlighet: “Jeg vil stå opp og gå rundt i byen og lete på 
gater og torg etter ham som mitt hjerte har kjær” (Høysangen 3,2). Det er dette sjelen gjør uavlatelig. Hun føler 
seg så beruset av kjærlighet at hun søker sin Elskede over alt, i alt hun tenker, drømmer hun om sin elskede, og i 
alt hun sier og gjør, taler hun om ham og beskjeftiger seg med ham. Enten hun spiser, eller sover eller våker eller 
utfører et arbeid, så hviler hennes tanker på den Elskede.” (KMÅL, 40) 
851 KMÅL, 10-11 
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mening, og ensomhet i stedet for kjærlighet.”852 Moderniteten fremmedgjør mennesket fra 

naturen, fra det guddommelige og fra sin identitet. Det er ikke bare betenkningens fokus på 

følelsene som religiøs erkjennelseskilde som dreier den fra ”det porøse selvet” til en mer 

romantisk forestilling om ”naturen som indre kilde”. Også betenkningens narrativ om 

sekulariseringen som tap av ”grunnfølelsene” og tap av en opprinnelig relasjon mellom selvet, 

naturen og det guddommelige, viser en affinitet til romantikkens uttrykk for et tap av naturens 

dybdedimensjon (117-119, jf.99-100).  

 

8.2 Betenkningen lest i Taylors samtidsperspektiv 
Hva vi har sett i det foregående er tre overordnede utviklingstrinn i utviklingen av kulturens 

kollektive forestilling om erkjennelse fra mot vår egen samtid. Men Taylors narrativ viser 

også at andre faktorer former erfaringene. Det gjelder ikke minst forholdet mellom naive og 

refleksive forestillinger, noe som aktualiseres av det han kaller den sekulære kulturens cross-

pressures. 

Selv om kirkemøtebetenkningen ikke benytter begrepet krysspress, er det saklig sett et 

kulturelt krysspress den beskriver i de åpnende betraktningene om den åndelige lengsel i 

samtiden: 

 
Tross alle teorier om religionenes bortfall har vi, særlig i det siste tiår av det annet årtusen, sett en ny 

bevegelse mot det åndelige i vid forstand. På siden av den materialistiske og vitenskapelige fornuft har 

det foregått en vending mot filosofiske spørsmål, følelser, verdier, mot det mystiske, mot det religiøse. 

Det er mange teorier om hvor den åndelige lengsel har sin kilde. De ulike religioner og vitenskaper 

søker alle sine svar. Ingen har fasiten.853  

 

Betenkningen adresserer “en pluralistisk religiøs situasjon”, hvor nyreligiøse, sekulære og 

tradisjonelt religiøse erfaringsmuligheter eksisterer side om side.854 Det sekulære samfunn, 

slik betenkningen framstiller det, er preget av “troens mange ansikter”. Betenkningen 

beskriver en livssynspluralisme preget av ateisme, nyåndelige retninger og okkultisme så vel 

som ulike tradisjonelle religioner. Mangfoldet speiler samtidig en narsissistisk kultur hvor 

relasjoner har lett for å gå i oppløsning og hvor forpliktelser til overordnede verdier 
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fragmenteres.855 Denne formen for krysspress utsetter kirkens kilder til religiøs erkjennelse 

for kontinuerlige spørsmål, og dette relativiserer den religiøse dømmekraften: 

 
Vårt samfunn overstrømmes av religiøse impulser. Mangfoldet av meninger og handlinger skaper et 

akutt behov for å kunne skjelne. Stilltiende aksepterer vi at “markedet” blir premissleverandør til hva vi 

tenker, føler og foretar oss. [R]redselen for å rokke ved den økende pluralismens skjøre balanse, driver 

evnen til kritikk ut av oss. Også i det åndelige rom kan det bre seg en snillisme som åpner for kreftenes 

frie spill.856 
 

Betenkningen beskriver et krysspress i samfunnet som helhet, men også i kirken internt. 

Kirkens krysspress utspilles ikke i første omgang mellom ulike sannhetskrav, men mellom 

aktivitetskrav og motstridende forventninger. Også denne formen for krysspress utfordrer 

ifølge betenkningen den religiøse erfaringsdimensjonen i praksis, ved å resultere i en kakofoni 

av krav som overdøver kirkens primære kall til Gud.857  

 

Hvordan påvirker krysspresset betenkningens egne sannhetskrav? Spørsmålet bringer oss over 

fra krysspresset anvendt som beskrivende, kulturanalytisk kategori, på linje med Taylors bruk 

av det, til krysspresset som en normativ og praktisk utfordring. Krysspresset svekker ikke bare 

betenkningens muligheter for å framsette egne sannhetskrav om det transcendente, det 

svekker ifølge Taylor også mulighetsbetingelsene for det betenkningen ønsker å etablere – en 

religiøs erfaringsdimensjon. Religion kan reagere på krysspresset på ulike måter. Den kan 

reagere ved å tydeliggjøre egne sannheter innenfor avgrensede sosiale sammenhenger, altså 

anta en neo-durkheimsk form. I dette tilfellet vil man være bevisst på at krysspresset finnes, 

                                                        
 

855 KMÅL, 32-33 
856 KMÅL, 37-38 
857 “For mange kan hverdagens støy være en mur som gjør at en mister kontakten med sitt indre. Mange kan si 
som en omskrivning av Paulus: Jeg lever ikke lenger selv, men alle andres krav, forventninger og ønsker lever i 
meg og styrer meg fullt og helt. Tilbaketrekning, stillhet og bønn er en vei til å etablere kontakt med sitt eget 
selv. I stillheten finnes mye av det vi moderne mennesker leter etter. […]Men stillhetens dypeste drivkraft er 
lengselen etter identitet og tilhørighet, lengselen etter Gud.” (KMÅL, 21) Kirkens krysspress som utfordring for 
gudserkjennelse gjentas i avslutningen: ”Presset fra alle de motstridende kravene til kirken nøytraliseres ofte ved 
en slags gjennomsnittlig fremtoning, som egentlig ingen er helt tilfreds med, og som derfor skaper stor tretthet 
dypt i manges sjeler. Åndelig fornyelse følger naturens grunnspråk: For at nytt liv skal vokse fram må noe dø. 
Forandring og nytt liv ikke blir til uten smerte, bot og vanskelige valg. Guds skapende Ånd kan ikke komme inn 
der det allerede er fullt. Kanskje er det viktigste spørsmålet for vår kirke ved inngangen til et nytt årtusen: Hva 
må vi gi avkall på, hva må vi slippe fra oss for at det kan skapes en kirke som lever ved og av kilden?” (KMÅL, 
53) 
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men man vil eksternalisere det, tilskrive det samfunnet rundt gruppen. Men Taylor beskriver 

også post-durkheimsk religion, som reagerer ved å internalisere krysspresset, ved å nedtone 

egne sannhetskrav, og ved å bli mindre gruppeorientert, mer pluralistisk og mer opptatt av 

individuelle praksiser (247-248). I lys av denne samtidsbeskrivelsen framstår betenkningen på 

en rekke områder som post-durkheimsk. Samtidig som den favoriserer individuelle praksiser 

og subjektive erfaringer over et presist læreinnhold, er den opptatt av å formidle visse 

grunnforestillinger om forholdet mellom Gud og verden. Det er tross alt disse 

grunnforestillingene utgjør innholdet i betenkningens erfaringsstrategi, og som fyller dens 

religiøse praksiser med mening og relevans. Betenkningen anerkjenner kulturens krysspress 

som normativ utfordring og integrerer den langt på vei i sine egne sannhetskrav. 

Betenkningens “kristne, teologiske tolkning” av samtidens åndelige lengsel beskrives nettopp 

som en tolkning, og som en blant flere mulige tolkninger.858 Analysen viste at betenkningens 

erkjennelsesmessige posisjon hadde tydelige trekk av selv-spiritualitet, men også elementer av 

forskjellsreligion (168). Fordi betenkningen tilstreber teologisk tydelighet når det gjelder de 

grunnleggende forestillingene, og samtidig tar den erkjennelsesmessige utfordringen fra 

kulturens krysspress inn over seg, går det an å si at betenkningen ender opp med en form for 

“svak normativitet” hvor krysspresset er både internalisert og eksternalisert. Den henvender 

seg til en kultur preget av livssynsmessig krysspress, men er samtidig selv preget av 

krysspressets refleksivitet og relativisme i måten den presenterer sitt religiøse standpunkt på. 

Betenkningens ”svake normativitet” kan i lys av Taylor leses som et resultat av at den søker 

både å framstå som en troverdig representant for en kirkelig spiritualitet, samtidig som den 

søker å framstå troverdig overfor en samtidskultur hvor religiøs forestillinger om transcendens 

står under krysspress. Denne hybride posisjonen kan videre leses som en årsak til at den 

velger å knytte sine normative påstander om forholdet mellom Gud og verden til individuelle 

praksiser, uten å fokusere på kirkens kollektive ritualer eller avansert læremessig 

argumentasjon. Betenkningens overordnede målsetning om å legge til rette for troens 

erfaringsdimensjon kan i seg selv leses som en implisitt respons på den sekulære kulturens 

krysspress, som ifølge Taylor er en viktig årsak til religionens svekkede erfaringsnærhet. 

 

Ønsket om å gjøre religiøse transcendensforestillinger erfaringsnære, og påstanden om at man 

må revitalisere en annen erkjennelsesmessig forestilling enn den som preger samtiden, 
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representerer en relativt eksplisitt kritikk av innholdet i den erkjennelsesmessige forestillingen 

Taylor kaller the epistemological picture. Bruddet med denne lukkede forestillingen, som 

ifølge Taylor er utbredt i deler av den sekulære kulturen, impliseres allerede i den innledende 

påstanden om at “Gud ordnet sitt skaperverk i den hensikt at menneskene “skulle søke Gud, 

om de kanskje kunne føle og finne ham” (Apg 17,27).”859 Ifølge det epistemologiske bildet er 

dette utsagnet meningsløst i den forstand at en slik form for erkjennelse framstår som umulig 

– erkjennelsen kan ifølge dette bildet ikke ha tilgang til den type transcendent dimensjon 

religionen beskriver. Betenkningen hevder det motsatte i sin kritikk av Descartes. Det 

epistemologiske bildet er for Taylor nettopp en lukket virkelighetsstruktur, en lukkende 

tolkning av den kartesianske forestillingen om the buffered self. Det er nettopp en slik 

konsekvens av modernitetens kollektive grunnoppfatning for religiøs erkjennelse som 

betenkningen kritiserer, altså den ikke-religiøse tolkningen som representeres av det 

epistemologiske bildet. 

 

8.3 Konklusjon 
I det foregående har det som kom fram i den religionstypologiske analysen av betenkningens 

erkjennelsesmessige forestillinger, blitt lest i lys av Taylors framstilling av sekulariseringen 

av kulturens tolkningsmessige mulighetsbetingelser for religiøs erfaring. Betenkningens 

”hybride” visjon om religiøs erkjennelse innebærer at erkjennelsens ”objekt” både er indirekte 

tilgjengelig for den som søker det i det immanente, og at det som erkjennes samtidig er et 

transcendent subjekt som kan åpenbare seg direkte. En slik visjon fordrer at det som Taylor 

hevder er en av samtidens utbredte forestillinger om erkjennelse, the epistemological picture, 

må overvinnes. Med det er betenkningen også uttalt kritisk til det Taylor hevder er 

modernitetens erkjennelsesmessige grunnforestilling om det lukkede selvet. Den alternative 

erkjennelsesmessige forestillingen som betenkningen forsøker å konstruere, skisseres ved 

hjelp av forestillinger som ifølge Taylor går tilbake til romantikkens tenkning om Nature as 

inner source, og til den førmoderne forestillingen om the porous self. I den sekulære kulturen 

er ingen av dem innflytelsesrike, men de preger likevel visse segmenter som bl.a. post-

durkheimsk religion. Betenkningens forsøk på å legge til rette for det erfarte gudsnærværet 

adresserer det Taylor ser som den sekulære kulturens viktigste utfordring til levd religion: at 
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de kollektive mulighetsbetingelsene for religiøs erfaring har erodert, også for troende, 

sammenlignet med tidligere epoker. Sentralt i denne endringen står krysspresset som rammer 

alle typer forestillinger om det transcendente. Betenkningens påstand om at Gud kan 

erkjennes i følelsene, i det materielle, i estetetiske uttrykk og i hele den naturlige verden, kan i 

lys av Taylor tolkes som forsøk på gjenopprettelse av menneskets religiøse erfaringsverden. 

 

9 Taylor om sekularisering av sosiale praksiser 

9.1 Innledning  
Idealer for religiøs praksis var det fjerde aspektet ved betenkningens forestillinger om 

gudsrelasjonen som ble analysert ved hjelp av Woodhead og Heelas’ religionstypologi. Også 

her kom forskjellene mellom de tre religionstypene deres til uttrykk, og ikke bare som tre 

ulike forståelser av hensikten med religiøs praksis og utformingen av den. Ulikheten mellom 

de tre typene kom også til uttrykk gjennom betydningen praksis ble tillagt. I framstillingen av 

forskjellsreligion ble religiøs praksis tilskrevet stor betydning. Siden denne religionstypen 

understreker forskjellene mellom Gud og menneske, ble religiøs praksis framstilt som 

medium for gudsrelasjonen. Praksis er gjerne kollektiv og formet i tråd med bestemte 

religiøse tradisjoner og åpenbaringskilder. Praksis tjener til å formidle religiøs erkjennelse og 

gir tilgang til religiøse goder som frelse. Typiske eksempler er forkynnelse, bibellesning, 

tilbedelse og gudstjenestefeiring (142-143). I humanitetsreligion spiller definert religiøs 

praksis mindre rolle. Siden avstanden mellom Gud og menneske nedtones, kan allmenn 

fornuft og moralsk dømmekraft spille større rolle i det religiøse livet. Praksis styres gjerne av 

idealer om nestekjærlighet og samfunnsansvar, og trenger verken være spesifikt religiøst 

begrunnet eller utformet. I den grad spesifikke religiøse praksiser er viktig for 

humanitetsreligion, er de typisk kollektive og knyttet til livsritene (154-158). I selv-

spiritualitet spiller praksis langt større betydning, men med et helt annet rasjonale enn i 

forskjellsreligion. Det guddommelige, i den grad dette begrepet anvendes, anses som 

tilgjengelig i det immanente. I tråd med denne grunnforestillingen forstås praksis som 

allmenne teknikker og øvelser som setter den enkelte i stand til å opprette kontakt med sitt 

eget indre. Hensikten er å åpne for en åndelig erfaringsdimensjon i livet her og nå, men 

hvordan dette forstås og praksis utformes er opp til den enkelte (89ff).  
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Analysen av betenkningen konkluderte med at dens praksis-idealer representerer en hybrid 

religionstype (169). I all hovedsak er betenkningens refleksjoner om religiøs praksis 

representativ for selv-spiritualiteten, men framstillingen av bibellesningens betydning ble 

identifisert som et element av forskjellsreligion (142-143). Ved hjelp av Taylors 

sekulariseringsteori skal disse funnene nå settes inn i en overordnet kulturhistorisk kontekst 

som har en diakron og en synkron akse. Denne konteksten vil bidra til forstå hvilken 

betydning betenkningens praksis-strategi har i en sekulær kultur, og som del av dette, til å 

identifisere noen av de tradisjonene og kulturhistoriske utviklingstrekkene betenkningens 

forestillinger kan relateres til. Som i de foregående kapitlene vil presentasjonen av Taylor og 

fortolkningen organiseres kronologisk. 

 

For å belyse sekulariseringens konsekvenser for religiøs praksis velger jeg å ta utgangspunkt i 

begrepet social imaginaries (sosiale forestillinger).860 Hva Taylor peker på med dette begrepet 

er verken teorier om sosialt liv eller sosiale handlinger i seg selv. Igjen er det en 

erfaringsdimensjon han søker å komme i innbegrep med. “The social imaginary is not a set of 

ideas; rather, it is what enables, through making sense of, the practices of a society.”861 Han 

søker å artikulere de kulturelle forestillingene og kollektive forventninger som legger 

føringene for et samfunns sosiale praksiser, “[…] the kind of common understanding that 

enables us to carry out the collective practices that make up our social life.”862 Sosial praksis 

og sosiale forestillinger er gjensidig avhengige av hverandre. På den ene siden er et samfunns 

sosiale praksiser avhengige av kollektive sosiale forestillinger. “[T]he practice without the 

understanding wouldn’t make sense for us and thus wouldn’t be possible.”863 På den andre 

siden gjør sosiale praksiser det mulig å ivareta, befeste og videreformidle kollektive sosiale 

forestillinger: “If the understanding makes the practice possible, it is also true that it is the 

                                                        
 

860 Begrepet knyttes særlig til Taylors bok Modern Social Imaginaries fra 2004, men det inngår i de aller fleste 
av hans sekulariseringsarbeider fra 2002 og framover. I boken Modern Social Imaginaries (2004) forteller 
Taylor at begrepet er inspirert av Benedict Andersons term imagined communities (Modern Social Imaginaries, 
1-2). Senere inkorporerer Taylor store deler av Modern Social Imaginaries inn i A Secular Age, hvor man finner 
teksten igjen som kap.4. Sammenhengen mellom moderne sosiale forestillinger og sekularisering behandles av 
Taylor i “Closed World Structures”, 62-67; Varieties of Religion Today, 84-107; A Secular Age, 176-211, 575-
580;  “The Future of the Religious Past”, 227-230; “Die Blosse Vernunft”, 342-346 og “Afterword”, 305. 
861 Taylor. Modern Social Imaginaries, 2 
862 Taylor. Modern Social Imaginaries, 24 (min uthevelse). I A Secular Age gir han denne definisjonen: “The 
social imaginary consists of the generally shared background understandings of society.” (A Secular Age, 23) 
863 Taylor. Modern Social Imaginaries, 25 
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practice that largely carries the understanding.”864 Det er med andre ord ikke først og fremst 

praksiser det følgende skal spore utviklingen av, men sekulariseringen av de sosiale 

forestillingene som ledsager sosial praksis.  

 

Min rekonstruksjon av Taylors narrativ begynner med de sosiale forestillingene i idealtypen 

the paleo-Durkheimian social form. Via den aksiale reform-spiritualitetens endringer av 

kulturens forståelse av religiøs praksis (Reformation as Reform), går jeg videre til the neo-

Durkheimian social form som kjennetegner moderniteten. I den (post-moderne) sekulære æra 

formes religion mest karakteristisk av the post-Durkheimian social form, hvor religions bånd 

til samfunnslivet og offentligheten i stor grad er forsvunnet. Denne religionsformen 

korresponderer med den sekulære kulturens overordnede sosiale forestillinger, the modern 

social imaginaries (“moderne sosiale forestillinger”). Disse er tømt for referanser til en 

religiøs transcendent dimensjon. Derfor kan de også tolkes som ”lukkende” for transcendente 

forestillinger og gi opphav til et lukket ”bilde” av det sosiale, et bilde Taylor beskriver med 

idealtypen the sociability of strangers (“fellesskapet av fremmede”). Dette er den fjerde og 

siste av Taylors såkalte “lukkede virkelighetsstrukturer” (CWS), urefleksive sosiale 

forestillinger som fungerer antireligiøst. Samtidig gir det sekulære samfunnet rom for 

folkelige og kollektive selvoverskridelser som har en affinitet til religiøse 

transcendenserfaringer, hva Taylor kaller the festive (“det festivalske”).  

 

 

9.2 The paleo-Durkheimian social form: førmoderne sammenveving av religion og 
samfunnsliv 

I kapittelet om autoritetsforståelse ble begrepet “paleo-durkheimsk religion” brukt om 

kulturer hvor religiøs og verdslig autoritet var balansert i et ekvilibrium (204). Et tilsvarende 

ekvilibrium av religiøse og verdslige praksiser kjennetegner sosialt liv i denne 

samfunnstypen. Her var på den ene siden samfunnets “verdslige” praksiser gjennomsyret av 

religiøse dimensjoner. Årets gang var strukturert av høytider og hviledager; riter for å så og 

høste var fusjonert med kirkens liv, og livs- og overgangs-riter var ufrakommelig innvevd i 

religionen. På den andre siden var religiøse praksiser i streng forstand, som helgenfester, 
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prosesjoner, gudstjenester og daglige bønner i all hovedsak kollektive. Satt på spissen var 

sosial praksis religiøs og religiøs praksis sosial.865  

 

På tilsvarende måte som Gud ble erfart som nærværende i naturens verden, ble Gud oppfattet 

som nærværende i fellesskapets praksiser.866 Samfunnets kollektive praksiser ble oppfattet 

som “kroppsliggjøringer” av værenskjeden. En anså ritualene som fylt av guddommelig 

kraft.867 “In those societies, you couldn’t engage in any kind of public activity without 

“encountering God”.868 Politiske hendelser var ritualiserte, lokalt selvstyre skjedde ut fra 

soknekirkene og de ulike stendene hadde egne religiøse riter.869 “[T]he life of the various 

associations which made up society, parishes, boroughs, guilds, and so on, were interwoven 

with ritual and worship.”870 Religiøs-sosial praksis støttet opp om, bekreftet og legitimerte 

forestillingen om religiøs-sosial autoritet, værenskjeden og det porøse selvet. 

Religiøs praksis var knyttet til allmennmenneskelige goder, fruktbarhet, vern om livet og 

beskyttelse mot ødeleggelse.871 Forestillingen om det transcendente ble integrert i menneskers 

livserfaring gjennom sosiale praksiser. Taylor hevder at i et samfunn som sikret gode avlinger 

gjennom religiøse prosesjoner, ville det være like vanskelig å tvile på Guds og sakramentenes 

kraft som for moderne mennesker å skifte lyspære og tvile på elektrisiteten.872 Praksis 

kroppsliggjorde forestillingen om religionens embeddedness i naturen, i samfunnet og i 

menneskelige goder.  

  

 

9.3 Reformation as Reform: kritikken av urene religiøse praksiser 
I tidligere kapitler har jeg redegjort for hvordan de aksiale reformene var orientert om 

transcendente verdier (262-265). Parallelt med at ekvilibriet av immanent og transcendent 

autoritet ble anfektet, ble mangfoldet av religiøse praksiser som borget for dette livets goder 

                                                        
 

865 Taylor. A Secular Age, 148; “What Was the Axial Revolution?”, 369 
866 Taylor. A Secular Age, 194, jf. 172-173, 455 
867 Taylor. A Secular Age, 758-759 
868 Taylor. A Secular Age, 2, jf. 446 
869 Taylor. A Secular Age, 2, jf. 25 
870 Taylor. A Secular Age, 25 
871 Taylor viser til at det ble ringt med kirkeklokkene hvis lyn og torden truet bygda; man bar relikvier og 
nattverdselementer rundt i lokalsamfunnet for å holde onde makter borte; man hadde prosesjoner ut i åkrene og 
leste evangeliene over jordene for å sikre gode avlinger. (Taylor A Secular Age, 42, jf. 440, 455, 459; “What 
Was the Axial Revolution?”, 370) 
872 Taylor. A Secular Age, 43 
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gradvis rensket ut. Fra kirkelig hold betød reformene økt moralsk-religiøs disiplinering av 

befolkningens livsførsel, med eksempelvis påbud om hyppigere skriftemål og mer 

regelmessig nattverdgang.873 Samtidig med utviklingen ovenfra peker Taylor på at aksiale 

fromhetsidealer også kom til uttrykk blant folkelige fromhetsbevegelser, som valdensere, 

lollarder og husitter. Disse målbar visjoner om et mer personlig og selvoppofrende liv i 

Kristus-etterfølgelse, og kritiserte den sammenveving mellom kristendom, magi og hensynet 

til dette livets goder, som preget mye av samtidens religiøse praksis. Den aksiale 

understrekningen av Guds suverenitet medførte økende kritikk av tanken om at kirkelige riter 

skulle kunne påvirke Gud, og en svekket tillit til betydningen av religiøs praksis som sådan. I 

de sosiale forestillingene ble religiøs praksis mindre orientert om dette livet, og i økende grad 

siktet inn mot frelse og salighet i det hinsidige. Endringene av praksis korrelerte med det 

Taylor betegner som religionens disembedding fra naturen og allmennmenneskelige goder.874 

 

Reformasjonens sentrale budskap om at Guds fullkomne rettferdighet ble skjenket utenfra, 

medførte kritikk av en rekke veletablerte kirkelige praksiser.875 Vurdert fra dette 

reformatoriske kriteriet framsto religiøs praksis som en potensiell kilde til fall, enten i form av 

gjerningsrettferdighet, eller ved å binde Guds allmakt til bestemte ting eller handlinger.876 

“The point of declaring that salvation comes through faith was radically to devalue ritual and 

external practice in favor of inner acknowledgement of Christ as savior. It was not just that 

external ritual was of no effect, but relying on it was tantamount to a presumption that we 

could control God.”877 I tråd med denne logikken ble også høymessens betydning relativisert i 

befolkningens sosiale forestillinger.878  

 

Taylor er opptatt av at orienteringen om troen alene dreide fokuset over fra distinkt religiøse 

praksiser over til det praktiske hverdagslivet i verden, som nå ble tilkjent en ny og større 

betydning. “The really holy life for the Christian was within ordinary life itself, living in work 

and household in a Christian and worshipful manner.”879 Dreiningen som Taylor gir navnet 

                                                        
 

873 Taylor. A Secular Age, 104, 242-243, 541, 735, 774 
874 Taylor. A Secular Age, 73-74, 261-265 
875 Taylor. Sources of the Self, 215-218; A Secular Age, 75-80 
876 Taylor. A Secular Age, 73-79  
877 Taylor. “Western Secularity”, 37, jf. A Secular Age, 72-73 
878 Taylor. Sources of the Self, 216 
879 Taylor. A Secular Age, 370; jf. 81 
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the affirmation of ordinary life betød at spiritualiteten ble “sekularisert” i en dobbel forstand: 

på den ene siden forlates eldre idealer for fromhetsliv knyttet til religiøse handlinger og eliter 

(klosterliv, sølibat, fattigdom, askese). På den andre siden knyttes idealene til hverdagslivet i 

verden, i tjeneste for nesten gjennom ens verdslige kall.880 Fra å være en arena for 

meritterende handlinger eller et sted for å relatere til det guddommelige, ble verden snarere 

det sted hvor kristenlivet skulle leves ut i takknemlighet for den fremmede rettferdighet for 

verdens egen skyld.  

 

Hva Taylor ikke belyser, er reformasjonens endring (og videreføring) av distinkt religiøse 

praksiser. Selv om det ikke er anledning til å drøfte enkeltheter i Taylors framstilling i denne 

avhandlingen, er det på dette punktet viktig å understreke at Luthers mest leste verk, den lille 

katekisme, er en veiledning i religiøs praksis myntet på alle døpte. Trosvissheten som Taylor 

omtaler som sentral, var avhengig av et bibelsk budskap som ikke kunne formidles på annen 

måte enn gjennom praksis. Reformatorenes vektlegging av den spesielle åpenbaring og 

Bibelens autoritet impliserer ikke bare religionskritikk, slik Taylor hevder, men også en ny 

begrunnelse for og forståelse av religiøs praksis.881 Disse idealene var orientert om Ordets 

praksiser, med evangelieforkynnelse og bibellesning i en særstilling. Dette er ikke bare viktig 

som et korrektiv til Taylors framstilling av reformasjonens syn på religiøs praksis, det er også 

viktig i et sekulariseringsperspektiv. Reformasjonens positive idealer for religiøs praksis gav 

grobunn for en ny type religiøs disiplinering med konsekvenser for samfunnsutviklingen - 

reformasjonens fromhetsidealer fordret lese- og skriveferdigheter. Idealer for religiøs praksis 

var en drivkraft bak utviklingen av skolevesen og skriftkultur, reformspiritualiteten gav på 

dette området vekstvilkår for nye sosiale forestillinger.882 Allmennhetens lese- og 
                                                        
 

880 Taylor. Modern Social Imaginaries, 102: “The Reformers stressed that we follow God first of all in our 
calling and in our family. The ordinary is sanctified, or put in other terms, the claims to special sanctity of certain 
types of life (the monastic) or special places (churches) or special acts (the Mass) were rejected as part of false 
and impious belief that humans could in some ways control the action of grace.” 
881 I sin presentasjon av luthersk spiritualitet sier kirkehistorikeren Lienhard: “The Lutheran reform is an 
immense effort to put the faithful in contact with the word of God in the most diverse forms. The base is 
evidently familiarity with the Bible.” (Lienhard. “Luther and the Beginnings of the Reformation”, 279) 
882 Morsmålsoversettelsene av Bibelen og oppfinnelsen av trykkekunsten gjorde spredningen av Bibler mulig, og 
læreorienterte idealer for religiøs praksis var en sentral motivasjon bak framveksten av skolevesenet i 
protestantiske land, ikke minst under pietismen. Om skoledannelse under pietismen, se Lund. “Lutheran and 
Reformed Spirituality”, 232; Weborg. “Pietism”, 208-209. “School for all citizens started from the education 
needs of the church in 1739. Confirmation for everybody was decided by law and an educational system set up 
to fulfill that purpose.” (Kuyk et al. Religious Education in Europe, 142.) Skolevesenet på Island, i Nederland, i 
Sverige og i Storbritannia startet på tilsvarende måte som religiøst motivert, kirkelig arbeid. Se Kuyk et al. 
Religious Education in Europe. 130, 135-136, 193, 218. Eksempler på forbindelseslinjene fra reformasjonens 
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skriveferdigheter var en forutsetning for folkesuvereniteten og framveksten av det offentlige 

rom, arenaer for samhandling som går rett inn i Taylors modern social imaginaries. Disse 

perspektivene vil vi ikke kunne forfølge videre her, men de angir et locus for kritisk 

bearbeiding av Taylors teori. 

 

9.4 The Neo-Durkheimian Social Form: religiøs praksis i moderniteten 
Med deistenes passiviserte, transcendente guddom på den ene siden, og deres oppvurdering av 

menneskets potensial på den andre, ble det etter hvert mulig å forstå den ideelle 

samfunnsorden i rent humanistiske kategorier. “What is significant is that the plea for a holy 

life came to be reductively seen as a call to centre on morality, and morality in turn as a 

matter of conduct. […] Religion is narrowed to moralism.” 883 Religiøs praksis ble under 

deismen ensbetydende med å perfeksjonere dygdene. “[T]the practice of virtues was the only 

form of cult worthy of God.”884 Religiøs praksis gjennomgikk en metamorfose. På den ene 

siden resulterte den i en sosial humanisme uten transcendente referanser, en eksklusiv 

humanisme. På den andre siden blir spesifikk religiøs praksis i økende grad overlatt til 

religiøse interessegrupper innenfor storsamfunnet, som frikirker, vekkelsesbevegelser og 

misjonsorganisasjoner, karakteristiske for the neo-Durkheimian social form. 

 

 

9.5 Modern Social Imaginaries: sosial praksis i et sekulært samfunn 
Allerede neo-durkheimsk religion speiler et samfunn hvor det offentlige liv er i ferd med å 

miste religiøse referanser, og som i økende grad formes av det Taylor kaller modern social 

imaginaries (“moderne sosiale forestillinger”).885  Begrepet betegner framfor alt den sekulære 

kulturens sosiale forestillinger, og deres kulturelle betydning kan sammenlignes med 

autentisitetsidealets rolle i oppfatningen av autoritet, eller med den rolle forestillingen om den 

immanente rammen spiller i kulturens naturoppfatning. Alle disse forestillingene er kollektive 

                                                                                                                                                                             
 

vekt på bibellesning til utbredelsen av skriftkultur og framveksten av det offentlige rom drøftes i Berge. 
“Skriftkultur”, 9, og Melve. “Skriftkultur – kva er det?”, 27-33. 
883 Taylor. A Secular Age, 225 
884 Taylor. A Secular Age, 222 
885 “[W]here this [neo-Durkheimian] phenomenon takes hold, a potential decline in belief and practice is retarded 
or fails to occur.” (Taylor. “Religious Mobilizations”, 157) Jf. Taylor. A Secular Age, 161-162, 459-460; 
“Religious Mobilizations”, 149, 155. 
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forestillinger på et overordnet plan, som ifølge Taylor deles av de fleste, religiøse som ikke-

religiøse.  

De moderne sosiale forestillingene defineres særlig av samfunnsarenaer som har grodd fram 

fra 17- og 1800-tallet: markedsøkonomien, det offentlige rom og det moderne demokratiet, 

supplert av moteverdenen fra midten av 1900-tallet.886 Det som er felles for disse 

samfunnsarenaene er at mennesker kan samhandle uten å måtte inngå personlige relasjoner. I 

motsetning til kulturer hvor deltakelse i samfunnslivet alltid skjedde via mellomledd i det 

sosiale hierarkiet (laug, familie, stender o.l.), kan individer i dag stå i direkte kontakt med 

fremmede så vel som med staten gjennom de fire nevnte sosiale arenaene. Taylor kaller den 

moderne samfunnsorden et direct access society, og den korresponderer med det moderne 

idealet om likhet, frihet og brorskap.887 De moderne sosiale forestillingene har religiøse røtter 

i den aksiale reform-spiritualiteten og deismen, men disse røttene har lett for å viskes ut i 

praksis fordi kollektiv samhandling på de nevnte samfunnsarenaene skjer uten religiøse 

referanserammer.888 De er tilrettelagt for at alle skal kunne være delaktige på like premisser, 

uavhengig av bl.a. religiøs overbevisning og livssyn. I den forstand anser Taylor de moderne 

samfunnsarenaene for samhandling som “the key entry point to modern secularity”, for en 

normativ forestilling om religionens fravær videreformidles implisitt gjennom praksisene.889   

 

Taylor beskriver post-durkheimsk religiøs praksis som religion på det sekulære samfunnets 

premisser.  Det er en religionsform som fungerer frikoblet fra det offentlige rom, motens 

verden, markedsøkonomien og folkesuvereniteten. Den er frikoblet fra de moderne 

forestillingene om det sosiale, og nettopp i den forstand er den tilpasset disse sekulære sosiale 

forestillingene.890  

Endringen fra neo-durkheimsk til post-durkheimsk religion, ligger i at koblingene mellom 

religion, politikk, sosial tilhørighet og praksis oppløses – derav navnet post-durkheimsk. 

Religion er verken forankret i enhetssamfunnet eller en blant flere valgfrie ”pakker” tilknyttet 

                                                        
 

886 “My basic hypothesis is that central to Western modernity is a new conception of the moral order of society. 
[…] It has now become so self-evident to us that we have trouble seeing it as one possible conception among 
others. The mutation of this view of moral order into our social imaginary is the coming to be of certain social 
forms, which are those essentially characterizing Western modernity: the market economy, the public sphere, 
and the self-governing people, among others.” (Taylor. Modern Social Imaginaries, 2) 
887 Taylor. A Secular Age, 575 
888 Jf. Taylor. “Die Blosse Vernunft”, 342-346; “Closed World Structures”, 62-63 
889 Taylor. “Closed World Structures”, 64 
890 Taylor. “Western Secularity”, 35 
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en bestemt type politisk-religiøs identitet. Religiøs praksis på sekularitetens premisser får 

karakter av å være en frittstående opsjon blant mange andre. Den som finner religion 

meningsfullt, kan utforme sin religiøse praksis etter egne behov.891  

I dette kulturhistoriske perspektivet ser Taylor oppblomstringen av post-durkheimsk religion 

ikke som et paradoks, men som et aspekt ved den sekulære kulturen. Taylor vurderer det altså 

ikke som en falsifisering av sekulariseringsteorien slik Casanova har tatt til orde for.892  

 

Samtidig påvirker sekulariseringen også tradisjonell religion i post-durkheimsk retning. 

Taylor påpeker at åndelig søken blir i seg selv den privilegerte form for religiøs praksis i det 

sekulære: “The basic mode of spiritual life is the quest.”893 Religiøs eksperimentering, 

undring og søken får også større betydning i kirkene.894 Kirkemedlemmer viser synkende 

oppslutning om kirkelige praksiser og mindre kunnskap om kristne symboler og fortellinger. 

Det religiøse livet får svakere og mer heterogene former.895 Det er større åpenhet for å 

involvere seg i religiøse praksiser uten å nødvendigvis dele et spesifikt livssyn eller en 

religiøs identitet. Samtidig trenger ikke religiøs identitet i samme grad som før å innebære 

forpliktelse på religiøs praksis.896 Taylor poengterer at den utforskende tendensen i seg selv 

kan åpne for at man ønsker å la seg forplikte av tradisjonelt religiøst liv. “Super-novaen” leder 

ikke nødvendigvis til fragmentering og heterogen religion, det kan også rekruttere motsatt vei, 

til en gjenoppdagelse av religiøse tradisjoner og ønske om tilhørighet.897 Det foregående 

impliserer at post-durkheimsk religion ikke bare er tilpasset moderne sosiale forestillinger, 

men at den også rommer en kritikk av sekularitetens immanente orden, den eksklusive 

humanismen og subjekts-orienteringen.898 På dette punktet viderefører den romantikkens 

modernitetskritikk, og søker praksisformer som kan åpne opp for overskridende erfaringer 

innenfor rammene av den sekulære samfunnsordenen.899   

 

                                                        
 

891 Taylor. Varieties of Religion Today, 79-107 
892 Woodhead & Heelas. Religion in Modern Times, 429-453 
893 Taylor. A Secular Age, 507 
894 Taylor. A Secular Age, 533-535 
895 Taylor. A Secular Age, 512-515; Varieties of Religion Today, 106-107, 114-115 
896 Taylor. A Secular Age, 508-510 
897 Taylor. A Secular Age, 515-518.  “The fading contact of many with the traditional languages of faith seems to 
presage a declining future. But the very intensity of the search for adequate forms of spiritual life that this loss 
occasions may be full of promise.” (A Secular Age, 533) 
898 Taylor. A Secular Age, 518; “The Future of the Religious Past”, 255 
899 Taylor. A Secular Age, 509 
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Det kollektive fenomenet Taylor betegner som the festive (“det festivalske”) er ikke 

umiddelbart knyttet religiøse praksiser. Betegnelsen er bredere og henspiller på sosiale 

begivenheter som gir en opplevelse av å bli rykket ut av hverdagen, av å forbindes med noe 

større, og som derfor kjennetegnes av et overskridende element. Fenomenet oppstår nedenfra 

og er flyktig i sin sosiale form.900 Taylor identifiserer det i populærkulturen, i form av 

stadionskonserter, festivaler og raves.901 Men også den spontane ritualisering som oppstår i 

kjølvannet av nasjonale tragedier eller etter kjente personers død, anser han som utslag av det 

festivalske fenomenet. De siste tilfellene er praksiser som gjerne finner sted i kirker og som 

kan åpne for en kollektiv reaktualisering av transcendensforestillinger.902 Noe lignende skjer i 

religiøse sentre som Taizé, som samler mennesker av vidt forskjellig bakgrunn rundt 

kollektive praksiser. Det festivalske gir plass for autentisitetsidealet gjennom mangfoldet og 

rommet for det subjektive, og kan samtidig åpne for eksperimentering med religiøse, 

kollektive praksiser.903 Slik sett passer det ikke helt inn i den sekulære kulturens immanente, 

nytteorienterte orden.904 

 

Taylor hevder det festivalske fenomenet går tilbake til pre-aksiale religiøse praksiser.905 Etter 

å ha vært undertrykket av den aksiale reform-spiritualiteten og av modernitetens 

disiplinerende samfunnsidealer, har fenomenet har fått åpnere rammebetingelser i den 

sekulære kulturen.906 “One by-product of the culture of authenticity might be a partial return 

of the repressed.”907 Autentisitetens etikk, med sin pluralisme og vektlegging av den enkeltes 

frihet, kan i så måte være løfterik for festivalske former for transcendens-erfaring, ikke bare i 

sekulær, men også i religiøs forstand.  “[T]he mode of access will be different; but it will still 

be a collective connection. These connections, sacramental or through a common practice, are 

still powerful in the modern world.”908 Kollektiv grenseoverskridelse i festivalsk forstand kan 

kanaliseres inn i post-durkheimske former (Taizé), men også i neo-durkheimske former 
                                                        
 

900 Taylor. “The Future of the Religious Past”, 260 
901 Taylor. A Secular Age, 516-518 
902 Taylor. A Secular Age, 50, 482, 517, 521, 715; “The Future of the Religious Past”, 256-261 
903 Taylor. A Secular Age, 469, 515-517 
904 “It is not obvious a priori that the sense of something beyond, inherent in these fusions, can be ultimately 
explained (away) in naturalistic categories. The festive remains a niche in our world, where the (putatively) 
transcendent can erupt into our lives, however well we have organized them around immanent understandings of 
order.” (Taylor. A Secular Age, 518) 
905 Taylor. A Secular Age, 517 
906 Taylor. “The Future of the Religious Past”, 257-258 
907 Taylor. “The Future of the Religious Past”, 257 
908 Taylor. “The Future of the Religious Past”, 256 
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(karismatiske menigheter) og i tradisjonell kirkelig retning.909 Det festivalskes gjenkomst kan 

leses som en åpning for kollektiv religiøs praksis i det sekulære samfunnet. Men det finnes 

også en utbredt utgave (tolkning) av de moderne sosiale forestillingene som innebærer det 

motsatte. Dette “bildet” er den siste av Taylors fire “lukkede virkelighetsstrukturer” (197).  

 

De moderne sosiale forestillingene harmonerer med en subjektsorientert autoritetsoppfatning 

(autentisitetsidealet), med en naturforståelse som ikke rommer en transcendent dimensjon, 

med krysspresset og den erkjennelsesmessige forestillingen om the buffered self. Summen av 

disse forestillingene gjør religiøse forestillinger erfaringsfjerne. Det gjør det også nærliggende 

å spinne de moderne sosiale forestillingene i en “lukkende” retning hvor de intuitivt oppfattes 

inkompatible med religion. Taylor artikulerer et slikt urefleksivt bilde ved hjelp av idealtypen 

the sociability of strangers (“fellesskapet av fremmede).910 

Folkesuvereniteten og økonomiens, motens og offentlighetens rom, anses her som 

inkompatible med religion, fordi bildet tar for gitt at disse arenaene har blitt opprettet kun av 

hensyn til individet.911 Disse individ-orienterte verdiene anses som the basic point of 

society.912 Det tas for gitt at den moderne orden er selvkonstituerende, den hviler på ren 

fornuft, og er et historisk framskritt som har blitt kjempet fram mot kirkemakt og enevelde.  

Bildets innebyggede narrativ innebærer at religion representerer et tilbakelagt, 

opplysningskritisk stadium som står i motsetning til det moderne samfunnets verdier.913 

Derfor framstår religiøse forestillinger som illegitime, og religion trenger å holdes utenfor 

samfunnets arenaer for samhandling.914 Taylors Reform Master Narrative representerer en 

mot-fortelling til det lukkede bildets iboende narrativ om fornuftens og seierrike kamp mot 

religion.  
                                                        
 

909 “The new framework has a strongly individualist component, but this will not necessarily mean that the 
content will be individuating. Many people will find themselves joining extremely powerful communities, 
because that’s where many people’s sense of the spiritual will lead them. Of course, they won’t necessarily sit as 
easily in these communities as their forbears did. […] But the strongly collective options will not lose adherents. 
Perhaps even the contrary trend might declare itself.” (Taylor. “The Future of the Religious Past”, 256) Jf. 
Taylor. A Secular Age, 516-518; Varieties of Religion Today, 112-113, 115-116; “The Future of the Religious 
Past”, 256-261 
910 Taylor. A Secular Age, 473-483 
911 Taylor. “Die Blosse Vernunft”, 340-341 
912 Taylor. A Secular Age, 578 
913 “Within this somewhat stripped-down notion of Providence and divinely sanctioned order, one which made 
human flourishing so central, it became more and more conceivable to slide towards forms of deism, and 
ultimately even atheism. Indeed, religion could be portrayed as a threat to this order.” (Taylor. “Closed World 
Structures”, 64) 
914 Taylor. A Secular Age, 578-579 
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Taylor vil vise at det moderne samfunnslivet og dets iboende humanisme er historisk 

forankret i vestlig religion og i den aksiale reform-spiritualiteten spesielt. Like fullt er 

forestillingen om det moderne samfunnets inkompatibilitet med religion utbredt i mange deler 

av den sekulære kulturen. Andre deler av kulturen preges av andre utgaver av de moderne 

sosiale forestillingene, som i større grad er åpne for religionens konstruktive bidrag. Det 

gjelder ikke minst der det festivalske finner sted innenfor religiøse rammer. Men felles for de 

ulike bildene av det sosiale, er likevel at de forholder seg til de moderne sosiale 

forestillingene. 

 

 

10 Betenkningens religiøse praksiser lest i sekulariseringsperspektiv 
 

10.1 Betenkningen lest i Taylors diakrone perspektiv 
Analysen av betenkningens praksiser viste at de hovedsakelig kunne kategoriseres som selv-

spiritualitet (89-93). Dette gjaldt ikke bare de meditative praksisene samlet under betegnelsen 

“den indre etterfølgelsesveien”, men også estetiske og symbolske handlinger, 

pilegrimsspiritualitet og åndelig veiledning. I betenkningens framstilling knytter disse 

praksisene vår erfaring av oss selv, av allmenne goder og av naturens verden til en 

transcendent dimensjon. De ulike praksisene anbefales av samme grunn: de legger til rette for 

erfaringen av Guds nærvær i det immanente. Praksis tjener til å omforme gudsforestillingen til 

en erfaringsdimensjon (89-90).  

 

Om dette funnet relateres til Taylors diakrone sekulariseringsteori, kan flere av de nevnte 

praksisene knyttes til den paleo-durkheimske, før-reformatoriske epoken; til 

klosterbevegelsen, ørkenfedrene og mystikken.915 Men målsetningen bak praksisene er i 

denne sammenhengen viktigere enn praksisene i seg selv. I lys av Taylor framstår 

betenkningens praksis-strategi som et forsøk på å reetablere og kroppsliggjøre en forestilling 

om det transcendentes embeddedness i det immanente. I paleo-durkheimske samfunn var 

religion så innvevd i samfunnets kollektive praksiser, at mennesket “couldn’t engage in any 
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kind of public activity without “encountering God””.916 Betenkningens praksiser er ikke 

kollektive og inngår på ingen måte i samfunnets sosiale samhandling, som i paleo-

durkheimske samfunn. De er derimot intensjonale, baserte på individuelle preferanser og 

tilrettelagte for privatsfæren. Samtidig kan betenkningens målsetning med dens religiøse 

praksiser leses som et ønske å gjenskape en erfaringshorisont som minner om den paleo-

durkheimske, hvor “Gud” inngikk i den selvsagte erfaringen av verden.  

 

Analysen gjorde det klart at mange, men ikke alle praksisene kunne kategoriseres som selv-

spiritualitet. Bibel-orienterte praksiser skilte seg tydeligst ut, særlig i lys av den autoritet og 

erkjennelsesmessig rolle de tillegges. Disse praksisene ble identifisert som elementer av 

forskjellsreligion (142). Lest kulturhistorisk kan forskjellsreligionens praksisidealer i 

betenkningen settes i sammenheng med reform-spiritualiteten og dens betoning av Ordets 

praksiser (262-265). Også enkelte andre elementer i betenkningen kan settes i sammenheng 

reform-spiritualitetens praksisidealer.  

 

For det første finner vi enkelte spor av den reformatoriske forestillingen om Guds suverenitet 

og menneskets frihet i frelsesspørsmålet, som dette: “Ved at Gud er til for oss, blir det mulig 

for oss å bli til for andre. Han frir oss ut av vår evige kretsing rundt oss selv og fører oss inn i 

en bevegelse til andre.”917 I Taylors narrativ begrunner forestillingen om Guds suverenitet 

endringen av religiøs praksis i retning av livet i verden og hensynet til våre medmennesker: 

the affirmation of ordinary life (263-265).918 I forlengelsen av dette må det også understrekes 

at analysen identifiserte enkelte diakonale praksisidealer i tilknytning til 

humanitetsreligionens perspektiv. Analysen gjorde det imidlertid klart at disse elementene går 

motstrøms. De er ikke representative for betenkningens posisjon, som fokuserer på subjektet 

og dets aktive rolle i gudsrelasjonen (154-159). Diakonal praksis representerer heller ingen 

affirmation of ordninary life i betenkningen. For betenkningen er ikke hverdagslivet hellig i 

seg selv, det framstilles derimot som et hinder for religiøst liv. Hverdagen overdøver 

gudsrelasjonen og ødelegger religionens erfaringsdimensjon. Religiøs praksis behøves for å 

                                                        
 

916 Taylor. A Secular Age, 2, jf. 446 
917 KMÅL, 12 
918 Taylor. Sources of the Self, 215-218; A Secular Age, 75-80 
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komme ut av hverdagen og inn gudsrelasjonen igjen.919 Betenkningens generelle praksisideal 

impliserer derfor ikke først og fremst en kontinuitet men et brudd med reformasjonens 

affirmation of ordinary life. Disse bruddene skiller også betenkningens praksisidealer klart fra 

deismens humanistiske moral-religion. Bruddet med reform-spiritualiteten og den senere 

utviklingen kommer også til uttrykk i den nevnte affiniteten til den paleo-durkheimske 

epoken, i betenkningens forestillinger om at det knytter seg hellighet til monastisk-inspirerte 

liv; til bestemte steder, som kirkerommene; og til spesielle praksiser, som “den indre 

etterfølgelsesveien”.920 I synet på religiøs praksis er det dermed kun de Bibel-orienterte 

praksisene som knytter betenkningen tydelig til den reformatoriske tradisjonen. 

 

 

10.2 Betenkningen lest i Taylors samtidsperspektiv 
I lys av den diakrone fortolkningsrammen er det nærliggende å spørre hvorfor betenkningens 

praksisideal i liten grad reflekterer den reformatoriske tradisjonen? Man kan også spørre seg 

hvorfor erfaringsdimensjonen er et viktig aspekt i valget av religiøse praksiser? Taylors 

kulturhistoriske perspektiver setter analysens funn inn i en større kontekst som bl.a. tilbyr 

mulige svar på disse spørsmålene.  

 

I den religionstypologiske analysen ble det klart at det store flertallet av betenkningens 

praksiser bar selv-spiritualitetens profil (89-93). De hadde en tydelig individualistisk og 

subjekts-orientert profil, og det var ytterst få med en kollektiv karakter. Det første aspektet 

ved Taylors synkrone bilde av den sekulære kulturen som dette funnet kan relateres til er 

modern social imaginaries, idealtypen som skal artikulere innholdet i de mest allmenne og 

grunnleggende forestillingene om sosial praksis. De moderne sosiale forestillingene deles av 

de aller fleste, religiøse som ikke-religiøse, og skaper en felles forventning om at religiøse 

referanser ikke inngår i sosial praksis. Forestillingene formidles av sosial praksis i seg selv, 

samtidig som forestillingene former praksis. Det dynamiske samspillet mellom forestillinger 

og praksiser er gjensidig forsterkende, og former den intuitive erfaringshorisonten i immanent 

                                                        
 

919 “For mange kan hverdagens støy være en mur som gjør at en mister kontakten med sitt indre. […] 
Tilbaketrekning, stillhet og bønn er en vei til å etablere kontakt med sitt eget selv.” (KMÅL, 21) 
920 Taylor sier: “[T]he claims to special sanctity of certain types of life (the monastic) or special places 
(churches) or special acts (the Mass) were rejected as part of the false and impious belief that humans could in 
some ways control the action of grace.” (Taylor. Modern Social Imaginaries, 102) 
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retning. Det er ikke vanskelig å relatere kirkemøtebetenkningens samfunnsanalyse til en slik 

samtidsbeskrivelse. Betenkningen adresserer et samfunn hvor arbeidsliv, institusjoner og 

offentlighet er tømt for religiøse referanser. Her er religiøs praksis henvist til privatsfæren.921 

Analysens identifisering av betenkningens praksis-idealer som selv-spiritualitet, får sin 

kulturelle betydning og logikk i konteksten av moderne sosiale forestillinger. Selv om 

analysen også viste at betenkningen uttrykte enkelte bekymringer knyttet til religionens retrett 

til privatsfæren (154-157)922, er det denne retretten, og de moderne sosiale forestillingene som 

legitimerer den, som betenkningens praksis-idealer svarer til. Betenkningens religiøse 

praksiser griper ikke inn i sosialt hverdagsliv for øvrig, de forholder seg ikke til det offentlige 

rom og de knyttes omtrent ikke opp mot eksisterende kollektive praksiser i kirken. Lest i lys 

av Taylor kan kirkemøtebetenkningens praksiser sies å være tilpasset det sekulære samfunnets 

modern social imaginaries. De representerer en adaptiv strategi overfor den sekulære 

kulturen. Strategien består i å gi redskaper for den enkelte til selv å forme den religiøse 

praksis-sfæren som fortsatt er tilgjengelig. Betenkningens adaptive strategi har også en annen 

side. Analysen viste at praksisene i relativt liten grad fylles med religiøse referanser (92-93). 

Mange framstilles som nyttige øvelser uavhengig av livssynsmessig ståsted, uten å forutsette 

tilhørighet i en bestemt konfesjon eller en religiøs overbevisning overhodet. Det som 

vektlegges er praksiser som i seg selv framstår som universelle, som meditasjon og 

kontemplasjon. I tråd med denne tendensen viser betenkningen også en tendens til å beskrive 

typisk religiøse øvelser som bønn i allmennmenneskelige termer.923 Også valget av praksiser 

uten eksplisitt religiøst innhold, og nedtoningen av de religiøse konnotasjonene i praksiser 

som tradisjonelt sett har det, korrelerer med Taylors bilde av sekulariserte sosiale 

forestillinger, og kan følgelig leses adaptivt. 

 

De nevnte sidene ved betenkningens praksisidealer er typiske for det Taylor generelt kaller 

post-durkheimsk religion. Et samfunnsliv som ikke lenger rommer referanser til en 

transcendent meningshorisont, legger ikke lenger til rette for religiøs erfaring. Dette skiller det 

                                                        
 

921 “I dag er utfordringen kanskje først og fremst å styrke, tydeliggjøre og frimodiggjøre det kristne nærvær på 
livets naturlige møteplasser, i skole og samfunnsliv, på arbeidsplassen og i hjem og familie.” (KMÅL, 48) 
922 Betenkningens bekymring kommer særlig til uttrykk mot slutten av dokumentet: “Ritualer [har] en viktig 
funksjon i å bryte ned den privatisering av troen som har funnet sted i vårt samfunn og i vår kirke.” (KMÅL, 43) 
“I slike grupper kan vi øve oss i å tale om Gud Skaperen, Opprettholderen og Frelseren på en praktisk og jordnær 
måte. Her kan det religiøse språket gjenvinnes.” (KMÅL, 49-50) 
923 KMÅL, 22-23 
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post-durkheimske samfunnet fra paleo- og neo-durkheimske samfunn, og fører til at 

religionens erfaringsdimensjon er avhengig av å dyrkes fram og holdes ved like i 

privatsfæren. Når betenkningens praksis-ideal bryter koblingene mellom religiøs praksis og 

samfunnsliv, bryter den samtidig med det offentlige og kollektive aspektet som preget religiøs 

praksis i de paleo- og neo-durkheimske samfunnstypene, inkludert størstedelen av religiøs 

praksis i reformatoriske tradisjoner. Betenkningens affinitet til de moderne sosiale 

forestillingene og til religionens korresponderende endring i post-durkheimsk retning, kan 

bidra til å forklare betenkningens avstand til hovedlinjene i luthersk tradisjon.  

Videre innebærer sekulariseringen ikke bare at religiøse transcendensforestillinger har gått fra 

å være innebygget i kollektive praksiser til ikke å være det lenger. Taylor viser at samtidig har 

gått fra å være urefleksive til å stå i krysspresset (cross pressures) mellom ulike sannhetskrav. 

I kapittelet om sekularisering av erkjennelsen viste jeg at dette innebar at religiøse 

transcendensforestillinger generelt hadde gått fra å være erfaringsnære til å bli erfaringsfjerne 

(experience-far). Dette erkjennelsesmessige aspektet ved den sekulære kulturen forsterkes av 

moderne sosiale forestillinger. Sekulariseringen av erfaringsdimensjonen kan leses som et 

rasjonale bak erfaringens framskutte betydning i betenkningen, som den også har til felles 

med post-durkheimsk religion generelt. Behovet for å gjøre religionen erfaringsnær 

kanaliserer betenkningen inn i tilretteleggingen av religiøse praksiser og utformingen av disse: 

betenkningens strategi for religiøs erfaring er i all hovedsak en praksis-strategi (52-54). Den 

uttalte hensikten med de religiøse praksisene gir mening i lys av Taylors tese om at 

sekulariseringen på et allment nivå utspiller seg som endringer i erfaringens kollektive 

mulighetsbetingelser (jf. secularity 3, 193).924 

 

Et siste punkt hvor betenkningens religiøse praksiser viser familielikhet til post-durkheimsk 

religion, er den implisitte forståelsen av autoritet de forutsetter. Dette punktet ble også 

utforsket i analysen av betenkningen fra selv-spiritualitetens perspektiv, hvor subjekts-

orienterte praksiser ble satt i sammenheng med konseptet “den åndelige lengsel” (89-93). Den 

åndelige lengsel, som jeg identifiserte som betenkningens konseptuelle hovedstrategi i dens 

navigering mellom sine ulike autoritetsoppfatninger, viser seg å tilføre teologisk legitimitet til 

det Taylor karakteriserer som den mest karakteristiske av alle “praksiser” i post-durkheimsk 

religion: åndelig søken. I et overordnet perspektiv kan dette forstås som religionens versjon av 
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autentisitetsidealet som karakteriserer autoritetsoppfatningen i kulturen som sådan (jf. the age 

of authenticity, 206-210). Analysen viste at brorparten av betenkningens praksiser la til rette 

for utforskning av indre søken, og at dette hang sammen med en forestilling om “den åndelige 

lengsel” som privilegert kilde til autoritet i det religiøse livet (93). Forstått som den treenige 

Guds stemme i selvets indre, gir betenkningens lengsels-konsept en teologisk og kirkelig 

legitimering også av den utforskende karakter som kjennetegner post-durkheimsk religiøs 

praksis for øvrig. Ved å gi en slik begrunnelse, framstiller betenkningen dette karakteristiske 

trekket ved post-durkheimsk religiøsitet som en mulig vei til den treenige Gud. 

  

Praksisenes mange referanser til tradisjonelle gudsforestillinger og dermed til en transcendent 

dimensjon, kan relateres negativt til the sociability of strangers, den siste idealtypen Taylor 

bruker for å beskrive sosiale forestillinger i kulturen. Tidligere identifiserte jeg dette som den 

siste av Taylors fire lukkede virkelighetsstrukturer, det er et lukkende “bilde” av de moderne 

sosiale forestillingene (197). Betenkningens kobling mellom subjekts-orienterte praksiser og 

tradisjonelle gudsforestillinger impliserer et angrep på den hegemoniske immanens-

forestillingen som denne idealtypen uttrykker. Den viser at post-durkheimske praksiser, som 

er i overenstemmelse med moderne sosiale forestillinger, også kan romme tradisjonelle 

forestillinger det transcendente. Men på et mer subtilt plan kan betenkningen også leses som 

et oppgjør med den religionskritiske humanismen som Taylor hevder the sociability of 

strangers formidler. En viktig grunn til at bildet fungerer lukkende er som sagt dets iboende 

narrativ, som oppfatter det moderne samfunnet som resultat av humanistiske verdiers seier 

over religionen. Analysen viste at betenkningen forsøker å slå hull på denne typen forestilling 

(156). Ikke bare framstilles religion som kompatibelt med humanisme, den hevdes å være 

humanismens forutsetning.925 Betenkningens begrunnelse for denne påstanden er den kristne 

forestillingen om menneskets gudbilledlikhet. Bibelens humanisme “sprenger den 

menneskelige tanke”, sann humanisme er bare mulig der det er sann religion.926 Lest ut fra 

denne konteksten vinkler betenkningen sin sekularismekritikk ikke bare ut fra sine egne 

religiøse premisser, men også ut fra det iboende menneskesynet som sekularitetens egne 

moderne sosiale forestillinger bygger på. Herfra rammer kritikken den de lukkede tolkningene 

av moderne sosiale forestillingene, som karakteriserer forestillingen om the sociability of 
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strangers. Religiøs praksis framstilles som kompatibel ikke bare med en sekulær 

samfunnsform, men også med de humanistiske grunnverdiene det moderne samfunnet bygger 

på. Lest i lys av Taylors kulturanalyser tegner betenkningen opp en strategi for religiøs 

praksis, som skjer på sekularitetens sosiale premisser og som samtidig søker å kroppsliggjøre 

en overskridelse av den sekulære erfaringshorisonten. 

 

10.3 Konklusjon 
De foregående lesningene har vist hvordan betenkningens idealer for religiøs praksis kan 

relateres til den sekulære kulturen slik Taylor framstiller den. Analysen fra selv-

spiritualitetens perspektiv viste for det første at betenkningens praksiser ikke griper inn i 

samfunnets kollektive praksiser, men er individuelle og orientert om privatsfæren. For det 

andre at de var preges av en relativt immanent orientering omkring dette livet i denne verden. 

Begge aspektene viser seg i lys av Taylor å være tilpasset de moderne sosiale forestillingene 

som kjennetegner samfunnslivet i den sekulære kulturen. De samme trekkene kan forklare 

hvorfor betenkningen i liten grad viderefører de sentrale praksisene som karakteriserer 

reformatorisk tradisjon, som i hovedsak er av kollektiv karakter og i hovedsak rettet mot 

transcendente goder. Det kan også forklare hvorfor det er de individuelle og mer immanent 

orienterte praksisformene betenkningen inspireres av i sin egen religiøse tradisjon. I lys av 

Taylor har vi sett at det festivalske fenomenet åpner muligheter for å revitalisere kollektiv 

religiøs praksis i det sekulære. Denne muligheten, som ikke minst virker relevant for kirken, 

overses i betenkningen. Ifølge Taylor passer den heller ikke helt inn i de moderne sosiale 

forestillingene. Orienteringen om privatsfæren og immanente goder gjør det mulig å lese 

betenkningen som et kirkelig uttrykk for post-durkheimsk religion, den mest karakteristiske 

formen for religiøst liv i det sekulære. Når betenkningens framstilling av post-durkheimske 

praksiser likevel skjer innenfor en eksplisitt religiøs referanseramme, innebærer det at den 

samtidig posisjonerer seg mot de lukkede sosiale bildene som ifølge Taylor er utbredt i andre 

segmenter av kulturen. Betenkningens praksiser plasserer seg tydelig innenfor den sekulære 

kulturens sosiale forståelseshorisont, samtidig som den aktualiserer transcendensforestillinger 

som overskrider de moderne sosiale forestillingene. Dette gir betenkningen en ambivalens 

både i forhold til samtidskulturen og den kirkelige tradisjonen. 

 

Lesningen av analyseresultatene i lys av Taylor åpner nye perspektiver på Woodhead og 

Heelas’ framstilling av religiøs praksis i de tre religionstypene. Jeg vil avslutningsvis peke på 
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noen perspektiver som Taylors framstilling tilfører. Taylors teori om sekulariseringen av 

moderne sosiale forestillinger kan bidra til å forklare Woodhead og Heelas’ dokumentasjon av 

både nedgang og oppgang i religiøs praksis: kollektive og offentlige religiøse praksiser viser 

nedgang, mens det er vekst i individuelle og subjekts-orienterte praksiser. Begge tendensene 

kan leses som symptomer på at den sekulære kulturens moderne sosiale forestillinger har 

nedslag i religionen selv. Woodhead og Heelas identifiserer samtidig en dreining fra 

transcendensorienterte praksiser (som ivaretar goder som frelse, et liv etter døden) til 

immanensorienterte praksiser (rettet mot selvrealisering, religiøs erfaring, velvære). Denne 

endringen av praksis reflekterer ikke bare sekulariseringen av sosiale forestillinger. Taylors 

kulturhistoriske narrativ viser samtidig at disse endringene av praksis er kompatible med 

sekulariseringen av den kollektive oppfatningen av autoritetens kilder, av naturoppfatningen 

og av forestillingen om erkjennelse. Endringen av religiøs praksis som Woodhead og 

beskriver inngår i endringer av kulturens kollektive erfaringshorisont. Taylors narrativ kaster 

lys over hvordan de generelle endringene av religiøs praksis henter et mangfoldig rasjonale 

fra denne kollektive bakgrunnen, hvordan de kan framstå som kulturelt meningsbærende. 

Samtidig får han også fram sosiale fenomener i randsonene mellom religion og kultur som 

supplerer Woodhead og Heelas’ analyser. Dette gjelder for det første det festivalske 

fenomenet, som er i stand til å ta religiøse former og også åpne for kollektive sakramentale 

praksiser, til tross for kulturens moderne sosiale forestillinger. For det andre supplerer Taylor 

deres analyser med en annen forståelse av autentisitetsidealets logikk, og med en annen 

årvåkenhet for hvordan autentisitetsidealet kan komme til uttrykk også gjennom kollektive 

religiøse praksiser og autoritetstro religiøse fellesskap. Disse aspektene ved Taylors teori 

utvider forståelsen av samtidsreligion som del av den sekulære kulturen. Samtidig 

kompliserer det også Woodhead og Heelas’ framstilling av samtidsreligionen. Og det 

etterlater et mer flertydig bilde av religionens framtid. 
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11 Betenkningen lest som kulturhistorisk dokument: en oppsummering 
 

Oppsummeringen av Taylors sekulariseringsteori viser hvordan vestlig kultur har utviklet seg 

fra en førmoderne tidsalder, hvor kollektive forståelseshorisonter bidro til å veve erfaringer av 

det transcendente inn i allmenne livserfaringer, til en sekulær samtid, som mangler kulturelle 

mulighetsbetingelser for en tilsvarende erfaringsdimensjon. I det følgende skal jeg 

oppsummere hvordan kirkemøtebetenkningens erfaringsstrategi plasserer seg i forhold til 

Taylors kulturteori. 

 

 

11.1 Betenkningens kritiske bidrag: dikotomien mellom transcendens og immanens 

Sekularismekritikk: overskridende immanens 
Det overordnede tilknytningspunktet til Taylors analyser ligger i betenkningens 

hovedpåstand: at “vår tid” fordrer et kirkelig arbeid med den åndelige erfaringsdimensjonen.  

 

I fortolkningen har jeg påvist at betenkningen adresserer idéinnholdet i de kulturelle 

forestillingene Taylor kaller the closed world structures, som kjennetegnes av at de lukker for 

transcendens-erfaringer. Gjennom betenkningens kombinasjon av åndelige praksiser og 

tilhørende visjoner om et transcendent nærvær, søker den å åpne opp et åndelig erfaringsrom, 

som de lukkede virkelighetsstrukturene ifølge Taylor har lukket for mange sekulære 

mennesker.  

 

For det første adresserer betenkningen deler av idéinnholdet i den lukkede naturoppfatningen 

(“Guds død”). Betenkningens naturoppfatning framstår som et alternativ til dette kollektive 

bildet, ved å hevde at hele den sanselige, biofysiske verden er gjennomsyret av, og delaktig i, 

en transcendent, guddommelig virkelighet. Betenkningens motforestilling bekreftes og 

forankres gjennom en rekke åndelige praksiser som nettopp setter den immanente naturen 

(den sanselige naturen, kroppen og følelseslivet) i fokus for arbeidet med åndelige erfaringer.  

 

For det andre innebærer betenkningens påstand om gudserfaringens mulighet en 

konfrontasjon med idéinnholdet i “det epistemologiske bildet”. Ved å hevde at det 
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transcendente kan erkjennes i det immanente, både gjennom åndelige praksiser og en allmenn 

åpenbaring, gjennom Bibelen og gjennom direkte åpenbaringer, åpner betenkningen for 

gudserfaringens mulighet i en kultur hvor “det epistemologiske bildet” tenderer til å lukke 

den. 

 

For det tredje fungerer lengsels-konseptet som alternativ til det lukkede “bildet” Taylor kaller 

“den selv-autoriserte moral”. “Bildet” rommer en forestilling om at det er et 

motsetningsforhold mellom autentisitetsidealet og religion, for religion fordrer underkastelse 

under ytre autoriteter i form av hellige skrifter eller en geistlig elite. Måten betenkningen 

konstruerer sitt lengselskonsept på, medfører en dekonstruksjon av det lukkede bildet: det er 

først når subjektet blir religiøst det kan være autentisk. Kristen spiritualitet er den ultimate vei 

til indre identitet og til oppfyllelse av selvets lengsler. Det er ingen motsetning, men et 

sammenfall mellom Bibelens ytre ord og den enkeltes behov for autentisitet, ifølge 

betenkningen.  

 

For det fjerde adresserer betenkningen også det lukkede bildet av moderne samfunn som 

“fellesskap av fremmede”. Ifølge dette bildet må religionen holdes utenfor samfunnets arenaer 

for samhandling, fordi religiøse praksiser bygger opp rundt transcendente verdier som står i 

konflikt med samfunnets humanistiske verdier. Taylors beskrivelser kaster lys over 

betenkningens praksiser: de er ikke ment for offentlige rom, men for privatsfæren; de er ikke 

kollektive, men subjekts-orienterte. Med andre ord intervenerer betenkningens åndelige 

praksiser ikke i det sekulære samfunnets sosiale forestillinger, og den truer ikke den 

humanistiske orden som impliseres i sekulariserte, kollektive praksiser. Men samtidig som 

dette innebærer en tilpasning til sekulære sosiale forestillinger, finner vi også her ansatser til å 

dekonstruere deler av det lukkede bildet. Det skjer ved betenkningens påstand om at sann 

religion er en forutsetning for sann humanisme, fordi bare religionen evner å gi 

menneskeverdet en forankring utenfor det selv, i det evige og guddommelige (imago dei). 

Dette underminerer ikke bare bildets iboende religionskritikk, men det overbyr dets positive 

humanisme på religiøse premisser. 

 

Jeg har tidligere vist hvordan Taylors fire “lukkede virkelighetsstrukturer” bekrefter og 

forsterker hverandre (196-197). Dette skjer for det aller meste ubevisst, og resultatet av 

interaksjonen er at menneskers erfaringshorisont lukkes for en transcendent dimensjon. 
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Betenkningen dekonstruerer mye av påstandsinnholdet i bildene, og etablerer alternative 

forestillinger av natur, erkjennelse, autoritet og praksis. Tatt i betraktning at dette inngår i 

betenkningens erfaringsstrategi, er det verdt å påpeke at i teksten virker også disse alternative 

praksisene og forestillingene gjensidig forsterkende på hverandre. På den måten legger 

betenkningen til rette for å etablere en litterær plausibilitetsstruktur som kan gjøre sekulære 

menneskers forståelseshorisont mer refleksiv og åpen. Gjennom et disiplinert arbeid med 

åndelig praksis er det ikke utenkelig at betenkningens alternative plausibilitetsstruktur i større 

eller mindre grad kan internaliseres på intuitivt nivå, og dermed “utvide” sekulære 

menneskers erfaringshorisont for det transcendente. Dette framstår som betenkningens kontra-

sekulære strategi. 

 

 

Religionskritikk: immanent transcendens 
Taylor viser imidlertid at de lukkede virkelighetsstrukturene bare er én konfigurasjon av den 

sekulære bakgrunnsforståelsen. Sekulariteten rommer også åpnere forståelsesrammer, og gir 

grobunn for andre kollektive forestillinger. Taylors diakrone framstilling viser også at flere av 

sekularitetens kollektive forestillinger paradoksalt nok har røtter i aksial, transcendens-

orientert kristendom. Taylors framstiller utviklingen av vestlig kristendom som en historisk 

nøkkel til å forstå samtidens kultursituasjon. Framfor alt hevder han at den kristne kulturens 

økende dreining mot det “aksiale”, splittet transcendens fra immanens og på sikt gjorde en 

rent sekulær forståelsesramme mulig.  

 

Betenkningen utformer sin spiritualitet ikke bare som motsats til den sekulære kulturens 

lukkede virkelighetsstrukturer, men også som motsats til en aksial fromhetstradisjon som 

rendyrker det transcendente. Betenkningens kritikk av aksial kristendom kommer til uttrykk 

gjennom dens kritikk av kirkens hierarkiske naturoppfatninger og kirkens verdensfravendthet, 

dens overbetoning av menneskets syndighet og dens nedvurdering av den naturlige 

åpenbaring, av naturen og det kroppslige. Betenkningens kritikk av kirkens nivellering av 

allmennreligiøsitet og av åndelige erfaringer, deriblant menneskets åndelige lengsel, føyer seg 

saklig sett inn i en kritikk av vestkirkens aksiale fromhetstradisjoner. Kritikken av kirkens 

overdrevne fokus på den rette lære og på skillelinjene mellom de kristne og “verden”, inngår i 

den samme kritikken av aksial reform-spiritualitet.  
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Fellesnevneren for alle forestillingene som rammes av betenkningens religionskritikk, er den 

underliggende idéen om et absolutt skille mellom transcendens og immanens. På samme måte 

som den dekonstruerer den sekulære kulturens lukkede virkelighetsstrukturer og åpner det 

immanente for det transcendente, kritiserer betenkningen også aksiale forestillinger i kristen 

fromhetstradisjon, som ensidig orienterte seg om det transcendente. Til tross for sine åpenbare 

motsetninger deler de begge en forestilling om et absolutt skille mellom transcendens og 

immanens. Det er en todeling av virkeligheten betenkningen kjemper for å overkomme på 

begge fronter.  

For å overkomme skille mellom transcendens og immanens knytter betenkningen på den ene 

siden an til kollektive forestillinger i den sekulære kulturen som i seg selv kan åpnes for det 

transcendente, og på den andre siden ved å benytte seg av forestillinger fra kristen tradisjon 

som åpner for at det immanente har betydning for det transcendente.  

 

 

11.2 Betenkningens konstruktive bidrag: kristen spiritualitet for en sekulær kultur 

Sekulariseringens spiritualitet 
Hvor finner betenkningen ressurser som gjør den i stand til å identifisere sitt bidrag til kristen 

spiritualitet som relevant for en sekulær kultur? Fortolkningen har vist at betenkningen har 

affinitet til en rekke kollektive forestillinger som Taylors artikulerer i sin kulturanalyse av det 

sekulære, ikke bare kritisk men også konstruktivt.  

 

For det første handler det om den generelle orienteringen om det immanente. Betenkningen 

forholder seg gjennomgående til den verden vi allerede er en del av, den røper ingen interesse 

for noe annet liv enn det som leves nå. Her utmales verken et himmelvendt håp om et liv etter 

døden, eller tilbakeskuende lengsel til et paradisisk opphav. I den grad betenkningen søker en 

transcendent virkelighet, så er den til stede i det immanente, her og nå, tilgjengelig i 

erfaringene. Den overordnede forståelsesrammen som både religiøse og ikke-troende deler, 

beskriver Taylor med begrepet the immanent frame. Jeg har vist at den immanente ramme 

ikke nødvendigvis avkrefter en transcendent dimensjon, men den forholder seg simpelthen 

ikke til religiøs transcendens. Mens noen dermed slutter at det transcendente er en umulighet 

(jf. “Guds død”), gjør andre sjikt av den sekulære kulturen det immanente til gjenstand for en 

spiritualitet, som ifølge Taylor også kan åpne for det transcendente. Denne tradisjonen vinner 

skikkelse med romantikken og blomstrer opp i den sekulære kultur i form av post-durkheimsk 
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religion. Når betenkningen retter fokuset fra det transcendente til det immanente, til selvet, 

følelseslivet, kroppen, naturen og det sanselige, knytter den an til den immanente ramme 

generelt, og til post-durkheimsk religion spesielt.  

 

For det andre viser betenkningen sin positive forankring i den sekulære kulturen ved å 

adressere samtidens cross pressures mellom ulike sannhetskrav, og de erkjennelsesmessige 

utfordringene dette skaper. Krysspresset underminerer ikke bare grunnlaget for religiøst 

monopol, men er en viktig grunn til at religiøse erfaringshorisonter som sådan eroderer. 

Betenkningen identifiserer et krysspress både i kulturen og innad i kirken. Et stykke på vei 

integrerer den krysspresset i sin egen tenkning om sannhet, når den påstår at det ikke lenger 

finnes noen “fasit” i åndelige spørsmål. Parallelt med post-durkheimsk religion, bruker 

betenkningen krysspresset som argument for en subjekts-orientert spiritualitet: når ikke 

samfunnet og dets institusjoner er i stand til å gi svar på åndelige spørsmål, henvises subjektet 

til sitt eget indre. 

 

For det tredje, og nært forbundet med de to foregående punktene, har jeg vist at betenkningen 

er relatert til autentisitetsidealet. At Taylor kaller den sekulære kulturen for the age of 

authenticity, betyr at hele kulturen gjennomsyres av dette idealet, både religiøse og ikke-

religiøse deler av den. Den subjektive opplevelse tilskrives langt sterkere autoritet enn i 

tidligere epoker. Betenkningens gjennomgående forsvar for autentisitetsidealet gjør det mulig 

å knytte den til et sentralt aspekt ved Taylors framstilling av sekulær kultur. På den ene siden 

gir den åndelige lengsel som grunnkonsept teologisk legitimering til sekularitetens 

autentisitetsideal, ved å tilskrive autentisiteten guddommelig forankring. På den andre siden 

gjør betenkningens lengselsforestilling at autentisitet blir den kristne spiritualitetens 

kjerneverdi. Mens autentisitetsidealet gjennomsyrer reklame, mote og nyromantisk 

populærkultur, begrunnes det i post-durkheimsk religion med forestillingen om subjektets 

guddommelige potensial. Denne forestillingen, som oftere kommer til uttrykk som en visjon 

enn som teori, er den tydeligste parallellen til betenkningens lengselskonsept i den sekulære 

kulturen forøvrig. Både betenkningens forsvar for autentisitets-idealet i seg selv, og den 

åndelige forståelsen av selvet som betenkningen begrunner idealet med, trekker positive 

veksler på forestillinger som er utbredt i den sekulære kulturen. 
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For det fjerde kan betenkningens subjekts-orienterte praksiser relateres til samtidens sosiale 

forestillinger (modern social imaginaries) (265-267). Når betenkningen kaller sine primære 

åndelige praksiser for “den indre etterfølgelsesvei”, så gir det koherens både overfor kulturens 

immanente orientering, dens erkjennelsesmessige krysspress og autentisitetens autoritet. Og 

jeg har pekt på at betenkningens utforming av åndelig praksis lar seg adaptere til en 

forventning om at kollektive praksiser og sosiale arenaer skal være religiøst nøytrale. 

Betenkningen åpner i liten grad for at det transcendente kan gjøre seg gjeldende i samfunn og 

kollektiv praksis. Samtidig er det nettopp betenkningens subjekts-orienterte praksiser, 

forbeholdt privatsfæren, som gjør den nært beslektet med praksis i post-durkheimsk religion. 

Heller ikke den anser samfunn og kultur som ressurser for spiritualiteten – i motsetning til 

naturen.  

 

De fire foregående punktene oppsummerer betenkningens tilknytningspunkter til den 

sekulære kulturen. Betenkningens “kontra-sekularistiske” strategi innebærer at den tar avstand 

fra de “lukkede virkelighetsstrukturene” som kulturen gjør så nærliggende, som har det til 

felles at de underminerer mulighetsbetingelsene for religiøs erfaring. I det foregående har jeg 

gjort rede for hvordan betenkningen skaper troverdighet og relevans, ved å anvende andre 

kollektive forestillinger og idealer fra den sekulære kulturen. Vurdert slik, representerer 

betenkningens sekulariseringskritiske bidrag et “angrep innenfra”. Den er en 

sekulariseringens spiritualitet, som impliserer en normativ forankring i felleskulturelle 

forestillinger. Denne avhengigheten kommer også til syne i måten de eksplisitte normative 

ressursene brukes på, som er hentet fra den kristne tradisjonen. 

 

 

Revitalisering av post-aksial religion 
Det konkrete materialet som betenkningen utformer sin spiritualitet ved hjelp av, er eksplisitt 

hentet fra kristne tradisjoner. Materialet består av hellige tekster, religiøse symboler og 

fortellinger, teologiske begreper og forestillinger. Påstanden om at betenkningen representerer 

en sekulariseringens spiritualitet kan framstå som selvmotsigende i lys av denne forankringen, 

men jeg vil hevde at det er den ikke. Taylors framstilling av Vestens utvikling fra en kristen 

til sekulær kultur, dokumenterer en mangefasettert og kompleks religiøs tradisjon som har 

blitt, og kan bli, formet på svært ulike måter.  
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Som kirkemøtedokument representerer betenkningen formelt sett luthersk tradisjon. Luther, 

pietismen og Hans Nielsen Hauge blir også nevnt blant inspirasjonskildene. Samtidig er 

betenkningen uttalt økumenisk, og mye av materialet hentes fra andre kirkelige tradisjoner 

enn den protestantiske. Noe av bakgrunnen for dette har vi allerede pekt på: for å gi en 

religiøs begrunnelse av det immanente som er adekvat, må betenkningen søke 

forankringspunkter utenfor den aksiale, transcendensorienterte kristendommen den kritiserer. 

De fleste kildene ligger utenfor og bakenfor den reformatoriske arven, i før-moderne 

kristendom, i mystisismen, klosterbevegelsen og hos ørkenfedrene – tradisjoner med opphav i 

det Taylor kaller det post-aksiale ekvilibrium. Karakteristisk for denne formen for 

spiritualitet, sammenlignet med den senere rendyrkingen av det aksiale, er et ekvilibrium 

mellom immanens og transcendens. Forestillingen om en balanse mellom disse kom til 

uttrykk på en rekke områder, deriblant i forståelsen av natur, erkjennelse, autoritet og sosial 

praksis. På forskjellige måter viser betenkningen slektskap med det post-aksiale 

kompromisset på alle disse punktene. 

 

For det første har fortolkningen påvist likhetstrekk nåde det gjelder naturoppfatningen, 

forestillingen om værenskjeden. Værenskjeden handler nettopp om det immanentes deltakelse 

i det transcendente. Naturen er et skaperverk, den har et guddommelig opphav og 

allestedsnærvær, er forbundet med Gud gjennom sin væren. Som Hanegraaff påpeker, er 

denne forestillingen revitalisert i vår tid gjennom New Age, samtidig som den har opphav i 

platonismen (136). Betenkningen hevder denne typen naturoppfatning er kristen. Den 

formulerer den verken med referanse til Platon eller New Age, men til Bibelen og til 

Augustin, en av idéhistoriens eksponenter for værenskjeden i sin nyplatonske utforming. Ikke 

bare betenkningens insistering på naturens åndelige betydning, men også forestillingen om 

den åndelige lengsel, impliserer en deltakelses-tenkning ala værenskjeden. 

For det andre representerer betenkningen en affinitet med den oppfatningen erkjennelse som 

Taylor artikulerer gjennom idealtypen the porous self. Like lite som det finnes et absolutt 

skille mellom naturen og det guddommelige, finnes det et absolutt skille mellom selvet og det 

guddommelige – selvet er “porøst” i erkjennelsesmessig forstand. For betenkningen kan det 

transcendente allestedsnærværet la seg erfare gjennom den sanselige verden, gjennom 

religiøse praksiser, og gjennom selvets eget indre liv. Porøsiteten innebærer også at erfaringen 

kan passivt bli påvirket av det guddommelige gjennom direkte åpenbaringer og visjoner. Det 

sistnevnte er ikke å så ulikt det en i New Age-sammenhenger omtaler som kanalisering. 
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Fortolkningen viser at betenkningen, med noen få og viktige unntak, deler disse 

forestillingene.  

 

For det tredje viser betenkningen noen likhetstrekk med den oppfatning av religiøs autoritet 

som uttrykkes i det post-aksiale ekvilibrium. I dette tilfellet var det tale om en spenning 

mellom verdslig og religiøs autoritet, en sammenheng mellom immanente goder (som 

trygghet, fruktbarhet og velstand) og transcendente goder (som Guds vilje, frelse og evig liv). 

De immanente godene som betenkningen tar utgangspunkt i, er plassert høyere opp på 

behovspyramiden – det er tale om selvutvikling og selvrealisering istedenfor overlevelse og 

trygghet – men like fullt forankres allmennmenneskelige goder i det transcendente, og gis 

dermed autoritet i det åndelige livet. En tilsvarende forestilling om menneskelige og religiøse 

goder skiller både det post-aksiale ekvilibrium og betenkningen fra den senere aksiale reform-

spiritualiteten. Samtidig viser betenkningen ingen spor av den opprinnelige fusjonen mellom 

samfunnsmessig og religiøs autoritet i det post-aksiale ekvilibrium og i paleo-durkheimsk 

religion.  

 

Går vi over til det fjerde punktet, idealer for religiøs praksis, så er også bildet mer 

sammensatt. Den indre etterfølgelsesveiens praksiser har opphav i før-reformatoriske 

tradisjoner som framfor alt ble kultivert i klostrene. Men betenkningens praksiser gjenspeiler 

ikke den kollektive dimensjon som de opprinnelige praksisene var avhengige av, knyttet til 

klosterets, kirkens og lokalsamfunnets religiøse liv. Borte er også spiritualitetens betydning i 

en “hierarkisk komplementaritet”, hvor graden av, og formen på, ens åndelig engasjement ble 

bestemt av sosial plassering.  

 

Fortolkningen har imidlertid vist at betenkningens ulike avvik fra dens post-aksiale 

inspirasjonskilder ikke framstår som vilkårlige. Tvert imot, i lys av Taylors 

sekulariseringsteori avdekkes meningsfulle mønstre også i avvikene. Fortolkningen har vist at 

betenkningen supplerer dem med elementer fra den aksiale reform-spiritualiteten, som 

betenkningen samtidig er uttalt kritisk til. I det følgende vil jeg rette oppmerksomheten mot 

hvordan betenkningen anvender disse elementene, og hvilken betydning det får i lys av 

Taylors fortolkningshorisont. 
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Nytolkning av reformatoriske impulser 
Istedenfor det post-aksiale ekvilibrium mellom religiøs og verdslig autoritet, knyttet opp til 

samfunnets sosiale hierarkier, forfekter betenkningen en kombinasjon av Bibelens og selvets 

autoritet. Dette er en aksial konstellasjon, og den har paralleller til Luthers autoritetsforståelse. 

I betenkningens videreføring av dette elementet fra lutherdommen, er det også tale om en 

nytolkning. I beskrivelsen av subjektets kilder til åndelig autoritet er det ikke selvets 

samvittighet man møter, som hos Luther, men selvets grunnfølelser og åndelige lengsler. 

Skiftet i begrepsbruk tyder på et skifte fra en luthersk til en post-romantisk metaforikk, som i 

følge Taylor er karakteristisk for autentisitetens tidsalder, og som har lite med Luther å gjøre. 

Det er betenkningens kristne begrunnelse av selvets autoritet, samt at selvets autoritet inngår i 

en dobbel autoritetsstruktur sammen med Ordets autoritet, som utgjør en parallell til den 

lutherske forankring av åndelig autoritet i sola fide og sola scriptura.  

 

Betenkningens nytolkning av den lutherske autoritetsforståelsen, har samtidig en 

erkjennelsesmessig side: den åndelige erkjennelse hviler på selvets indre visshet og det ytre 

Ordet. Forståelsen av autoritet og erkjennelse er på dette punktet, som så mange steder, 

gjensidig forsterkende. Samtidig er det også her tale om kreativ nytolkning av tankegods med 

reformatorisk opphav. På den ene siden er det ikke den tro som vekkes i den enkelte av det 

ytre Ordet, som borger for sann åndelig erkjennelse, slik det var for Luther. Det er i stedet 

selvets egne egenskaper, dets intuisjon og følelsesliv, erkjennelsen forankres i. Igjen går det 

an å kjenne igjen forestillinger fra vår egen samtid i betenkningen. Selv om det ikke er tale 

om det Taylor kaller modernitetens buffered Self, så representerer betenkningens nytolkning 

en sterk betoning av selvets erkjennelsesmessige autonomi og iboende religiøse potensial.  

 

På den andre skjer det en nytolkning av Ordet som ytre erkjennelseskilde, ved at betenkningen 

gjør Ordet ensbetydende med bibeltekstene. Dermed forsvinner det såkalte materialprinsippet 

i skriftsynet ut (solus Christus), mens formalprinsippet blir stående alene (sola Scriptura) 

(152). I forlengelsen forsvinner også andre former for Ordets forkynnelse ut av blikkfeltet, 

som opprinnelig stod sentralt i luthersk spiritualitet: som prekenen, liturgien og salmesangen. 

Dette betyr at synet på autoritet og erkjennelse også får konsekvenser for betenkningens 

idealer for religiøs praksis.  
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Det stedet hvor betenkningens åndelige praksiser viser en kontinuitet med den lutherske 

orienteringen om Ordet, er i bibellesningen (142). Betenkningen anser bibellesning til 

gjengjeld som den sentrale kristne praksisen, og vi har sett at dette bibelsynet også preger 

betenkningens teologiske argumentasjonsform. Det som utelates fra luthersk tradisjon er 

interessant nok det samme som betenkningen utelater fra før-reformatoriske tradisjoner, 

nemlig åndelig praksiser med en kollektiv og offentlig dimensjon. Dette er Ordets praksis i en 

subjektsorientert, post-durkheimsk utgave, kompatibel med sekularitetens forestillinger om 

det sosiale. 

 

 

Konklusjon  
Betenkningens bruk av tradisjonelle kristne elementer trekker hovedsakelig veksel på 

ressurser fra det Taylor kaller det post-aksiale kompromisset. Jeg har vist hvordan disse 

religiøse ressursene generelt tilskriver det immanente større egenverdi for spiritualiteten, enn 

hva tilfellet er med den aksiale reform-spiritualiteten som luthersk tradisjon generelt tilhører. 

Ved å gjøre bruk av før-reformatoriske ressurser, kan betenkningen lettere konstruere en 

kristen spiritualitet som lar seg knytte an til kollektive forestillinger i den sekulære tidsalder. 

Betenkningens nytolkning av før-reformatoriske kilder, som brukes til å gi religiøs bekreftelse 

det immanente, ledsages av en kritikk av aksiale elementer i dens egen reformatoriske 

tradisjon, som avskriver det immanentes egenverdi for spiritualiteten. 

Samtidig er vesentlige sider ved det post-aksiale kompromisset fraværende, knyttet til 

religionens kollektive og samfunnsmessige dimensjoner. Istedenfor møter vi på disse 

punktene en konstruktiv nytolkning av enkeltelementer fra den aksiale reform-spiritualiteten. 

Her står den lutherske betoning av subjektets og Bibelens betydning i en særstilling. Dette 

bidrar til å skrive betenkningens syn på autoritet, erkjennelse og praksis inn i den lutherske 

tradisjonen den formelt sett tilhører. Samtidig har fortolkningen vist at heller ikke de lutherske 

ressursene simpelthen appliseres, de transformeres av betenkningen. Det er i nytolkningene at 

vår sekulære kultursituasjon, slik Taylor beskriver den, avdekker sitt nærvær også i 

betenkningens tradisjonelle religiøse elementer. Ressurser fra kristen tradisjon formes i bildet 

av sekulariseringens spiritualitet.  

 

Det som ikke lar seg redusere til sekularitetens bilde, er betenkningens insistering på 

virkelighetens transcendente dimensjon. Bibelens status som sisteinstans i spørsmålet om 
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åndelig autoritet, erkjennelse og praksis, representerer det transcendente. På disse områdene 

representerer derfor Bibelens status en uomgjengelig motstand mot alle sekulære forestillinger 

i betenkningen, som for øvrig også knytter an til sekulære forestillinger i sin kulturkritikk.  

Analysen viste at denne spenningen mellom transcendens og immanens kan spores like inn i 

forestillingen om den åndelige lengsel, som er betenkningens konseptuelle forsøk på å 

etablere koherens mellom dem (166-171). 

 

På et overordnet plan viser Taylor hvordan sekulariseringen innebærer at det transcendente 

har gått fra å være en erfaringsnær størrelse i den vestlige kultur, noe man relaterte seg til som 

samfunn, til å bli en erfaringsfjern størrelse som i økende grad er frikoblet fra 

allmennkulturelle forestillinger og kollektive praksiser. I lys av denne kulturanalysen blir 

betenkningens tale om “den åndelige lengsel i vår tid” meningsfull, i den forstand at mulige 

kilder til åndelig liv har blitt gradvis mer utydelige og flertydige. Når Taylor påpeker at de 

allmennkulturelle mulighetsbetingelsene for religiøs erfaring forvitrer, framstår også 

betenkningens påstand, om at kirken “vår tid” behøver å reetablere den åndelige 

erfaringsdimensjonen, som meningsfull på en ny måte. Påstanden trer fram som en respons på 

den sekulære erfaringshorisonten som Taylor hevder er et grunnleggende trekk ved vestlig 

samtidskultur, og som i så stor grad tas for gitt at den i stor grad opererer usynlig og ubevisst. 

Det samme helhetsperspektivet bidrar også til å forklare hvorfor betenkningen i så stor grad 

tyr til subjekts-orienterte praksiser som hører til privatsfæren, mens kirkens forordnede 

praksiser, som er av kollektiv og offentlig karakter, forbigås i stillhet. Som 

fortolkningshorisont har Taylor dermed bidratt til å besvare spørsmålene om ble reist i 

forlengelsen av den religionstypologiske analysen: Hvilken kulturhistorisk bakgrunn gjør 

nettopp selv-spiritualitetens forestillinger og praksiser relevante for betenkningen, og hvorfor 

framstår etablerte kirkelige praksiser som lite relevante? Med andre ord: Hvordan kan 

betenkningens erfaringsstrategi relateres til sekulariseringen av vestlig kultur? 

 

Fortolkningen har vist at betenkningen bidrar med en spiritualitet for en æra som er sekulær, i 

den forstand at det transcendente har forsvunnet fra den kollektive erfaringshorisonten. 

Betenkningens visjon om panenteistisk relasjon mellom Skaper og skaperverk utmyntes ikke 

som teori, men som en visjon, som veves sammen i betenkingens oppfatninger av det 

guddommeliges rolle i oppfatningen av autoritet og erkjennelse og dens åndelige praksiser. 

Jeg har vist at betenkningens sammenveving gjør at de står i et gjensidig bekreftende og 
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forsterkende forhold til hverandre. På denne måten søker betenkningen å konstruere en 

helhetlig, åndelig erfaringshorisont, som kan reetablere noe av den kollektive, transcendente 

erfaringsdimensjonen som har gått tapt med sekulariseringen.  

 

Ved å nytolke ressurser fra den kristne tradisjonen, som samtidig evner å knytte an til en 

rekke av sekularitetens kollektive forestillinger, legger betenkningen til rette for en måte å 

erfare tilværelsen på som både er forankret i den sekulære kulturen og som samtidig åpner 

dens immanente ramme. Sekularitetens orientering om det immanente, konkretisert som 

selvet og dets indre liv, naturen og den sanselige verden, tilskrives en åndelig verdi, i kritikk 

av både sekularitetens lukkede virkelighetsstrukturer og den aksiale reform-spiritualitetens 

transcendensorientering. Betenkningen begrunner immanensens betydning i det transcendente, 

og “overbyr” dermed sekularitetens forestilling om en selvberoende immanens. 

Betenkningens etablerer en sisteinstans som den immanente ramme ikke selv kan gi, og 

bekrefter den immanente ramme på transcendente premisser. Og samtidig er det også riktig å 

si, at betenkningen bekrefter den kristne transcendensforståelsen på immanente premisser. Det 

er tale om en panenteistisk erfaringshorisont. Alle forsøk på å løsrive det transcendente fra det 

immanente, enten de gjøres fra sekulært eller religiøst hold, kritiseres av betenkningen ut fra 

denne grunnposisjonen.  
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1 Innledning 
 

I det foregående har jeg utforsket hvordan betenkningens erfaringsstrategi kan relateres til den 

sekulære kulturen. Jeg har forsøkt å kaste lys over betenkningen som kulturhistorisk 

dokument i forlengelsen av analysen av den som samtidsreligion. Disse tilnærmingene har 

imidlertid ikke belyst betenkningen fra et normativt teologisk perspektiv. Betenkningens 

primære mottaker var Den norske kirkes Kirkemøte i 1999. Denne studien har primært 

supplert den kulturanalytiske faglitteraturen om betenkningen. Gjennomgangen av 

faglitteraturen viste at størstedelen av den var teologisk, den adresserte betenkningens 

normative bidrag til Den norske kirke. Den teologiske faglitteraturen om betenkningen drøftet 

den på prinsipielt grunnlag, enten fra lutherske dogmatiske perspektiver (Austad og 

Aadnanes) eller fra et religionsfilosofisk perspektiv (Gravem).927 I avhandlingens siste del vil 

jeg adressere disse prinsipielle sidene ved betenkningen, i forlengelsen, ikke uavhengig, av 

mine kulturhistoriske perspektiver i del III og IV. Jeg ønsker å drøfte enkelte sider ved 

betenkningens normative bidrag, og den systematisk-teologiske resepsjonen av disse med 

utgangspunkt i spørsmålet: hva er den prinsipielle og praktisk-teologiske betydning av 

betenkingens visjon for åndelig erfaring? Sammenlignet med avhandlingens hovedbidrag i 

del III og IV, vil drøftingene i dette avsluttende kapittelet være kursoriske, ingen 

helhetsframstilling men snarere enkelte prinsipielle utblikk gjort med utgangpunkt i enkelte 

konkrete bidrag. Disse vil representere systematisk-teologiske tilnærminger, nærmere bestemt 

religionsfilosofi og dogmatikk.928 Religionsfilosofi forstår jeg her som refleksjon over 

religiøse konsepter på allmenne filosofiske premisser. Denne delen vil ta utgangspunkt i 

Charles Taylors filosofi, nærmere bestemt tesen om menneskets behov for fullness-erfaringer 

som jeg introduserte på s. 195. Begrunnelsen for dette valget er at Taylors fullness-begrep 

evner å belyse betenkningens normative tese om den åndelige lengsel på filosofiske 

premisser. I tillegg har fullness-begrepet den fordelen at det er tett forbundet med 

avhandlingens fortolkningsredskap, i kraft av at det er en filosofisk forutsetning for 
                                                        
 

927 Se forskningsoversikten på s.64-76 
928 Systematisk teologi brukes som en overordnet samlebetegnelse for prinsipiell teori om religionens 
trosinnhold, som grovt sett kan deles inn i de tre underdisiplinene religionsfilosofi, dogmatikk og etikk. 
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sekulariseringsteorien. Det religionsfilosofiske perspektivet fungerer som brohode mellom 

avhandlingens kulturanalytiske hovedfokus og de prinsipielle betraktningene avslutningsvis.   

 

Deretter vil jeg anvende en teologisk tilnærming som primært er dogmatisk, i betydningen 

konfesjonelt forankret teori om religiøse konsepter. Jeg vil eksplisitt utforske alternativer til 

de dogmatiske posisjonene som kom til uttrykk i den prinsipielle diskusjonen om 

betenkningen. Først vil jeg kort skissere noen posisjoner i spørsmålet om erfaringens 

teologiske betydning. Målet med dette er for det første å utvide perspektivet på hvordan 

betenkningens erfaringsstrategi, som prinsipiell posisjon, kan plasseres i en større, aktuell 

teologisk kontekst. En bieffekt av dette grepet er at også den teologiske faglitteraturen om 

betenkningen til en viss grad kontekstualiseres. Deretter vil jeg undersøke om og hvordan 

tesen om den åndelige lengsel kan etableres som konsept i lys av moderne luthersk 

dogmatikk. Dette vil jeg gjøre med henvisning til Paul Tillichs grunnlagstenkning om 

menneskets åndelige søken i boken Biblical Religion and the Search for Ultimate Reality 

(1955). Tillichs teologi vil avslutningsvis danne utgangspunkt for min kritiske vurdering av 

betenkningens erfaringsteologiske posisjon. 

 

I lys av disse prinsipielle drøftingene vil jeg til slutt drøfte betenkningens erfaringsstrategi i et 

praktisk-teologisk perspektiv. Jeg vil trekke veksler på både kulturanalytiske og prinsipielle 

innsikter i en kritisk drøfting av forholdet mellom betenkningens subjektsorienterte praksiser 

og tradisjonell kirkelig praksis: eukaristien.  

 

 

 

 

 

 

2 Religionsfilosofisk perspektiv: den åndelige lengsel og Taylors fullness 
 

Utgangspunktet for den følgende drøftingen vil være et underliggende, filosofisk element i 

Taylors sekulariseringsteori. Dette handler ikke om kulturelle mulighetsbetingelser for 

åndelig erfaring, men om en antropologisk, allmennmenneskelig komponent i den åndelige 
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erfaring, som ligger forutfor alle kulturelle konstruksjoner: menneskets iboende behov 

fullness.  

 

 

2.1 Behovet for fullness som allmennmenneskelig fenomen 
Åndelig erfaring handler for Taylor om mer enn kulturhistoriske konstruksjoner: ”Human 

culture [...] always involves some interpretation and redefinition, but against a background of 

human constants.”929 Hva Taylor kaller behovet for fullness, er et av disse konstante trekkene 

ved mennesket. Jeg vil her rekapitulere min presentasjon av begrepet på s.195 og fylle den ut. 

Hensikten er å vise hvordan Taylors redegjørelse for fullness aktualiserer så mange elementer 

i betenkningens beskrivelse av den åndelige lengsel som allmennmenneskelig fenomen, at den 

kan brukes som en filosofisk forståelsesramme for fenomenet som betenkningen forsøker å 

beskrive. 

 

Selv om begrepet får en sentral plass i A Secular Age, beskriver Taylor selve fenomenet lenge 

før 2007.930 I min redegjørelse på s.195 argumenterte jeg for at begrepet kan sees på som en 

forlengelse av hans eldre teorier om moralske hypergoder. Som sådan spiller tesen om 

menneskets behov for fullness en rolle i både hans antropologi, moralfilosofi og 

historiefilosofi før A Secular Age, og er et premiss i hans tilnærming til idéhistorie.931  

 

Taylor vedgår at nøkkelbegrepet innebærer visse definisjonsvansker, men han hevder likevel 

det er tale om et allmennmenneskelig fenomen: “[W]e really don’t have a generally accepted 

language or term to describe what this is. […] I use [fullness] as a generic term on the grounds 

that I think everybody has some sense of, and desire for, a fantastically realized life, a life 

realized to the full.”932 Noen steder bruker han også meaning, i betydningen “meningen med 

livet” eller ultimat mening, som ekvivalent.933 Det handler om erfaringer av å være i kontakt 

med noe som virkelig gjør livet verdt å leve, “livsfylde”. “We all have some sense of this, 

which emerges in our identifying and recognizing some mode of what I call fullness, and 

                                                        
 

929 Taylor. A Secular Age, 767 
930 Se f.eks. Taylor. “The Politics of Recognition” (1992), 28-29 
931 Smith. Carles Taylor, 89-97, 237-242 
932 Taylor sitert i Kuipers. “The New Atheism and the Spiritual Landscape of the West”, 2. 
933 Se Taylor. A Secular Age, 711-727 og “Disenchantment-Reenchantment”, 292. 
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seeking to attain it.”934 Mennesket har en naturlig lengsel etter livsfylde. Den kan manifestere 

seg som en religiøs eller åndelig lengsel, og Taylor ser den som en viktig drivkraft bak 

modernitetens oppblomstring av post-durkheimsk religion. “In particular, I hold that religious 

longing, the longing for and response to a more-than-immanent transformation perspective, 

what Chantal Milon-Delsol calls a “désir d’éternité”, remains a strong independent source of 

motivation in modernity.”935  

 

Taylor beskriver fullness-fenomenet som en selvoverskridende erfaring, og peker også på en 

form for erfaring romantikerne søkte. Den har affinitet til romantikkens sensibilitet for det 

sublime og overskridende, erfaringer knyttet til natur, estetikk og i menneskets indre liv. 

Betydningen av slike erfaringer hevder Taylor har vunnet utbredelse i den vestlige 

populærkulturen særlig etter 60-tallet.936 Fra romantikken har en arvet forestillingen om at 

kunsten er meningsbærende i seg selv, i det sekulære står kunstgalleriet som en kilde til 

livsfylde.937 Tilsvarende anses poesien som bærer av et mer “subtilt språk” som evner å 

formidle en dybdedimensjon i tilværelsen vi ellers ikke har tilgang til.938 Poenget er at Taylors 

fullness-begrep gir en religionsfilosofisk åpning for å tale om det transcendente på allmenne 

premisser, også innenfor den sekulære kulturens erfaringshorisont.939  

 

Hans påstand om at behovet for livsfylde er et universelt trekk ved menneskenaturen er 

omstridt, og Taylor er selv klar på at påstanden om at livsfylde korrelerer med en transcendent 

dimensjon ved virkeligheten, kan ikke bevises filosofisk. Han hevder likevel det er en 

nærliggende hypotese. Tesen om at det universelle behovet for livsfylde svarer på en 

transcendent dimensjon, kan gi mening til en rekke kulturfenomener han drøfter i siste del av 

A Secular Age, samtidsfenomener som han mener ikke passer inn i den sekulære kulturens 

kollektive forståelseshorisont, men som fortsetter å gjøre seg gjeldende til tross for at den 

                                                        
 

934 Taylor. A Secular Age, 768 
935 Taylor. A Secular Age, 530. Her gjør Taylor seg til talsmann for at selvet er en kilde til transcendent autoritet, 
i tråd med betenkningens lengsels-konsept. Det er en naturlig, iboende sammenheng mellom immanens og 
transcendens, selv en sekularisert immanens peker ut av seg selv. Katolikken og fenomenologen Taylor plasserer 
seg med denne posisjonen i en post-romantisk tradisjon sammen med betenkningen. Hans beskrivelse av the 
religious longing kan vanskelig leses som noe annet enn et prinsipielt forsvar for den åndelige lengsel som 
medierende konsept, slik betenkningen framstiller den. 
936 Taylor. “Afterword”, 320; A Secular Age, 600-617, 676-681, 723-727 
937 Taylor. Sources of the Self,  376-377 
938 Taylor. A Secular Age, 360, 404-405, 592-597, 606-607, 711, 757-765 
939 Taylor. A Secular Age, 775 
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sekulære kulturen etterlater dem meningsløse. Felles for fenomenene er at de destabiliserer 

kulturens immanente ramme og eksklusive humanisme. De representerer en form for 

kontinuitet med romantikkens forsøk på å finne en tredje vei mellom tradisjonell religion og 

sekulær modernitet, men de gjør seg gjeldende nedenfra, ikke primært blant kulturelitene. At 

de er naturlige, allmennmenneskelige og selvoverskridende, åpner for Taylor den filosofiske 

muligheten for at de speiler en transcendent dimensjon innenfra den sekulære kulturen.940 

Blant de kulturfenomenene Taylor drøfter vil jeg i det følgende konsentrere meg om 

erfaringen av naturens betydning, attraksjonen ved hellige rom og vold som kulturfenomen.  

Disse tre fenomenene, som alle inngår i Taylors refleksjon over behovet for livsfylde, vil på 

hver sin måte belyse ulike sider ved betenkningens framstilling av den åndelige lengselens 

uttrykk i samtiden.  

 

 

Overskridende naturopplevelser  
I Taylors framstilling lar det post-romantiske elementet seg spore i samtidens interesse for 

“naturopplevelser”. Romantikkens naturoppfatning hadde det til felles med den førmoderne 

forestillingen om værenskjeden, at naturen rommet en iboende betydning, den representerte 

en åndelig dybdedimensjon. Det er for Taylor paradoksalt at overskridende naturopplevelser 

vinner interesse innenfor en immanent ramme, som nettopp ikke tilskriver naturen noen 

iboende betydning. Interessen synes å rokke ved modernitetens sekulære naturoppfatninger. 

Men det er også et syn som ligger i konflikt med det han omtaler som et “cerebralt” ideal som 

har fulgt Vestens reform-drevne kristendom, hvor tro i det store og hele anses som en 

“intellektuell ferdighet”.941 I følge Taylor har transcendens-orientert kristendom og en sekulær 

modernitet gjort felles sak i å redusere kroppens og naturens rolle i det åndelige livet. 

 
To undo the reduction would be to rediscover the way in which life in our natural surroundings, as well 

as bodily feeling, bodily action, and bodily expression, can be channels of contact with fullness. Earlier 

religious life was full of such bodily modes and rituals. But precisely these which have tended to be 

sidelined with the advance of Reform, through more cerebral forms of Christian faith and ritual, and 

then into the disciplined, disengaged secular world.942 

                                                        
 

940 Taylor. A Secular Age, 676-681, 723-727 
941 Taylor. A Secular Age, 767 
942 Taylor. A Secular Age, 766-767 
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Ut fra Taylors resonnement blir det nærliggende å forklare naturens vedvarende attraksjon ut 

fra iboende kvaliteter i relasjonen mellom menneske og natur.943 Taylor peker ut av 

modernitetens doble reduksjonisme. En revurdering av kroppens og naturens åndelige 

betydning kan stige fram fra naturopplevelsen i seg selv: “The attention to natural forms can 

uncover a deeper reality to which we are more and more blinded in our civilization.”944 

Taylors argumentasjon støtter opp om betenkningens påstander om at den åndelige lengsel 

strider mot kirkelige så vel som sekulære former for reduksjonisme av naturen.945 Vi har 

tidligere sett betenkningens påstand om at naturen er viktig for spiritualiteten på grunn av en 

iboende forbindelse mellom naturen “i seg selv” og menneskets indre åndsliv, “[n]aturen 

vekker menneskets indre liv og følelsesverden.”946 Taylor bekrefter også at opprøret mot 

reduksjonismen blir tydeligere i vår tid på grunn av sekularismens reduksjonisme. 

Innholdsmessig har betenkningens beskrivelser av samtidens gjenoppdagelse av naturens 

“åndelige” betydning, mye til felles med Taylors beskrivelser av naturinteressen i den 

økologiske bevegelse, økoturismen, holismen og post-durkheimsk religion.  

Betenkningen søker eksplisitt tilbake til en bibelsk forankret naturspiritualitet. Taylor for sin 

del hevder at det å anse naturen som kilde til gudserkjennelse er, om ikke bibelsk, så i det 

minste noe opphavelig i kristendommen så vel som i annen tradisjonell religion (jf. forholdet 

til kropp og natur i post-aksial religion. Han bekrefter også betenkningens påstand om at dette 

                                                        
 

943 Taylor. A Secular Age, 344-350, 592, 611-617, 766-767. Taylor sporer forestillinger om naturopplevelsens 
overskridende potensial en rekke steder i kulturen. Han påpeker hvordan forskere innen naturvitenskapene, som 
faglig sett står for en reduksjonistisk eller materialistisk naturoppfatning, kan beskrive naturen i estetiske og 
moralske vendinger - som “mystisk”, “vakker” og “betydningsfull”, den vekker følelser som “undring” og 
“ærefrykt”. Slike framstillinger overskrider det vitenskapelige. (Taylor. “Disenchantment-Reenchantment”, 294-
302). Innen  moderne skjønnlitteratur finner Taylor eksempler på vurderinger av naturopplevelsens åndelige 
verdi som på en eksplisitt måte åpner rommet for det transcendente (Taylor. A Secular Age, 761-763). Langs 
tilsvarende linjer registrerer han kroppens betydning i den karismatiske bevegelsen (Taylor. A Secular Age, 761-
763). Øko-bevegelsen, og selvfølgelig den voksende nyreligiøsiteten, tilskriver også natur og kroppslighet en 
åndelig dimensjon, som mangler begrunnelse innenfor sekularitetens naturoppfatning. (Taylor. “Perils of 
Moralism”, 356-357) 
944 Taylor. A Secular Age, 761, jf. 762-763 
945 “[Vi opplever] i dagens samfunn at stadig flere mennesker i byene søker det guddommelige i naturen.” 
(KMÅL, 14). “Ved å redusere naturens betydning for en kristen helhetsoppfatning av tilværelsen, har kirken 
bidratt til å tørke ut sitt eget åndelige liv. I Bibelens ja til skaperverket ligger det også et ja til menneskets 
kroppslighet. […] Mye åndelighet har sett på kroppen som noe “urent” og dens behov som noe det gjelder å ta 
avstand fra. I stedet skulle vi øve oss i å gjøre kroppen vår til en kilde til lovsang og takknemlighet. Takket være 
den kan vi søke Gud i naturen, takket være den kan vi falle ned på våre knær, takket være den kan vi synge og 
spille til Guds ære.” (KMÅL, 15). “[M]ange kirkegjengere [vender seg] bort fra en holdning som har gjort troen 
til en intellektuell ferdighet. Man finner det befriende å kunne knytte sin åndelige lengsel til kroppen og til 
naturen.” (KMÅL, 43) 
946 KMÅL, 15 
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aspektet har gått tapt gjennom vestkirkens utvikling til fordel for en intellektualistisk fromhet. 

Det på mange måter paradoksale opprøret i den sekulære kulturen, mot denne doble 

reduksjonismen, åpner for revitalisering av elementer i førmoderne spiritualitet. Det er på 

dette punktet betenkningens tolkning av natur-spiritualitetens gjenkomst som uttrykk for 

menneskets åndelige lengsel, finner støtte i Taylors tolkning av sekularitetens naturinteresse 

som utslag av behovet for livsfylde.  

 

 

 Overskridende rom 
Symptomene på en revitalisering av naturens “åndelige” betydning knytter Taylor også til et 

mer generelt ubehag i kulturen. Han peker i retning av uttrykk for meningstap i det sekulære, 

en tomhetserfaring som på en annen side kan knyttes til storbyenes arkitektoniske 

helhetsuttrykk. “It’s not just that skyscrapers now dwarf the cathedral. […] It is more like 

cacophony replacing meaning as such. The shape of the city no longer manifests a single 

over-arching meaning.”947 Opplevelsen av at det moderne byrommet ikke lenger reflekterer 

noen kilder til livsfylde, ser Taylor i sammenheng med turismens voksende interesse for 

gamle helligdommer og religiøse monumenter. “There is certainly a widespread sense of loss 

here, if not always of God, then at least of meaning. This manifests itself in the massive 

movement of people as tourists towards the still undamaged cites of earlier civilizations, with 

their temples, mosques, and cathedrals.” 948 Taylor peker også på den utbredte oppfatningen 

om at nye religiøse monumenter skal være skapt etter førmoderne forbilder.949 I analogi til 

naturinteressen, blir katedraler og religiøse monumenter betydningsfulle på en ny måte 

innenfor rammen av en sekulær kultur. De framstår i økende grad som spor av en tapt 

dybdedimensjon, en kilde til livsfylde som monumentene i seg selv fremdeles formidler en 

anelse av.950 “The presence of something beyond the “natural” is more palpable and 

immediate, one might say, physical, in an enchanted age. […] This is what we sense, and 

often regret the passing of, when we contemplate the medieval cathedral.”951 Hvorfor brer 

interessen for helligsteder om seg i den sekulære æra når den ikke kan forankres i den 

                                                        
 

947 Taylor. A Secular Age, 552 
948 Taylor. A Secular Age, 552; jf. 522, 712 
949 Taylor. A Secular Age, 545-546 
950 Taylor. A Secular Age, 38, 334-335, 592 
951 Taylor. A Secular Age, 553 
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immanente ramme? For Taylor bekrefter spørsmålet hans påstand om at en trenger å lete 

hinsides kulturelle mulighetsbetingelser etter svar. Igjen synes vi å stå overfor ureduserbare 

trekk ved menneskets behov og erfaringer.952 

Igjen utgjør Taylors filosofiske argumenter for livsfylde et tilknytningspunkt for 

betenkningens betraktninger om den åndelige lengsel “i vår tid”. Betenkningen taler også om 

en fraværserfaring som særlig knyttet gjør seg gjeldende i storbyene, som sender mennesker 

på leting etter det hellige i andre rom. “[Vi opplever] i dagens samfunn at stadig flere 

mennesker i byene søker det guddommelige i naturen. Dette må bl.a. sees i sammenheng med 

det eksplosive trykket mot helhet, som er skapt gjennom modernismens marginalisering av 

Gud, særlig i urbane strøk.”953 Når byrommet er tømt for andre referanser til det hellige, 

fortsetter tradisjonelle helligsteder å formidle en fyldeopplevelse i kraft av seg selv. “Mange 

erfarer på en ny måte at kirkerommet er som et kraftfelt. Åpne, hellige kirkerom som drar folk 

til seg er en visjon for kirkens misjon i vår tid.”954 Det sakrale rommets attraksjon synliggjør 

menneskets behov for selvoverskridelse, og det impliserer for både Taylor og betenkningen at 

det transcendente gjør seg gjeldende, også når kulturens fortolkningsrammer ikke er åpne for 

det.  

 

Overskridelse og vold 
På et helt annet område trekker Taylor fram en annen type paradoks i kulturen, nemlig det 

uforståelige behovet for å negere livets forrang. Det gir seg uttrykk gjennom enkeltindivider 

og grupper; gjennom tenkning og voldsutøvelse. Blant annet peker Taylor på anti-

humanistiske strømninger og symptomer på dyrking av dødsdriften. Taylor identifiserer 

uttrykk for dette i høykulturen, som i Nietzsches übermensch-ideal og “viljen til makt”, og i 

hans profetiske omsnuing av alle verdier. I andre kultursjikt peker Taylor på tilsvarende 

impulser i “kriger-etoset”, i soldaters vilje til å overskride livets ukrenkelighet, for seg selv og 

andre, i tjeneste for konge og fedreland. Selv om kriger-etoset er forankret i forestillingen om 

et kollektivt, høyere moralsk gode, bryter viljen til å drepe like fullt med kulturens eksklusive 

humanisme. I forlengelsen retter Taylor oppmerksomhet mot menneskets vedvarende 

tilbøyelighet til å dyrke brutaliteten for dens egen skyld, som kan manifestere seg i 

                                                        
 

952 Taylor. A Secular Age, 545-546 
953 KMÅL, 14 
954 KMÅL, 48; jf. 41-43 
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krigssituasjoner og terrorhandlinger. I motsetning til kriger-etoset er det her tale om en 

overlagt overskridelse av livets forrang som kan operere under et skinn av religion eller 

ideologi. Men volden kan også utøves uten noen koblinger til spørsmål om høyere goder, den 

kan manifesterer seg som “blodrusen” i ekstreme krigshandlinger og i blind vold. Det hefter 

en paradoksal attraksjon ved bruddet på livets forrang. Å bryte ut av den humane 

selvbegrensning, forsøket på å bli larger than life gjennom destruksjonens eksesser, gir en 

pervertert erfaring av livsfylde. Likevel kan også dette anses som en respons på et universelt 

behov for transcendenserfaring ifølge Taylor, som i seg selv er genuint.955  

 

Selv om betenkningen mangler bredden og dybden i Taylors refleksjoner over 

menneskesinnets irrganger, kaster refleksjonene hans lys over betenkningens påstand om at 

den gudgitte lengsel ikke nødvendigvis leder til den guddommelige kraft som sporer den an. 

Betenkningen påpeker at lengselen kan lede bort fra dens eget opphav, ikke minst i en 

pluralistisk kultur preget av så mange kryssende idealer: 

  
Den åndelige lengsel i og utenfor kirken kanaliseres i ulike retninger; ofte i selvopptatt jag etter åndelige 

opplevelser, til strev etter å gjøre mer eller fremstå mer “hellig”, til en flukt bort fra det menneskelige 

liv med dets små og store hverdagsproblemer. I denne situasjonen er det viktig å finne fram til 

kjennetegnene på sann åndelighet, dyrke dem fram og hjelpe hverandre til å holde fast på dem.956		

	

I noen tilfeller leder den åndelige lengsel til destruktive praksiser og forestillinger: “Det er i 

dag stadig flere mennesker som tror på at skjulte åndsmakter påvirker menneskenes 

livssituasjon. […] Denne type okkult praksis er destruktiv i sitt vesen. Den kjennetegnes ved 

at mennesket brytes ned og fratas den frihet, hvile og trygghet som er kjennetegnet på sann 

åndelighet.”957 Mens betenkningen begrenser seg til å beskrive mørke sider ved den 

nyreligiøse og åndelige søken, har Taylor en videre optikk som fanger inn en rekke 

kulturfenomener. Men på hver sin måte, gir de likevel uttrykk for at også menneskets selv-

absorberte og destruktive tildragelser har sitt opphav i en lengsel, som er nedfelt i mennesket 

forut for kulturelle fortolkningsrammer. Taylors vide horisont gir et filosofisk 

                                                        
 

955 Taylor. A Secular Age, 317-321, 346, 373-374, 630. Jf. “Notes on the Sources of Violence”, 188-193; 
“Spirituality of Life – and its Shadow” 
956 KMÅL, 34 
957 KMÅL, 39 
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tilknytningspunkt for betenkningens beskrivelser av den lengsel som sporer av i det 

destruktive. 

Selvoverskridelse som negerer livets forrang får sin motsetning i selvoppofrelse i omsorgen 

for den andres liv i bred forstand. Taylor peker i denne sammenhengen på uttrykk for 

selvoverskridelse som betenkningen ikke vier oppmerksomhet som en vei til å oppfylle den 

åndelige lengselen. Fenomener som medfølelse, selvoppofrelse og nestekjærlighet er generelt 

i tråd med den eksklusive humanismen, og rokker ikke nødvendigvis ved den immanente 

rammen. Like fullt  er også slike fenomener manifestasjoner på menneskers søken etter 

livsfylde.958 Og i følge Taylor er det her de konkrete fenomenene er koherente med behovet 

for livsfylde, som i realiteten rommer “[the] aspiration to seperate ourselves from evil and 

chaos, and to anchor ourselves in the good.”959 Selvoverskridelse gjennom omsorg for andre 

framstår nettopp derfor som et moralsk ideal i kraft av seg selv, hevder Taylor. I motsetning 

til voldelig selvoverskridelse, er det ingen dissonans ved den moralske attraksjonen som 

nestekjærlighet utstråler. Betydningen av denne formen for selvoverskridelse er ikke bare noe 

som tas for gitt, Taylor påpeker at betydningen av den også framheves som et ideal i 

Skriftene.960 Som en kristen vei til fullness, korrelerer Taylors argumentasjon med 

betenkningens understrekning av kirkens diakonale praksiser, med den forskjell at 

betenkningen forstår diakoni som “kommunikasjon” utad, og ikke som en vei til “kilden” 

(154-158). 

 

 

2.2 Overskridende erfaringer fordrer en ontologi 
Taylors religionsfilosofiske bidrag til betenkningens lengselskonsept består for det første i å 

påvise at kulturelle fenomener som betenkningen også er opptatt av, ikke passer inn i den 

sekulære kulturens immanente forståelsesrammer, og for det andre i å vise hvordan de gjør 

religiøse tolkninger nærliggende. Disse erfaringene blir ikke alltid tolket verken religiøst eller 

som uttrykk for transcendenserfaring i videre forstand. Men Taylor påviser hvordan de like 

fullt bryter med samtidens kollektive forestillinger, idealer og praksiser, og derfor peker 

implisitt ut av disse, mot åpnere forståelsesrammer. “A disenchanted view of the world needs 
                                                        
 

958 Taylor. A Secular Age, 246, 597, 681, 693-698, 722. Jf. A Catholic Modernity?, 33-34 
959 Taylor. A Secular Age, 711 
960 Taylor. A Secular Age, 700-703. Se i forlengelsen også hans drøfting av det nytestamentlige begrepet 
splangnizesthai i lys av dette aspektet ved fullness, ss. 737-741 
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a theory to explain the continuing power of this kind of experience.”961 Når de sekulariserte 

fortolkningsrammene ikke evner det, fordrer det at en tar utgangspunkt i nettopp erfaringene 

selv for å etablere en adekvat fortolkningsramme. Dette er allmenne og konkrete erfaringer 

som angir retningen for en mer adekvat ontologi enn hva sekulariteten selv har vært i stand til 

å etablere, og som sådan tilskriver Taylor erfaringen et åpenbarende potensial.962 Med 

utgangspunkt i det universelle behovet for livsfylde melder forestillingen om en transcendent 

dimensjon seg fra det immanente. “If I am right that our sense of fullness is a reflection of 

transcendent reality (which for me is the God of Abraham), and that all people have a sense of 

fullness, then there is no absolute point zero.”963 De lukkede ontologier som dominerer 

sekulariteten klarer ikke å gjøre rede for menneskers mest betydningsfulle livserfaringer.964 

“Modes of fullness […] that remain within the immanent frame, are therefore responding to a 

transcendent reality, but misrecognizing it. They are shutting out crucial features of it.”965 Det 

er ikke fravær av transcendens-erfaringer som er problemet i den sekulære tidsalder, det er 

sekularitetens kollektive tolkningsrom som ikke lar dem anerkjennes som sådan. 

Betenkningens erfaringsstrategi kan i lys av Taylor leses som et forsøk på å etablere et mer 

adekvat tolkningsrom – et kirkelig forsøk på å la menneskers ulike erfaringer av åndelig 

lengsel komme til seg selv innenfor en forståelsesramme som er åpen for det transcendente. 

 

Til slutt vil jeg peke på et aspekt ved Taylors refleksjon om fullness-fenomener i det sekulære, 

som er interessant fordi den bryter med den subjekts-orienterte trenden. Dette er samtidens 

symptomer på the festive, forekomster av kollektiv ritualisering nedenfra, som både skjer i 

randsonene av, eller frikoblet fra, tradisjonell religion. “[The festive] wrench us out of the 

everyday, and put us in contact with something beyond ourselves.”966 Den sekulære kulturen 

savner en adekvat ontologi og antropologi som kan forklare attraksjonen ved at kollektive 

opplevelser fortsatt tiltrekker seg mennesker. Selv ser han dette som en del av menneskets 

iboende behov for selvoverskridelse som er i slekt med de mest arkaiske former for religiøst 

liv. I den sekulære kulturens oppmykning og pluralisme, kommer festivalske former for selv-

overskridelse til overflaten igjen, etter lenge å ha vært marginalisert av disiplinerende former 
                                                        
 

961 Taylor. A Secular Age, 518 
962 Taylor. A Secular Age, 607 
963 Taylor. A Secular Age, 769  
964 Taylor. A Secular Age, 676-681, 723-727 
965 Taylor. A Secular Age, 768 
966 Taylor. A Secular Age, 517  
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for religion og samfunnsorden.967 I denne siden ved menneskets behov for livsfylde ligger det 

en kime til spiritualitet som går i en kollektiv retning. Det er en retning som betenkningen i 

svært liten grad utforsker, men hvis Taylor har rett i sin analyse, åpner dette andre og mer 

løfterike perspektiver på kollektive religiøse praksiser, enn hva statistikkene tyder på. 

 

 

2.3 Konklusjon: Fullness som tolkningsramme for den åndelige lengsel 
I det foregående har jeg utforsket Taylors teori om menneskenaturens konstante behov for 

livsfylde. Gjennom refleksjoner over kulturfenomener i det sekulære, som spenner fra 

naturens betydning, interessen for hellige rom og attraksjonen ved det destruktive, sporer 

Taylor hvordan den universelle tilbøyeligheten til selvoverskridelse gir seg uttrykk uavhengig 

av historiske forståelsesrammer.  

 

Jeg har i det foregående vist hvordan denne religionsfilosofiske posisjonen kan støtte opp om 

kirkemøtebetenkningens tese om den åndelige lengsel som allmennmenneskelig fenomen. 

Den åndelige lengsel framstilles nettopp som et allmennmenneskelig spor av Skaperen, som 

for betenkningen er en lengsel “tilbake” til et transcendent opphav. Begge steder finner vi 

metaforen “refleks” på denne forbindelsen: Taylor hevder at “[…] our sense of fullness is a 

reflection of transcendent reality”968 mens betenkningen insisterer på at “[m]enneskets søken 

etter Gud er en refleks av at han har søkt oss først.”969 Filosofen Taylor peker mot tradisjonell 

platonisme, mot romantikkens “tredje vei” og mot samtidige teologers forsøk på å revitalisere 

nyplatonisk tenkning, som løfterike ressurser for en mer adekvat ontologi.970 Betenkningen 

støtter seg på den kristne nyplatonikeren Augustin, og Bibelen fortolket gjennom 

forestillinger med opphav i romantikken og med utbredelse i post-durkheimsk religion, for å 

etablere en erfaringshorisont som gir rom for den åndelige lengselen.971  

 

Taylors fullness-begrep og betenkningens tese om den åndelige lengsel har, i det store bildet, 

noen sentrale referanser i idéhistorien til felles. Det er imidlertid grunn til å påpeke tre viktige 

                                                        
 

967 Taylor. A Secular Age, 518-521 
968 Taylor. A Secular Age, 769 
969 KMÅL, 9 
970 “[W]e need some Plato-type understanding of what we are made for.” Taylor. A Secular Age, 775 
971 KMÅL, 8-17 
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forskjeller mellom disse forestillingene om menneskets lengsel etter det transcendente. For 

det første er Taylor oppmerksom på at kulturelle, religiøse og samfunnsmessige forhold langt 

på vei former de konkrete utslagene av fullness-fenomenet. Selv om A Secular Age primært 

omtaler fullness-begrepet innledningsvis, kan hele boken leses som en hermeneutisk-

konstruktivistisk framstilling, av hvordan Vestens mulighetsbetingelser for fullness-erfaring 

har endret seg med samfunnets kollektive praksiser og forestillinger. Den kulturhistoriske 

bevisstheten er ikke inkompatibel med betenkningens perspektiv, men dette nøkkelelementet 

hos Taylor har likevel ingen parallell i betenkningen.  

 

Den andre forskjellen dreier seg også om perspektiv. Dette består i betenkningens forsøk på å 

gi en normativ fortolkning som er en bibelsk, kristen fortolkning på den ene side, og Taylors 

ønske om å etablere en normativ fortolkning som er filosofisk på den andre. Hvor 

betenkningen tolker allmenne erfaringer i den sekulære kulturen utfra en konfesjonelt 

forankret posisjon, søker Taylor å tolke sammenlignbare erfaringer på allmenngyldige 

filosofiske premisser på en måte som gjør tradisjonelle teistiske posisjoner mulige. Taylor er 

ute i et annet ærende enn det teologiske, og kan ikke anvendes i en dogmatisk vurdering av 

betenkningens lengsels-teologi. Han redegjør derimot for noen religionsfilosofiske 

forutsetninger for en slik teologi.972  

 

Til sist må det påpekes at ikke bare perspektivene er forskjellige, for heller ikke fenomenene 

er identiske. Behovet for livsfylde lar seg knytte til et større tilfang kulturfenomener enn “den 

åndelige lengsel”. Som det foregående indirekte har vist, betegner det sistnevnte fenomener 

som mer eksplisitt har med spiritualitet og religion å gjøre. Der betenkningen taler om 

kirkerom, taler Taylor om tradisjonelle helligsteder generelt, og hvor betenkningen peker på 

destruktiv okkultisme, omtaler Taylor allmennmenneskelig destruktivitet. Videre beskriver 

                                                        
 

972 Skal betenkningen leve opp til ambisjonen om ikke bare å gi et teologisk men også et allmenngyldig språk for 
den åndelige lengsel så forutsetter det at et slikt tilknytningspunkt finnes: “Betenkningens tolkning av den 
religiøse lengsel er forankret i de bibelske fortellinger og gir derfor en kristen, teologisk tolkning. Samtidig 
bestreber den seg på å finne et erfaringsspråk som kan vekke gjenkjennelse både innenfor og utenfor den kristne 
kjernemenighetens grenser. Betenkningen vil utfordre en “vi – de”-tenkning og – kultur […].” (KMÅL, 5) 
Taylors filosofi er med andre ord interessant ut fra betenkningens eget normative prosjekt. Det må imidlertid 
ikke forveksles med denne fortolkningens prosjekt. I min sammenheng er tilknytningspunktet til Taylors filosofi 
interessant fra en annen (hermeneutisk) synsvinkel, som påpekt ovenfor. 
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betenkningen den åndelige lengsel som en iboende, “indre” følelse, mens Taylors fullness-

begrep i større grad rommer menneskets kognitive og fortolkende sider.  

 

Ingen av disse forskjellene gjør etter mitt syn betenkningens lengselskonsept vesensforskjellig 

fra Taylors livsfylde. Forskjellene gir seg utslag i graden av inklusivitet: betenkningens 

lengselskonsept fanger inn et langt snevrere spekter av åndelige erfaringer, primært orientert 

om det individuelle følelseslivet. Taylors konsept handler om behovet for selvoverskridelse 

som kulturelt fenomen, allmennmenneskelig og historisk bestemt. Taylors optikk rommer 

imidlertid også betenkningens og er kompatibel med denne. Den overlappende interessen 

åpner for å spore konkrete sammenfall, både mellom fenomenene selv og i måten de anvendes 

på, i en argumentativ strategi mot en lukket virkelighetsforståelse. Taylors prinsipielle 

argumentasjon kan i den forbindelse anvendes som religionsfilosofisk begrunnelse for selve 

grunntanken i betenkningens lengselskonsept. 

 

 

3 Den åndelige lengsel som ”luthersk” konsept? Dogmatiske perspektiver  
 
I dogmatisk terminologi handler kirkens arbeid med religiøs erfaring i en sekulær kultur om å 

frelse Ordet fra å bli kun ord. Taylors religionsfilosofiske teori om menneskets behov for 

fullness innebærer at Ordet som skal bli kropp ikke bare kommer utenfra: Ordet kommer 

samtidig til sitt eget.  

 

Både det kulturhistoriske og religionsfilosofiske bidraget fra Taylor gir mening til 

betenkningens erfaringsstrategi. Samtidig viser den teologiske kritikken av betenkningen, at 

disse konklusjonene ikke automatisk lar seg omformulere til dogmatiske posisjoner. 

Dogmatikkens teorier trenger ikke kun å være kompatible med kulturanalyse og filosofi, den 

er også forpliktet på gitte konfesjonelle rammebetingelser, i dette tilfelle ”det lutherske”. 

Siden dette informerer den praktisk-teologiske vurderingen i tillegg til innsikten i de 

kontekstuelle rammene, trenger også noen av de dogmatiske implikasjonene av betenkningens 

erfaringsstrategi belyses i det følgende. Spørsmålet som vil lede oss gjennom denne 

avgrensede  undersøkelsen, er hvorvidt en ”luthersk” kritikk av betenkningens 

erfaringsstrategi kan etableres på en annen måte enn den ble gjort i den norske dogmatiske 

diskusjonen om betenkningen. 
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3.1 Den teologiske kritikken av betenkningen  

Taylors tenkning er en utfordring til teologien om å ta erfaringen på alvor. For det første ved 

at han viser at sekulariseringen innebærer en kollektiv erfaringshorisont som gjør kirkens 

tradisjonelle transcendensforestillinger intuitivt erfaringsfjerne. For det andre ved at han 

hevder det finnes en allmennmenneskelig grunnerfaring, behovet for livsfylde, som i seg selv 

impliserer en transcendenserfaring. Dette fordrer først en dogmatisk avklaring av erfaringenes 

teologiske betydning, dernest av den åndelige lengselens betydning. 

Den viktigste årsaken til behovet for dogmatisk avklaring, redegjør avhandlingen for i 

gjennomgangen av den prinsipielle delen av faglitteraturen om betenkningen. Den viste at det 

slett ikke er gitt at det religionsfilosofiske tilknytningspunkt som Taylor etablerer for 

teologien, anerkjennes som dogmatisk valid av teologene. Tvert imot ble nettopp 

betenkningens forsøk på å forankre teologien i erfaringen anfektet. Kritikken gjaldt den 

teologiske betydningen av den åndelige lengsel spesielt (69-73).  

Per Magne Aadnanes advarer mot det han ser som en tendens til å se noe guddommelig i 

åndelige erfaringer.973 Han hevder at luthersk tenkning skiller mellom menneskelige 

erfaringer på den ene siden og evangeliet på den andre. Her er kirkens oppgave å fokusere på 

det siste framfor det første.974 Torleiv Austad påpeker også at betenkningens fokus på 

erfaringen truer med å skyve rettferdiggjørelsen ved tro alene bort fra horisonten.975 Å 

tilskrive erfaringen en så stor teologisk betydning innebærer å tilsløre avgrunnen mellom 

Skaper og skapning.976 I tillegg truer det med å underminere åpenbaringens autoritet.977  

Den generelle kritikken av erfaringenes teologiske betydning spisses mot forestillingen om en 

åndelig lengsel. Dersom en slik lengsel finnes, er den så ødelagt av synden at den ikke kan 

forstås som noen “førklang” av åpenbaringens Gud, sier Austad.978 Tilsvarende hevder 

                                                        
 

973 Aadnanes. “Den nye kristelege spiritualiteten”, 51 (forfatterens uthevelse) 
974 Aadnanes. “Den nye kristelege spiritualiteten”, 37-38, 49-51; Gud for kvarmann, 326 
975 Austad. “Et minne om Gud?”, 163 
976 Austad. “Et minne om Gud?”, 152-163 
977 Austad. “Samtalen om kirkens antropologi”, 536-537 
978 Austad. “Et minne om Gud?”, 163-164 
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Aadnanes at åndelige lengsler, på grunn av avstanden mellom Skaper og skapning, ikke kan 

forstås på noen annen måte enn som symptom på Guds fravær.979  

 

Kritikken fra Aadnanes og Austad var toneangivende i den dogmatiske resepsjonen av 

betenkningen. Både Aadnanes og Austad påberoper seg den lutherske tradisjonen, men 

Aadnanes nevner samtidig teologer som konkluderte annerledes. En av disse var professor 

Notto Thelle ved Universitetet i Oslo. Allerede i de kirkelige debattene om nyreligiøsiteten 

tidlig på 1970-tallet hevdet han at kirken burde innta en åpen holdning til den nyreligiøse 

søken. Over tyve år senere satt også Thelle i referansegruppen til Tore Laugerud under 

utarbeidelsen av kirkemøtebetenkningen. Aadnanes påpeker at posisjonen Thelle forsvarte, 

etter tretti år med motforestillinger og kirkelig diskusjon, kan sies å ha blitt den toneangivende 

i Den norske kirke i kraft av kirkemøtebetenkningens erfaringsstrategi.980  

 

 

3.2 Spørsmålet om erfaringens teologiske betydning 
Sentralt i den dogmatiske kritikken av betenkningen står spørsmålet om erfaringens teologiske 

betydning. I denne diskusjonen var Thelle ikke en markant aktør. Men posisjonen han 

representerte, var i praksis åpen for allmenne erfaringer. En erfaringsåpen teologi har, til tross 

for inntrykket Aadnanes og Austad kunne skape, også røtter i luthersk tradisjon.  

 

Allerede Luther var opptatt av erfaringen som kilde for teologien, selv om det er omdiskutert 

hva han la i erfaringsbegrepet.981 Den moderne protestantismens far, Friedrich 

Schleiermacher, lot som kjent allmennreligiøse erfaringer være teologiens utgangspunkt i 

hovedverket Reden über die Religion (1799). I Skandinavia utforsket Nikolaj F. S. Grundtvig 

(1783-1872) de allmenne livserfaringenes betydning gjennom sin skapelsesteologi og poesi. I 

                                                        
 

979 Aadnanes. “Møte med den åndelege lengten”, 336 
980 Aadnanes. Gud for kvarmann, 44 
981 Erfaringens teologiske betydning kommer tydelig til uttrykk i Luthers dictum sola experientia facit theologum 
(“kun erfaring skaper teologen”). (Luther sitert i Bayer. Martin Luther’s Theology, 21-22.) Det er ikke dermed 
enighet om hva Luther legger i erfaringsbegrepet. Oswald Bayer, professor i systematisk teologi i Tübingen, har 
påpekt at det nevnte dictumet “[…] is admittedly most generally applied incorrectly, since it is not experience as 
such that makes one a theologian, but experience with the Holy Scripture.” (Bayer. Martin Luther’s Theology, 
22, forfatterens uthevelse) Det er med andre ord liten grunn til å se Luthers syn på erfaringens betydning som en 
foregripelse av f.eks. Schleiermachers erfaringsteologi i Reden, som tar utgangspunkt i erfaringen av en 
allmennmenneskelig abhängigkeitsgefühl.  
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nyere tid gis de allmenne erfaringene en sentral rolle i forfatterskapet til den danske teologen 

og filosofen Knud E. Løgstrup (1905-1981). I norsk sammenheng har Schleiermachers, 

Grundtvigs og Løgstrups erfaringsteologi hovedsakelig gjort seg gjeldene i 

universitetsteologien. I de siste tiårene har særlig Løgstrups tenkning preget Det teologiske 

fakultet bl.a. gjennom professor Svein Aage Christoffersens forfatterskap. Fakultetet har også 

frembrakt andre erfaringsorienterte tilnærminger, noe de estetisk orienterte tilnærmingene til 

professor Geir Hellemo er ett eksempel på.982 Også ved Det teologiske menighetsfakultet har 

en interesse for de allmenne erfaringenes betydning gjort seg gjeldende etter årtusenskiftet, 

bl.a. gjennom forfatterskapet til professorene Jan Olav Henriksen og Geir Afdal. 

I internasjonale oversiktsartikler er det gjerne en annen type erfaringsteologi som trekkes 

fram som karakteristisk for nordisk lutherdom og for Norge spesielt, nemlig pietismen. 

Pietismen vektla som kjent ikke de allmenne livserfaringene, men derimot den subjektive, 

kristne omvendelseserfaringen.983 Pietismens betoning av erfaringen har også satt sitt stempel 

på norsk systematisk teologi i det 20.århundret, fremfor alt gjennom professor Ole Kristian 

Hallesby (1879-1971) ved Det teologiske menighetsfakultet.  

 

Den teologiske kritikken av betenkningen, representert ved Torleiv Austad ved 

Menighetsfakultetet og Per Aadnes ved Høgskolen i Volda, kan ikke tas til inntekt for en 

luthersk erfaringsteologi i kulturåpen støpning, neppe heller i en pietistisk versjon. Deres 

innvendinger mot betenkningen gir snarere uttrykk for en erfaringskritisk lutherdom, som hos 

Aadnanes røper en affinitet med dialektisk teologi, og som ser ut til å ha røtter i konservativ 

konfesjonalisme hos Austad.984 Deres kritikk av betenkningen kunne gi inntrykk av at den 

lutherske posisjonen i spørsmålet om erfaringens betydning var relativt selvinnlysende, og at 

den diskvalifiserte betenkningens strategi. Den foregående skissen tjener til å påpeke at bildet 

                                                        
 

982 Et konkret uttrykk for bredden i den erfaringsorienterte universitetsteologien er antologien Transcendence 
and Sensoriness. Perceptions, Revelation, and the Arts, som er redigert bl.a. av Christoffersen og Hellemo 
(2015). 
983 Sheldrake. A Brief History of Spirituality, 143-145; Engedal & Schumacher. “Scandinavian Spirituality”, 563-
564; The New Westminster Dictionary of Christian Spirituality s.v. “Lutheran Spirituality”; The New 
Westminster Dictionary of Christian Spirituality. s.v. “Pietism” 
984 Professor Leiv Aalen (1909-1980) ved Det teologiske menighetsfakultet var påvirket av Hermann Sasse og en 
sentral talsmann for konfesjonalismen i Norge. Aalens teologi er et viktig referansepunkt i Austads 
argumentasjon mot betenkningen. Aadnanes’ kritikk bærer i større grad den kritiske, dialektiske teologiens 
kjennetegn, og bruker den tidvis som referansepunkt. (Austad. “Et minne om Gud?”, 152-163; Aadnanes. Gud 
for kvarmann, 314; jf. Aadnanes. “Den nye kristelege spiritualiteten”, 49-51)  
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er mer sammensatt. Andre måter å bekrefte erfaringens teologiske betydning på har satt 

viktige spor i moderne luthersk teologi.  

 

 

3.3 Tillichs etablering av menneskets lengsel som dogmatisk konsept 
 

Who still reads Paul Tillich today?985 
Russel Re Manning, 2009 

 

Paul Tillich har blitt kalt den mest neglisjerte av modernitetens store teologer.986 Et nærmere 

blikk på hans tenkning viser imidlertid at Tillich foregrep utviklingstrekk som nå gjør seg 

gjeldende innen postmoderne teologi, post-vestlig religionsteologi, revitaliseringen av mystisk 

teologi og den teologiske interessen for spiritualitet.987 Men den viktigste årsaken til å vie ham 

oppmerksomhet her, er for det første at han står blant det tjuende århundrets største lutherske 

teologer, og for det andre at han representerer en erfaringsteologi. Woodhead og Heelas peker 

ut Tillich som den sentrale eksponenten for en av de religionstypene som viser størst vekst i 

vår samtid, kombinasjonstypen Experiential Religions of Humanity (erfaringsorientert 

humanitetsreligion).988 Tillichs tenkning har på dette punktet en viss affinitet til selv-

spiritualiteten. Affiniteten gjør ham til en aktuell dialogpartner for kirkemøtebetenkningen og 

dens lengselsteologi. Tillichs kulturteologi forutsetter den allmennmenneskelige erfaringens 

betydning, og han etablerer et dogmatisk grunnlag for denne posisjonen.989 Tillichs lutherske 

identitet er omdiskutert med bakgrunn i denne posisjonen.990 Samtidig var han luthersk prest, 

han forble forankret i luthersk tradisjon gjennom sin akademiske produksjon, og det 

protestantiske prinsippet om rettferdiggjørelse ved tro anses som det sentrale 

omdreiningspunktet i hans tenkning.991 Spørsmålet om den religiøse lengselens teologiske 

betydning innenfor en luthersk horisont er temaet for boken Biblical Religion and the Search 

for Ultimate Reality (1955). Det er dette skriftet som legges til grunn i den følgende 

                                                        
 

985 Manning. “Preface”, xv 
986 Manning. “Preface”, xv 
987 Thatamanil. “Tillich and the Postmodern”, 298-301; Sheldrake. Spirituality and Theology, 65 
988 “[T]he tradition of thought deriving from the theologian Paul Tillich is generally characterized by both a 
humanistic and experiential emphasis”. (Woodhead & Heelas. Religion in Modern Times, 149) 
989 Tillich. Theology of Culture, v-vi, 26-27 
990 Bayer. “Tillich as a Systematic Theologian”, 24-35 
991 Bayer. “Tillich as a Systematic Theologian”, 28-30 
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redegjørelsen og lesningen av betenkningen, i et forsøk på å utforske grensene for ”det 

lutherske” i møte med den åndelige lengsel i vår tid. 

 

I denne delen av den prinsipielle drøftingen vil jeg først redegjøre for hvordan Tillich her 

etablerer menneskets åndelige lengsel som en dogmatisk relevant størrelse. Deretter skal jeg 

drøfte hvordan Tillichs erfaringsteologi kan appliseres som kritisk og konstruktivt perspektiv 

på betenkningens lengselskonsept. 

 

 

3.4 Den åndelige lengsel lest som Eros  
Utgangspunktet for Biblical Religion and the Search for Ultimate Reality er Karl Barths 

avvisning av at noe slikt som en allmennmenneskelig åndelig lengsel finnes. Tillich spør om 

ikke moderne protestantisk teologi med Barth nettopp har destruert mulighetene for noen 

form for dialog mellom den kristne åpenbaring og menneskets søken etter Gud.992 Ifølge 

Tillich hevder samtidens protestantiske teologer at både filosofiske og religiøse former for 

søken etter det ultimate er the devil’s work, i den forstand at slik søken er uttrykk for 

menneskets forsøk på å være som Gud.993 I mot en slik påstand sier Tillich at det er evnen til å 

søke mening som gjør mennesket til menneske: “One can rightly say that man is the being 

who is able to ask questions.”994 Han påpeker at enhver søken hviler på to premisser: for det 

første at mennesket mangler det som søkes, og for det andre at mennesket har delaktighet nok 

til å erkjenne at noe kan søkes. Det som søkes kan umulig være totalt fraværende.  

 

Videre hevder han at menneskets ultimate spørsmål er spørsmålet om Ultimate Reality, 

værensgrunnen. Mennesket har del i væren, og kunne ikke vært til uten å være del i væren, og 

samtidig er mennesket underlagt dødens makt. Mennesket er adskilt fra å ha fullkommen del i 

væren.995 Fordi mennesket bare har begrenset del i væren, tvinges det til å søke den fullkomne 

væren. Spørsmålet om væren muliggjøres av deltakelsen i væren, men det forårsakes av 

døden, erfaringen av ikke-væren. Spørsmålet retter seg mot den ultimate realitet, væren selv, 

som for Tillich er Gud. Dette betyr at det ultimate spørsmål, slik det stilles innen både filosofi 
                                                        
 

992 Tillich. Biblical Religion and the Search for Ultimate Reality, 1 
993 Tillich. Biblical Religion and the Search for Ultimate Reality, 2-3 
994 Tillich. Biblical Religion and the Search for Ultimate Reality, 11 
995 Tillich. Biblical Religion and the Search for Ultimate Reality, 11 
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og religion, er gjort mulig av, og må sees på som et utslag av, menneskets deltakelse i Gud. 

Gjennom både filosofi og religion søker mennesket den samme ultimate virkelighet.996  

 

Identifiseringen av Gud og værensgrunnen danner grunnlag for Tillichs visjon om en 

konvergens mellom den spesielle og den allmenne åpenbaring. Her går han i strid mot 

modernitetens grunnleggende forståelse, som for Tillich er symptomatisk uttrykt hos Pascal: 

“Against Pascal I say: The God of Abraham, Isaac, and Jacob and the God of the philosophers 

is the same God.”997 På dette punktet har Tillich for lengst forlatt moderne protestantisk 

teologi i tradisjonen etter Barth. Det kan også innvendes at han har forlatt Bibelens vitnesbyrd 

og hva som er mulig innenfor en luthersk horisont. Tillich vedgår selv at en slik kritikk vil ha 

et element av sannhet. Verken i Bibelens religiøse symbolikk, eller i Luthers teologiske 

refleksjoner, etableres noen form for ontologi. Men Tillich påpeker at dette ikke forhindrer 

verken Bibelen eller Luther fra å implisere en ontologi. Tvert imot vil den som begynner å 

reflektere over meningen i de bibelske symbolene, oppdage at en allerede befinner seg midt i 

de ontologiske spørsmålene.998 Tillich gjengir flere eksempler fra både Bibelen og fra Luthers 

tekster, som viser at den ontologisk delaktighet mellom Skaper og skaperverk tas for gitt. 

 

The Old as well as the New Testament has the astonishing power to speak of the presence of 

the divine […]. Examples of this can be found in the seemingly simple words of Jesus about 

the hairs on our head, all of which are counted, and the birds which do not fall without the will 

of God. These words imply that no single event […] happens without the participation of God. 

If anything transcends primitive personalism, it is such a saying. And it is only a continuation 

of this line of biblical religion when Luther, who was very suspicious of philosophy, speaks of 

God as being nearer to all creatures than they are to themselves, or of God being totally 

present in a grain of sand and at the same time not being comprehended by the totality of all 

things, or of God giving power to the arm of the murderer to drive home the murderous knife. 

Here Luther’s sometimes unreflective biblical personalism is transcended, and God as the 

power of Being in everything is ontologically affirmed.999 

 

                                                        
 

996 Tillich. Biblical Religion and the Search for Ultimate Reality, 11-20 
997 Tillich. Biblical Religion and the Search for Ultimate Reality, 85 (Tillichs uthevelse) 
998 Tillich. Biblical Religion and the Search for Ultimate Reality, 83 
999 Tillich. Biblical Religion and the Search for Ultimate Reality, 84 
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Den ontologiske forestillingen om Gud som makten til å være til i alt som er til, er med andre 

ord ikke fremmed for de bibelske og lutherske kildene. Heller ikke er den noe adiafora for 

luthersk teologi. Tvert imot hevder Tillich at en værensmessig delaktighet er implisert i selve 

kjernen av det kristne budskapet: “The name “Jesus the Christ” implies an ontology.”1000  

 

Hva Tillich mener med denne påstanden kan forklares ut fra hans revitalisering av klassisk 

Logos-kristologi. I kraft av å være det pre-eksistente skaperordet er Kristus uatskillelig fra 

væren selv, den ultimate virkelighet, til stede i alle ting og tilgjengelig for erfaringene. “The 

Word is an element in ultimate reality; it is the power of being, expressing itself in many 

forms, in nature and history, in symbols and sacraments, in silent and in spoken words.”1001 

Den pre-eksistente Kristus åpenbares indirekte i menneskets åndelige søken. Menneskets 

søken er samtidig Kristi søken i mennesket.1002 “His Word is an event created by the divine 

Spirit in the human spirit. It is both driving power and infinite meaning.”1003 

 

Dette er en dogmatisk påstand, som på den ene siden er i kontinuitet med reformasjonens 

kristologiske grunnorientering (solus Christus), og som på den andre gir en tolkningsnøkkel 

til menneskets søken som allmennmenneskelig fenomen. I sin Systematic Theology III knytter 

Tillich an til Rom.8:19-22 for å vesensbestemme menneskets søken. Som allment fenomen 

må menneskets søken også kunne forklares filosofisk. Tillich påpeker at eros-begrepet hos 

Aristoteles er en filosofisk ekvivalent til lengselen som Paulus tolker teologisk: 

 
[T]he words of Paul (Romans 8:19-22), the longing of all creation for the liberation from the 

“subjection to futility” and “the shackles of mortality” […], are a classical expression of the self-

transcendence of life under all dimensions. One can also think of Aristotle’s doctrine that the 

movements of all things are caused by their eros toward the “unmoved mover”.1004  

 

En tilsvarende kongruens mellom teologiske og filosofiske forklaringsmodeller finnes også i 

Biblical Religion and the Search for Ultimate Reality. Her trekker Tillich fram Platon som 

filosofisk parallell: “The desire for God […] would correspond with the genuine meaning of 

                                                        
 

1000 Tillich. Biblical Religion and the Search for Ultimate Reality, 76 
1001 Tillich. Biblical Religion and the Search for Ultimate Reality, 79 
1002 Tillich. Biblical Religion and the Search for Ultimate Reality, 75-76 
1003 Tillich. Biblical Religion and the Search for Ultimate Reality, 78 
1004 Tillich. Systematic Theology III, 86-87 
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eros (e.g in Plato’s Symposium). Eros drives the soul through all levels of reality to ultimate 

reality.”1005 Samtidig påpeker imidlertid Tillich at selve eros-begrepet som sådan ikke 

forekommer i de bibelske tekstene. Istedenfor menneskets lengsel mot det universelle, er de 

bibelske skriftene orientert om agape, Guds betingelsesløse kjærlighet til den enkelte, 

åpenbart for verden og til dens frelse. “Ontological passion has the character of eros. The 

affirmation of the other in his concreteness is agape.”1006  

 

Filosofien kjenner bare eros, men teologien kjenner ikke bare agape – den kjenner begge: 

“Certainly agape adds a decisive element to the ancient idea of love, but it does not deny the 

drive for cognitive union with ultimate reality.”1007 For Tillich er både menneskets søken etter 

den ultimate virkelighet, og Guds kjærlighet til det enkelte menneske, til syvende og sist 

uttrykk for Guds kjærlighet gjennom Kristus. Eros er i realiteten en fornemmelse av Ordet 

som virker alt i alle, agape er den historiske inkarnasjonen av det samme Ordet i mennesket 

Jesus. Selv om de to formene for kjærlighet manifesterer seg på grunnleggende forskjellig 

måte, kan de i realiteten ikke utelukke hverandre i menneskets allmenne erfaringer, fordi de 

har samme opphav. “Agape reaches down to the lowest, forgiving its estrangement and 

reuniting it with the highest. But agape does not contradict the desire for the highest; and a 

part of this desire is cognitive eros.”1008 

 

3.5 Eros og agape som evalueringskriterier for betenkningens erfaringsstrategi  
Nå fokuserer Tillich primært på filosofiens søken etter væren (ontologi), altså kognitiv 

rasjonell virksomhet. Betenkningen beskriver lengselen primært som åndelige følelser. Men 

Tillich påpeker at drivkraften bak søknen etter det ultimate ikke kan skilles fra følelsene. Den 

har sin årsak i en form for allmennmenneskelig lengsel. Den filosofiske spekulasjon drives 

fram av det han kaller ontological passion.1009 Det er tale om en selvtranscenderende drift mot 

fullkommen deltakelse i det guddommelige, som springer ut av erfaringen av 

ufullkommenhet. Denne lengselen er Skaperens avtrykk i skapningen.1010 I så henseende kan 
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Tillichs argumentasjon anvendes som et prinsipielt forsvar for tanken om en åndelig lengsel i 

betenkningens forstand. 

 

I den teologiske kritikken av betenkningen var det ikke bare forestillingen om lengselens 

guddommelige opphav som ble anfektet.1011 Det mest presserende var at betenkningen lot det 

se ut som om den åndelige lengsel var tilstrekkelig for å lede mennesker til den frelsende Gud. 

Anfektelsen lå i mistanken om at den allmenne åpenbaring skulle relativisere den spesielle. 

Det er denne forestillingen Austad søker å komme til livs, når han hevder at lengselens 

“førklang” av Gud er for ødelagt av synden til å kunne anses som en allmenn åpenbaring.1012 

Og når han flere år etter oppsummerer sin debatt med Laugerud med at de to “[…] ser 

forskjellig på hva som er den øverste kritiske instans i den teologiske bedømmelse av åndelige 

erfaringer”1013, så er det fortsatt forholdet mellom den allmenne og spesielle åpenbaring som 

forblir uløst. 

 

Analysen viste at Austads mistanke ikke var ubegrunnet. Betenkningen tilskriver den 

allmenne lengselen et guddommelig opphav og åpenbarende kraft, men samtidig sier den aldri 

at den allmenne åpenbaringen er tilstrekkelig for frelse. Som den religionsfilosofiske 

drøftingen viste, påstår betenkningen at lengselen også kan få utløp i destruktiv adferd (298-

300). Av seg selv trenger lengselen å lede verken til Gud eller til genuin spiritualitet. Den 

åndelige lengselen er avhengig av riktige tolkningsrammer, den spesielle åpenbaring som for 

betenkningen kun finnes i Bibelens ord. I analysen konkluderte jeg med at et slikt 

resonnement harmoniserer den allmenne åpenbaring og den spesielle, den åndelige lengsel og 

Bibelen. 

Med utgangspunkt i Tillichs kristologiske tilrettelegging av forholdet mellom den allmenne 

og den spesielle åpenbaring, kan det hevdes at diskusjonen mellom Austad og Laugerud var 

unyansert. Som både Austad og betenkningen på hver sin måte slår fast, hevder også Tillich at 

det er en grunnleggende forskjell mellom den allmenne åpenbaring, som Tillich kaller the 

divine self-manifestation og den spesielle (the ultimate divine self-manifestation). Som Austad 

påpeker Tillich at det er kun i den spesielle åpenbaring at mennesket møter den personlige og 

                                                        
 

1011 Aadnanes insisterer på at lengselen kun springer ut av Guds fravær, se Aadnanes. “Møte med den åndelege 
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frelsende Gud. Men samtidig viser Tillich hvorfor det er en grunnleggende sammenheng 

mellom den spesielle åpenbaring og den allmenne. Contra Austad hevder Tillich at det blir 

meningsløst å tale om en spesiell uten en allmenn åpenbaring, for den sistnevnte er en 

forutsetning for førstnevnte: 

 
The Logos (i.e., the divine self-manifestation) is actively present in everything that exists, because 

everything is made through it. But only the ultimate divine self-manifestation shows what Luther has 

called the heart of divinity, God for man, eternal God-manhood in its very center. The Logos universal 

and the Logos as the power of a personal life are one and the same Logos. Only against the background 

of the universal Logos is the incarnate Logos a meaningful concept.1014  

 

Fra dette perspektivet oppheves tanken om den grunnleggende motsetningen mellom 

menneskets lengsel etter Gud og Guds selvåpenbaring i Kristus. For å bruke Austads 

terminologi (mot hans egen posisjon), går det an å si at er det fordi skaperens “førklang” 

allerede fyller hele skaperverket at det kan oppstå en “samklang” mellom skapningen og det 

åpenbarte Ordet. Og samtidig avviser Tillich at menneskets lengsel er tilstrekkelig. Den 

allmenne og den spesielle åpenbaring er ontologisk forbundet, uten at distinksjonen mellom 

dem viskes ut. 

Tillich bekrefter menneskets erfaring av eros, men avviser at det allmennmenneskelige eros 

kan være teologiens ultimate kjerne og kriterium. I så fall hadde teologien vært overflødig. 

For Tillich kan teologiens ultimate kjerne og kriterium kun være agape: evangeliet om Guds 

betingelsesløse aksept av mennesket, som transcenderer enhver menneskelig lengsel, erfaring 

og praksis; “[that] reaches down to the lowest, forgiving its estrangement and reuniting it with 

the highest.”1015 Det er dette som er teologiens ultimate kriterium overfor kirkens arbeid med 

åndelige erfaringer. 

 

I lys av Tillichs tilrettelegging av tematikken, står ikke slaget om betenkningens teologi 

verken om antropologien (Austad), eller om virkelighetsforståelsen som legger premissene for 

den (Gravem), men om balansen mellom erfaringen av menneskets mangfoldige søken etter 

det ultimate, og evangeliet om Guds betingelsesløse kjærlighet til mennesket – mellom eros 

og agape. Betenkningens arbeid med menneskets åndelige eros er ikke nødvendigvis 
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illegitimt. I lys av både Taylors sekulariseringsnarrativ og Tillichs erfaringsteologi framstår 

dette arbeidet som et nødvendig korrektiv til vestens overdrivelse av det aksiale elementet i 

kristendommen, trangen til å rendyrke av det transcendente på bekostning av det immanente, 

som har formet så mye teologi og fromhetsliv. Men skal betenkningens spiritualitet 

spesifiseres som kristen, kan arbeidet med det immanente eros heller ikke stå uten det 

transcendente agape som kritisk korrektiv. Tillichs perspektiv aktualiserer et enkelt men 

fundamentalt spørsmål, et spørsmål som også ligger under i både Austads, Aadnanes’ og 

Lillebøs teologiske kritikk av betenkningen: hvor er evangeliet i betenkningens 

spiritualitet?1016 Hvor er budskapet om Guds forsoning med det menneske som er 

fremmedgjort fra Gud i sine erfaringer og i sin praksis, forsoningen med det mennesket som, i 

luthersk perspektiv, representerer alle?  

 

Betenkningen har noen spredte utsagn som peker i retning av agape-dimensjonen. Det 

tydeligste finner vi i kapittelet om lengselen etter medmenneskelig fellesskap og enhet: “Liv 

kommer til oss gjennom andre. […] Kirken dømmer ikke et menneskes liv, men er satt til å 

formidle et budskap. Det kan uttrykkes slik: Gud er til og han er Gud for deg. Ved at Gud er 

til for oss, blir det mulig for oss å bli til for andre. Han frir oss ut av vår evige kretsing rundt 

oss selv og fører oss inn i en bevegelse til andre.”1017 I dette avsnittet er det ansatser til både 

en agape-relasjon og –praksis, problemet er at det ikke forankres i betenkningens litterære 

erfaringshorisont som sådan. Generelt er det isteden menneskets behov for å trekke seg inn i 

seg selv som aksentueres i betenkningen, parallelt med menneskets behov for å være til for 

Gud. Begge deler kan være nødvendige for å ivareta det åndelige livet, men det er likefullt 

den motsatte bevegelsen av agape. Den andre viktige ansatsen til agape-perspektivet finner vi 

blant betenkningens åndelige praksiser: bibellesning. Gjennom bibellesning vil agape-

dimensjonen være forankret. En mulig utfordring er betenkningens insistering på hele 

Bibelens likestilte verdi, i kombinasjon med fraværet av hermeneutiske nøkler som legger til 

rette for at agape-dimensjonen ved tekstene trer fram. Igjen er det en ansats i betenkningen, 

men agape-perspektivet integreres ikke systematisk som del av betenkningens visjon for 

kristen spiritualitet. Dette gir grunn til å konkludere med at den viktigste teologiske kritikken 

mot betenkningens erfaringsstrategi fra et tillichsk perspektiv, ikke er at betenkningen 
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anerkjenner menneskets eros, men at den i stor grad lar være å anerkjenne betydningen av 

agape for en kristen spiritualitet. 

 

 

3.6 Konklusjon 
Tillichs konstruktive bidrag til diskusjonen om betenkningens erfaringsteologi, er å artikulere 

en grunnleggende, kristologisk argumentasjon for forestillingen om den åndelige lengsel 

innenfor luthersk horisont. Hans kritiske bidrag er å avdekke hvordan betenkningens arbeid 

etter å etablere en åndelig erfaringsdimensjon, skyver evangeliet om Guds betingelsesløse 

aksept ut av spiritualitetens blikkfelt.  

 

Tillich viser at det er teologiske grunner til at kirken bør arbeide med å legge til rette for 

erfaringsdimensjonen. Disse grunnene blir ytterligere aktualisert av Taylors 

sekulariseringsteori, som viser i hvor stor grad samtidskulturen utfordrer den åndelige og 

religiøse erfaringshorisonten som kirkens budskap forutsetter og gir mening innenfor. I en 

autentisitetskultur hvor religionen endres i tråd med selv-spiritualitetens visjon for åndelige 

erfaringer, blir det intuitivt vanskeligere å ta til seg og kroppsliggjøre, budskapet om at 

menneskets gudsrelasjon avhenger av en fremmed rettferdighet. Samtidig er det evangeliet 

som evner å sette selvet grunnleggende fri fra dets sirkulære streben, som Taylor viser at kan 

bli det sekulære menneskets lodd mer enn tidligere epokers mennesker. Den sekulære 

kulturens immanente ramme, autentisitetsideal og lukkede virkelighetsstrukturer spinner 

subjektet omkring seg selv og sine prestasjoner, i både materiell og åndelig forstand.  

I denne sammenhengen impliserer Tillichs erfaringsteologi en annen form for kulturkritikk 

enn betenkningens, en kritikk som kan legge til grunn at ikke bare eros, men også agape er å 

forstå som erfaring. Ordet som ble kropp, fortsetter på denne måten å kroppsliggjøres 

gjennom kirkens liv. Derfor er det kritisk at mulighetsbetingelsene for transcendens-erfaringer 

eroderer, og at Ordet står i fare for å bli ord. Det fordrer en annen strategi enn at en “[…] i 

staden for alle forsøk på å finna antropologiske tilknytningspunkt for evangeliet, [bør] nøya 

seg med å proklamera det”, slik Aadnanes spissformulerte seg i sin kritikk av 

betenkningen.1018 For dette er en strategi som forutsetter en religiøst kompetent kultur. Fra 
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hver sin vinkel bidrar Tillichs og Taylors analyser til å understreke viktigheten av at kirken 

kontekstualiserer sine trosforestillinger og kroppsliggjør dem i konkrete praksiser, for å holde 

erfaringshorisonten åpen innenfor kulturens immanente ramme. Samtidig blir kirken henvist 

til å gå veien om allmennmenneskelige erfaringer for å gi mening i autentisitetens kultur. Den 

immanente rammen innebærer at veien til agape i enda sterkere grad enn før er henvist via 

menneskets iboende eros. Dette innebærer et anstøt for moderne, erfaringskritisk teologi, som 

viderefører den aksiale reform-spiritualitetens skille mellom immanens og transcendens. Men 

ut fra Tillichs dogmatiske tese om at kristologien rommer deres felles opphav og mål, er den 

påståtte dikotomien mellom dem falsk. 

 

Fra et dogmatisk og prinsipielt synspunkt hevder Tillich det er kirkens oppgave å reetablere 

balansen mellom eros og agape, og å erkjenne deres opphavelige enhet i selvet og i det 

guddommelige.1019 En slik erkjennelse fordrer en religiøs og åndelig form for praksis. I 

avhandlingens neste og siste del skal jeg gå tilbake til tematikken som avhandlingen startet 

med: åndelig praksis som strategi for åndelig erfaring. Med Tillichs distinksjon mellom eros 

og agape som referanseramme skal jeg returnere oppmerksomheten mot spørsmålet om 

adekvat åndelig praksis for selv-spiritualitetens og sekularitetens tidsalder. 

	
 

4 Pragmatisk perspektiv: eukaristi som religiøs praksis i en sekulær kultur  
Dette er min kropp, som gis for dere 1020 

 

Det første funnet i avhandlingen var at betenkningen, til tross for sitt fokus på åndelige 

praksiser, unnlater å drøfte kirkens gudstjenesteliv (59-61). De sakramentale praksiser som er 

konstituerende for kirken som Kristi kropp, blir ikke viet oppmerksomhet. Det er isteden den 

individuelle kroppen som står i fokus for betenkningens åndelige øvelser. I teologisk og 

kirkelig perspektiv er dette påfallende, men i lys av samtidsreligion og sekulariseringsteori gir 

betenkningens vridning av åndelig praksis mening. Sagt med Tillichs begreper, er 

betenkningens spiritualitet tilpasset en kultur orientert om den immanente eros, men som 

savner kollektive troverdighetsstrukturer for evangeliets agape.  

                                                        
 

1019 Tillich. Biblical Religion and the Search for Ultimate Reality, 85 
1020 Kirkerådet. Gudstjeneste for Den norske kirke, 2.76 



 

 
 
 

318 

Til tross for at min tillichske diagnose innebærer en prinsipiell teologisk kritikk, har jeg også 

anerkjent det kulturelt betimelige og prinsipielt riktige i at betenkningen tar eros-dimensjonen 

og det immanente på alvor i sin spiritualitet. I lys av både Taylors framstilling av Vestens 

aksiale reform-spiritualitet og Tillichs framstilling av modernitetens teologi, representerer 

dette et forsøk på å overkomme kirkens langvarige driv mot renhet og ensidige konsentrasjon 

om det transcendente.  

Spørsmålet dette reiser når det gjelder betenkningens fravær av refleksjon rundt kirkens 

sakramentale praksiser, er om disse er blottet for den immanente eros-dimensjonen 

betenkningen søker å legge til rette for. I så fall er fraværet av sakramental praksis i 

betenkningen meningsfull, fordi den er inkompatibel med betenkningens visjon for kristen 

spiritualitet. Avstanden til den bakgrunnsforståelse som preger samtidens selv-spiritualitet og 

sekulære massekultur vil være desto større, og vil trolig forhindre slik praksis fra å være 

meningsbærende utover kirkelige sammenhenger.  

 

I det følgende vil jeg imidlertid argumentere for at en slik analyse ikke er riktig, og 

problematisere betenkningens manglende anerkjennelse av kirkens sakramentale praksiser “i 

møte med vår tid”. Vi har sett at avhandlingens religionsvitenskapelige og idéhistoriske 

teorier avdekker en rekke grunner til at kirkelig praksis ikke lenger oppfattes relevant. Men i 

dette teorigrunnlaget finnes også elementer som peker en annen retning. Noen av disse 

elementene skal jeg avslutningsvis anvende for å drøfte nattverden i lys av den sekularitetens 

spiritualitet som betenkningen adresserer. Utgangspunktet her er Den norske kirkes gjeldende 

nattverdliturgi, og som analytisk grep går jeg tilbake til avhandlingens hermeneutiske, 

firfoldige optikk på åndelig erfaring Jeg skal først anvende en av Woodhead og Heelas’ 

tekster, som relaterer nattverdensriten til selv-spiritualitetens naturoppfatning og syn på 

erkjennelse. Deretter skal jeg undersøke hvordan Taylors tese om the festive kan knytte 

kirkelig nattverdspraksis til sekularitetens autoritetsforståelse og sosiale forestillinger.   

 

 

4.1 Eros: Eukaristi som selv-spiritualitet 
I Religion in Modern Times presenterer Woodhead og Heelas en rekke teksteksempler på 

selv-spiritualitet hentet fra 1900-tallet. Mange av disse er nyere tekster, hentet fra New Age-

bevegelsen og studier av denne. Men i denne sammenhengen finner vi også følgende tekst av 

teologen Ernst Troeltsch på begynnelsen av 1900-tallet, som omhandler nattverden. 
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Everyone who has read Schleiermacher’s Discourses knows that there is clearly proclaimed in them the 

‘spiritual’ idea of a direct revelation of religious feeling, and a mutual understanding of all Spirit-filled 

men of all revelations. […] [L]ater on, Schleiermacher developed this idea still farther; here, too, it is, 

however, a genuine Christ-mysticism, i.e. the view which regards the whole of life as full of a power 

which is only concretely incarnate in Christ; the Lord’s Supper means that the believer is fed with the 

materialized and concrete Divine Spirit, who indwells the universe; the whole rite is a symbol of the 

unity between the Spirit and Nature.1021  

Her framstiller Troeltsch en posisjon som minner Tillichs, den kan sies å foregripe Tillichs 

konsepsjon av logos-kristologien som teologisk forankringspunkt for menneskets immanente 

eros: “the view which regards the whole of life as full of a power which is only concretely 

incarnate in Christ”. Men til forskjell fra Tillich, utrykkes menneskets iboende eros ikke i så 

stor grad gjennom rasjonell tenkning om det ultimate, som gjennom følelse og intuisjon. 

Troeltschs beskrivelse av Schleiermachers idea of a direct revelation of religious feeling, 

bringer den moderne protestantismens far tettere på betenkningens konsept om den åndelige 

lengsel, enn hva Tillichs search for ultimate reality gjør.  

I det korte avsnittet om nattverden sees konturene av en holistisk naturoppfatning. Relasjonen 

mellom Skaper og skaperverk ikke preget av avstand men forening, og denne 

naturoppfatningen legger føringer for synet på åndelig erfaring og erkjennelse som åpner for 

lengselsmetaforikken. Dette er forestillinger om relasjonen mellom transcendens og 

immanens forankret i praksis, som kan bidra til å forme en åndelig erfaringshorisont. Et viktig 

element i konstruksjonen av en slik erfaringshorisont, er at forestillingene om gudsrelasjonen 

ikke forblir abstrakt spekulasjon, men kroppsliggjøres i konkrete praksiser. Denne 

dynamikken har vi sett i betenkningens arbeid med å etablere sin spesifikke erfaringshorisont 

(37,jf.26-28). Men den store forskjellen er at Schleiermacher i dette sitatet ikke knytter 

forestillingene an til subjekts-orienterte, individualistiske praksiser, men til et 

kirkekonstituerende ritual: “the whole rite is a symbol of the unity between the Spirit and 

Nature”. Dogmehistoriske utgangspunkt for denne sakramentsteologien er logos-kristologien 

og læren om realpresensen, som begge deler resonnerer med Taylors beskrivelser av 

naturoppfatninger i platonske tradisjoner (jf. the great chain of being). Fra Taylors perspektiv 

er det samtidig god grunn til å lese Schleiermachers tolkning av eukaristien, som en teologisk 
                                                        
 

1021 Troeltsch sitert i Woodhead & Heelas. Religion in Modern Times, 118-120. 



 

 
 
 

320 

formulering av naturoppfatningen som er spesifikk for romantikken (jf. Taylors term the deep 

outlook of the Universe). Selv-spiritualiteten er en sentral arvtager av romantikkens 

naturoppfatning i det sekulære. 

Kan også dagens nattverdliturgi i Den norske kirke knyttes til en tilsvarende form for 

naturoppfatning og syn på erkjennelse? Nattverdens sentrale ledd er verba, innstiftelsesordene 

som knytter guddommelig nærvær til de materielle elementene. “Dette er mitt legeme” 

danner, for både luthersk og klassisk sakramentsteologi, grunnlag for læren om realpresensen, 

om det materielles deltakelse i det guddommelige.1022 Dette er også Schleiermachers 

utgangspunkt. Det som Woodhead og Heelas her anser som uttrykk for selv-spiritualitet, er 

forankret i noe som konstituerer nattverden til alle tider og på alle steder. Mens Tillich 

etablerte et teoretisk konsept som gjorde at han kunne hevde at “[t]he name “Jesus the Christ” 

implies an ontology”1023, tar Schleiermachers refleksjon utgangspunkt i universell kirkelig 

praksis som bringer ham omtrent samme sted. Eukaristien peker nemlig utover seg selv for 

Schleiermacher, det er ritualet som gir tolkningsnøkkel til naturoppfatningen. Verbas løfte om 

realpresens i de partikulære elementene åpner for en forestilling om universell realpresens. 

“[T]he believer is fed with the materialized and concrete Divine Spirit, who indwells the 

universe; the whole rite is a symbol of the unity between the Spirit and Nature.”1024 Selv om 

nattverdshandlingen i dag inngår i andre kulturelle og religiøse forståelsesrammer, er verba, 

ordene i den sakramentale praksis som Schleiermacher alluderer til, de samme. 

Forståelsen av verba dannes av en liturgisk kontekst som er langt mer historisk betinget. En 

del av denne konteksten som ble endret med gudstjenestereformen i 2011 er nattverdbønnene. 

Nattverdsbønn D innledes med følgende lovprisning: “ Vi lovpriser deg, evige Gud, du som 

har skapt verden og alt som er i den. Det er i deg vi lever, beveger oss og er til.”1025 

Nattverdshandlingen innledes med en forestilling om et livgivende gudsnærvær i skaperverket 

som sådan. Bønnen avsluttes med en bønn om at kommunikantenes øyne må åpnes, så de 

gjenkjenner Kristi nærvær i de konkrete elementene: “Nå ber vi deg: La din Ånd komme over 

oss og over dine gaver, så våre øyne åpnes, og vi kjenner ham igjen som vår korsfestede og 
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oppstandne Frelser.”1026 En forestilling om en generell guddommelig immanens i 

skaperverket, er her en del av forberedelsen for å motta den partikulære realpresensen i 

nattverdselementene.  Gjennom riten knyttes forestillinger om det guddommeliges universelle 

og partikulære immanens sammen, og blir et liturgisk uttrykk for en naturoppfatning med 

holistiske trekk. Språkbruken er forskjellig, men grunnforestillingen er nært beslektet med 

innholdet i Woodhead og Heelas illustrasjon på selv-spiritualitet.  

Hos Schleiermacher ble ikke eukaristien bare knyttet til en holistisk naturoppfatning, men 

også til en forestilling om a revelation of religious feeling. Her nærmer vi oss Tillichs eros-

forestilling og betenkningens tese om den åndelige lengsel. I begge disse tilfellene korrelerte 

denne oppfatningen av åndelig erkjennelse med naturoppfatningen. En lignende kobling 

mellom Guds immanens i skaperverkets og skaperverkets lengsel etter Gud finnes i 

nattverdsbønn C, hvor skapelse og gudsnærvær åpenbares som gudslengsel: “Evige Gud, 

sammen med alt som er skapt, venter vi med lengsel på å bli frigjort fra forgjengelighet og få 

del i den frihet som dine barn skal eie i herligheten. Fra deg og ved deg og til deg er alle 

ting.”1027  

Selv om forordnet kirkelig praksis lett assosieres med en transcendens-orientert fromhet som 

er hjemløs innenfor den sekulære kulturens spiritualitet, så er bildet i virkeligheten mer 

komplekst. For en kirke som strever med å komme samtidens åndelige søken i møte, er bildet 

også mer håpefullt. I dette tilfellet er det blant annet de eldste og mest universelle delene av 

kirkens sakramentale praksis, kroppsliggjøringen av det guddommelige under verba, som 

viser affinitet med selv-spiritualitetens erfaringshorisont. Den åndelige lengsel og den 

holistiske naturoppfatning som betenkningen søker å kroppsliggjøre gjennom subjekts-

orienterte praksiser, kan knyttes til de eldste og universelle delene av kirkens sakramentale 

praksis. 

 

4.2 The Festive: Eukaristi som kollektiv overskridelse 
Ut fra fortolkningen er det sannsynlig at at forordnet kirkelig praksis ikke framstår som 

relevant for betenkningen, på grunn av sekulariseringen av autoritetsoppfatningen 

                                                        
 

1026 Kirkerådet. Gudstjeneste for Den norske kirke, 2.76 
1027 Kirkerådet. Gudstjeneste for Den norske kirke, 2.75 
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(autentisitetsidealet) og av moderne sosiale forestillinger. Jeg har påvist at Taylors 

framstilling av sekulariseringen av allmennkulturelle forestillinger på disse områdene, 

korrelerer positivt med betenkningens subjekts-orienterte praksiser (272). De fokuserer på 

kroppslige øvelser som gir åndelige erfaring her og nå, ikke praksiser som borger for 

transcendente goder som et liv etter døden eller frelse fra fortapelse. Sakramentsforvaltning 

og gudstjenestefeiring er kollektive religiøse praksiser, som det er en lang vestlig tradisjon for 

å tolke i lys av en aksial spiritualitet orientert om en transcendent Gud og om transcendente 

religiøse goder. Betenkningens utforming av sine åndelige praksiser er også mer kompatibel 

med Taylors framstilling av sekularitetens lukkede virkelighetsstrukturer (CWS), og med de 

lukkende bildene av hva tradisjonell religiøs praksis handler om: kollektive handlinger 

underlagt ytre religiøs autoritet rettet mot transcendente goder, som moralsk og rasjonelt er i 

konflikt med samtidskulturen.1028 

Som en konklusjon når det gjelder de kulturelle vilkårene for kirkens liturgiske praksis, kan 

bildet imidlertid nyanseres. Her er det relevant å trekke inn Taylors teori om the festive (det 

festivalske) beskrevet på s.267-268; menneskets tidløse behov for kollektiv selvoverskridelse, 

som han hevder er en kilde til livsfylde. Fortolkningen viste nemlig at den sekulære epoken 

ser en oppblomstring av nye former for kollektiv praksis og ritualisering nedenfra som åpner 

for overskridende erfaringer, sosiale praksiser med røtter helt tilbake til tidlig religion. Selv 

om det festivalske ikke nødvendigvis får et religiøst uttrykk, bryter logikken i de festivalske 

fenomenene med kulturens immanente ramme og med sekulariserte forestillinger om sosial 

praksis. Det festivalske framstår i den forstand som paradoksale kulturuttrykk for en “åpen” 

erfaringshorisont. 

 

Taylor knytter det festivalske eksplisitt til transcendenserfaringer. For det første kan det 

utspille seg gjennom tradisjonelle religiøse praksiser, hvor kirkens rom og ritualer spontant 

brukes som naturlig ramme. Dette skjer eksempelvis gjennom ritualisering under kollektive 

kriser. For det andre kan også den mer typiske, post-durkheimske dyrking av subjektiv søken, 

finne sted innenfor rammen av kollektive og rituelle praksiser, slik tilfellet er med Taizé. For 

det tredje påpeker Taylor at det festivalske fenomenet har vært en del av menneskelige 

samfunn til alle tider. Fra arkaisk tid har det vært folkelige arenaer for kollektiv 

                                                        
 

1028 For lukkede virkelighetsstrukturer (CWS), se s.197. 
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religionsutøvelse, slik tilfellet er med karneval og helgenfester. Slike praksiser ble ansett som 

urene og undertrykt, først av den aksiale reform-spiritualiteten, deretter av modernitetens 

disiplinære samfunn.1029 For det fjerde hevder Taylor at det festivalske evner å gi 

overskridende erfaringer også uten religiøse referanser, slik tilfellet er med stadionkonserter 

og musikkfestivaler. Kort oppsummert reflekterer det festivalske en transcendent 

dimensjon.1030 Dette knytter the festive til Taylors fullness-konsept, men også til Tillichs eros-

begrep: det handler om menneskets iboende søken etter erfaringen av det ultimate. Til tross 

for en historie med streng disiplinering og en samtidskultur preget av sekulariserte sosiale 

forestillinger, viser sekularitetens kultur tegn til en gjenkomst av det festivalske. Det er 

krysspresset, det kulturelle og religiøse mangfoldet, sammen med det kollektive 

autentisitetsidealet, idealet om at hver enkelt skal kunne ha sitt unike uttrykk, og som åpner 

for at festivalske praksiser igjen kan blomstre opp. 

 

Kanskje er det vel optimistisk å se kirkens sakramentale praksiser som arena for det 

festivalske. I hvor stor grad forbindes kirkelig praksis med folkelig ritualisering eller kollektiv 

selvoverskridelse? I hvor stor grad gir sakramental praksis rom for autentisitet og mangfold? 

I det følgende vil jeg kritisk belyse dagens nattverdspraksis i Den norske kirke ved hjelp av 

Taylors tese om det festivalske. Det krever at vi først redegjør for sammenhengen mellom 

sosiale praksiser og sosiale forestillinger.  

Som alle andre sosiale praksiser, kroppsliggjør nattverdsliturgien en rekke forestillinger. 

Taylor sier at enhver sosial praksis er innvevd i mening: “[T]he practice without the 

understanding wouldn’t make sense for us and thus wouldn’t be possible. […] If the 

understanding makes the practice possible, it is also true that it is the practice that largely 

carries the understanding.”1031 Nattverdens praksis fylles med mening av kulturens sosiale 

forestillinger, den videreformidler samtidig forestillinger og produserer nye. Nattverdens 

konkrete handlinger formidler blant annet autoritetsoppfatninger knyttet opp til 

representasjoner av det guddommelige eller hellige. De sosiale handlingene uttrykker hvor i 

rommet det hellige er lokalisert, hvem som representerer det, og hvordan man kan bli delaktig 

i det.  

                                                        
 

1029 For aksial reform-spiritualitet, se s. 201-203.  
1030 Taylor. “The Future of the Religious Past”, 257 
1031 Taylor. Modern Social Imaginaries, 25 
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Tradisjonell nattverdsfeiring kroppsliggjør forestillinger om det guddommelige nærvær som 

baserer seg på en forskjell mellom de som er innenfor og de som er utenfor alterringen, 

mellom prest og menighet, mellom den som står og de som må knele, mellom de som samles 

oppe og de som forblir nede, mellom alter og skip. Handlingene kommuniserer skillelinjer 

mellom immanens og transcendens, og knytter det hellige, og dermed autoriteten, til det 

transcendente. I lys av Taylor er slike forestillinger mest typiske i en aksial oppfatning av 

gudsrelasjonen. Ut fra Woodhead og Heelas’ religionstypologi kroppsliggjør disse 

kjennetegnene forskjellsreligionens oppfatninger. I en kultur som ifølge Taylor er formet av 

autentisitetens etikk, mangfold (krysspress), den immanente ramme og sekulære oppfatninger 

om sosiale rom, bryter nattverdspraksisens meningsdimensjon med flere av kulturens sosiale 

forestillinger.  

Det betyr ikke at sakramental praksis er låst til de nevnte forestillingene av autoritet og sosial 

praksis. Tolv år etter publikasjonen av kirkemøtebetenkningen, fikk Den norske kirke en 

gudstjenestereform preget av kjerneverdier stedegengjøring, involvering og fleksibilitet. Her 

problematiseres oppfatningen om et skille mellom transcendens og immanens som den sosiale 

handlingen i rommet kommuniserer: “[L]iturgens vending mot øst skaper avstand mellom 

presten og menigheten, og formidler ikke godt nok at Kristus er midt iblant oss.”1032 Fra en 

praksis som formidler det guddommeliges avstand (transcendens), skal praksis i større grad 

formidle forestillinger om det helliges immanens. I kirker med lang avstand mellom menighet 

og alter, anbefaler Kirkerådet å feire nattverd ved et framskutt alterbord som er nærmere 

menigheten, og som gjør det mulig for presten å henvende seg til Gud og menigheten på 

samme tid. Alteret, symbolet på Kristi nærvær, skal stå sentralt i kirken, og det gamle 

høyalteret skal ikke brukes.1033 Nattverdselementene kan stå nede, på et sidebord i skipet.1034 

Selve måltidet kan skje ved midtalteret, men også i andre deler av kirkerommet, og det er 

mulig å ha flere nattverdstasjoner samtidig.1035 Slike endrede praksiser konstituerer endrede 

oppfatninger. Det guddommelige nærværet dislokaliseres fra det adskilte og transcendente, 

ved at representasjoner for det hellige spres til ulike steder i rommet.  

                                                        
 

1032 Kirkerådet. Gudstjeneste for Den norske kirke, 6.16 (forfatterens uthevelse) 
1033 Kirkerådet. Gudstjeneste for Den norske kirke, 6.23 
1034 Kirkerådet. Gudstjeneste for Den norske kirke, 6.21 
1035 Kirkerådet. Gudstjeneste for Den norske kirke, 5.7 
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En parallell forskyvning fra transcendens til immanens skjer også i nye rammer for sosial 

interaksjon. Innføring av intinksjon gjør at kommunikantene mottar nattverden uten en 

alterring som skiller dem fra et høyalter (representasjonen for det hellige), og stående 

istedenfor knelende.1036 Presten skal ikke stå alene, men forvalte de hellige ting sammen med 

medliturger fra lokalsamfunnet. “Dette bidrar til å styrke medeierskapet til gudstjenesten for 

alle som er i kirken, og kan gi oss en opplevelse av at gudstjenesten ikke bare er for oss, men 

også med oss.”1037 Rubrikkene sier gudstjenesten, bl.a. gjennom bruk av medliturger, skal 

representere lokalsamfunnet og lokal kultur. “Kristi kropp og blod […] gjør oss til et 

fellesskap, til én kropp.”1038 Ved hjelp av representasjonstenkning om den lokale samfunnets 

nærvær i ritualet, formidles også en forestilling om det guddommeliges relasjon til 

lokalsamfunnet. 

Med ritualets endrede konstruksjon av guddommelig nærvær endres grunnlaget for 

oppfatningen av religiøs autoritet. Parallelt med at det hellige blir dislokalisert fra høyalteret, 

og finner sted forskjellige plasser i rommet ved hjelp av medliturger, spres den religiøse 

autoriteten fra alter til hele rommet, fra prest til menighet og lokalsamfunn. Anerkjennelsen av 

kulturelt mangfold, av ulike praksiser og lokale kulturuttrykk, samt aktiv deltakelse av leke, 

gjør praksisen mer kompatibel med kulturens autentisitetsideal. Nedvurderingen av det eldre 

konformitetsidealet og den eksplisitte anerkjennelsen av mangfoldet i fellesskapet, viser 

affinitet til den sekulære kulturens krysspress. Den generelle forankringen av det helliges 

nærvær til det immanente, bringer praksisen nærmere den sekulære kulturens immanente 

ramme, ikke minst den “refortryllede” oppfatningen av det immanente som kjennetegner post-

durkheimsk religion. I disse aspektene ligger det et “festivalsk” potensiale. 

Taylors beskrivelser av det festivalskes gjenkomst i den sekulære æra, innebærer 

sannsynligvis at kollektiv, sakramental praksis har et større potensiale for å imøtekomme 

samtidens åndelige behov enn hva betenkningen vitner om. I en kritikk av Paul Heelas sier 

Taylor, at selv om autentisitets-etoset gir seg utslag i menneskers søken etter å finne sin egen 

åndelige vei i livet, så trenger ikke åndelig søken nødvendigvis lede til en subjektsorientert 

spiritualitet. Noen finner også det de søker i kollektive, religiøse praksiser, for eksempel i 

                                                        
 

1036 Kirkerådet. Gudstjeneste for Den norske kirke, 5.7 
1037 Kirkerådet. Gudstjeneste for Den norske kirke, 7.28 (forfatternes uthevelser) 
1038 Kirkerådet. Gudstjeneste for Den norske kirke, 7.6  
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kirkens sakramentale liv.1039 En viktig årsak til dette er de kollektive praksisenes affinitet til 

det festivalske. Sakramental praksis evner å gi utløp for et allmennmenneskelig behov for 

kollektiv selvoverskridelse.1040 Dette gjelder ikke bare de spesielt innvidde. Fenomenet Taizé 

viser at sakramental praksis også har relevans i en sekulær, pluralistisk kontekst, preget av 

idealer om åndelig søken, autentisitet og subjektiv autoritet.1041 Det er derfor grunn til å tro at 

kirkens sakramentale praksis bør utforskes som arena for det festivalske i sekulariteten.  

 

 

4.3 Agape: Eukaristi som fremmed evangelium 
Forordnet kirkelig praksis var ikke en del av betenkningens praksis-strategi for åndelig 

erfaring. Fortolkningen i del IV gav mulige forklaringer på hvorfor denne typen praksis ikke 

oppleves relevant i betenkningens samtid. I de to foregående kapitlene har jeg villet 

problematisere dette. Jeg har utforsket sider ved eukaristisk praksis som er eller kan være 

meningsfulle nettopp innenfor rammene av selv-spiritualitetens og sekularitetens kultur. 

Nærmere bestemt har jeg drøftet Den norske kirkes nattverdspraksis først opp mot Woodhead 

og Heelas’ framstilling av selv-spiritualitetens naturoppfatning og visjon for åndelig 

erkjennelse, deretter opp mot Taylors framstilling av autoritetsoppfatning og sosial praksis i 

den sekulære kulturen, slik disse manifesterer seg i post-durkheimsk religion og festivalske 

fenomener. Konklusjonen er at eukaristisk praksis har potensiale for meningsfulle 

overskridende erfaringer også innenfor samtidens tolkningsrammer. Ikke minst handler dette 

potensialet om eukaristiens bekreftelse av immanensens åndelige betydning og av det 

menneskelige behovet for selvoverskridelse, hva Tillich kaller eros. 

Tillich argumenterer dogmatisk for at det allmennmenneskelige eros bør tolkes kristologisk. 

Dette korresponderer med de tilknytningspunkter for eros jeg har påpekt i nattverdsritualet. 

Men i den dogmatiske drøftingen påpekte jeg samtidig, at det fra et tillichsk perspektiv ikke er 

bekreftelsen av eros som gjør spiritualiteten spesifikt kristen: for ham må menneskets behov 

for selvoverskridelse mot det ultimate holdes sammen med evangeliet om Guds ubetingede 

kjærlighet, agape “[that] reaches down to the lowest, forgiving its estrangement and reuniting 

                                                        
 

1039 Taylor. A Secular Age, 509 
1040 Taylor. “The Future of the Religious Past”, 256-257 
1041 Taylor. A Secular Age, 516-518 
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it with the highest.”1042 Dette er for Tillich den kristne spiritualitetens karakteristika og 

kritiske prinsipp. Blant betenkningens praksiser er dette lite framtredende, men bibellesning 

kan borge for et slikt agape-aspekt. Samtidig formidler betenkningen et bibelsyn som ikke 

distingverer mellom Ordet og Bibelens ord, noe som medfører at agape i realiteten forblir 

underkommunisert. Resultatet er at eros-dimensjonen framstår som konstituerende for 

gudsrelasjonen i betenkningens framstilling: gudsrelasjonen forankres i den enkeltes åndelige 

erfaringer og praksiser alene. Dette bringer betenkningen på kant med tanken om et kritisk 

agape-prinsipp, som relativiserer behovet for åndelig praksis og erfaring ut fra 

overbevisningen om Guds suverenitet i frelseshandlingen. Dette aspektet er klassisk uttrykt i 

Luthers frihetstraktat: “For å bli frelst trenger den kristne ingen gjerning og ingen lov, etter 

som han ved troen er fri fra enhver lov.”1043 Tillichs kritiske prinsipp innebærer at 

gudsrelasjonen ikke konstitueres av åndelige prestasjoner eller av religiøs eller følelsesmessig 

habitus – den er transcendent forankret, og den skjenkes utenfra i form av en fremmed 

rettferdighet. Dette agape står ikke i konflikt med eros. Men eros kan ikke etablere agape. 

Derimot både rommer og overskrider agape alle subjektive erfaringer av eros. Samtidig som 

dette relativiserer betydningen av religiøs praksis, kan verken troen eller kirken klare seg uten 

praksiser som formidler budskapet. Den vanskelige balansen i synet på religiøs praksis som 

agape-prinsippet framtvinger, kan illustreres ved hjelp av Luthers oppgjør av seremoniene i 

sin egen samtid: 

Derfor skal ikke seremoniene innta noen annen plass i kristenlivet enn modellene hos håndverkerne og 

kunstnerne: de stilles opp når man vil bygge eller skape noe. De gjøres ikke i stand for å skulle være 

eller forbli noe av betydning, men fordi det er umulig å bygge eller lage noe uten dem. Når så verket er 

ferdig, settes de vekk.  [T]ilsvarende forakter vi verken seremoniene eller gjerningene, tvert om er vi i 

høy grad interessert i dem. Men vi viser forakt for de høye tankene om gjerningene.1044   

Menneskelig handling etablerer ikke gudsrelasjonen, men kirken trenger praksiser for å kunne 

skape “kunstverket” Luther taler om, som kanskje best kan kalles en eksistensform: en erfart, 

grunnleggende frihet forankret i tilliten til Guds nåde – den kristne frihet, agape som levd 

erfaring. Avhandlingen viser at i en sekulær kultur er kirkens behov for å finne adekvate 

“modeller” for formidling et helt annet enn på Luthers tid, og betenkningen tar nettopp denne 

                                                        
 

1042 Tillich. Biblical Religion and the Search for Ultimate Reality, 72 
1043 Luther. Traktat om den kristne frihet,  296.  
1044 Luther. Traktat om den kristne frihet, 309 (min uthevelse) 
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utfordringen på alvor. Men i betenkningens søken etter praksiser og erfaringsstrategier som 

kan være aktuelle for “vår tid”, mister den så å si dimensjonen Tillich omtaler som agape av 

syne. Dermed tilsløres også frihetsaspektet i betenkningens spiritualitet. 

I dette perspektivet rommer eukaristiens praksis et kritisk potensiale overfor betenkningens 

subjektsorienterte åndelige praksiser, “den indre etterfølgelsesveien”. Det greske opphavet til 

ordet “eukaristi” (eὐχαριστία) betyr takksigelse eller takkebønn.1045 Hos de tidligste kristne 

forfattere brukes agape tidvis synonymt med eukaristia som betegnelse på nattverdsmåltidet 

som sådan.1046 Etymologisk og teologisk sett er det mest nærliggende å forstå hele eukaristien 

som en mottagelse av den nåde Gud skjenker mennesket utenfra. Legges verba til grunn for 

forståelsen av ritualet, konstitueres gudsrelasjonen i ritualet ikke på grunn av men til tross for 

menneskets moralske og åndelige habitus: “Denne kalk er den nye pakt i mitt blod som utøses 

for dere så syndene blir tilgitt.”1047 Samtidig er denne fremmede agape-dimensjonen konkret 

til stede i det mennesket allerede har del i, i brød og kropp, vin og blod. Mennesket møter det 

transcendente i og gjennom det immanente. Eukaristien skjenker Guds løfter og avdekker 

samtidig en forbindelse mellom Guds immanens og transcendens. 

Denne forbindelsen kan også handle om at eros sammenholdes med agape. Med 

utgangspunkt i det norske nattverdsritualet har jeg hevdet at eukaristien gestalter begge typer 

kjærlighet selv om de ikke er det samme. Samtidig som eukaristien åpner for å forstå 

skapningens eros som spor av Skaperen, ikke så ulikt betenkningen åndelige praksiser, er det 

ikke primært eros men agape som kvalifiserer gudsrelasjonen i eukaristien.1048 Den tjener 

som “modell” i Luthers forstand, det er en religiøs praksis som bidrar til å skape og forme 

menneskets tillit til den fremmede rettferdighet, til at agape inkarneres i levd erfaring. I 

nattverdsritualet blir den guddommelige immanens; “dette er min kropp…”, bekreftet og 

overskredet av det transcendente agape “…som gis for dere.”1049  

 

                                                        
 

1045 Exegetical Dictionary of the New Testament, s.v. “eὐχαριστία”  
1046 “Agape and Eucharist were not two separate events or occasions; depending on the place and time, one or the 
other or both might refer to the same Christian meal.” (McGowan. Ancient Christian Worship, 34)  
1047 Kirkerådet. Gudstjeneste for Den norske kirke, 2.76 
1048 Kirkerådet. Gudstjeneste for Den norske kirke, 2.74-75 
1049 Kirkerådet. Gudstjeneste for Den norske kirke, 2.74 
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4.4 Konklusjon 
Taylor gir gode kulturanalytiske grunner til å ikke anse kirkens nattverdsfeiring som et quick-

fix for sekulære menneskers fullness-behov. I autentisitetens kultur vil menneskers søken ta 

vidt forskjellige veier, noen religiøse, andre ikke-religiøse, og blant de førstnevnte gjør 

Vestens kollektive forståelseshorisont subjekts-orienterte praksiser nærliggende. Dette bærer 

betenkningen preg av. Like fullt gir analysene til både Taylor, Woodhead og Heelas grunner 

til å gå bakenfor det mest åpenbare. I det foregående har jeg undersøkt hvorvidt kollektiv, 

sakramental praksis kan framstå meningsfull i møte med sekularitetens spiritualitet. 

Undersøkelsen har vist at eukaristisk praksis har tilknytningspunkter til den selv-spiritualitet 

adresserer og den type åndelige erfaringshorisont som betenkningen søker å etablere. I 

kulturanalytisk perspektiv er det ingen grunn til at sakramental, kollektiv praksis skulle 

erstatte betenkningens subjekts-orienterte praksiser. Samtidig har jeg vist at det er gode 

kulturanalytiske grunner til å hevde at slik praksis kunne supplert dem. I teologisk perspektiv 

ville dette hatt andre fordeler enn å knytte betenkningens erfaringsstrategi til en kirkelig 

kjernepraksis i historisk forstand. Det ville også medført et prinsipielt korrektiv til innholdet i 

den åndelige erfaringshorisont som betenkningen etablerer, hvor orienteringen om 

menneskets åndelige lengsel og erfaring ville blitt balansert av budskapet om Guds 

ubetingede aksept av det fremmedgjorte mennesket.  
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5 Konkluderende betraktninger 
 

When man has ceased to build an altar to the unknown God,  
he is unlikely any longer to acknowledge the revealed God.1050 

Rudolf Bultmann 
 

“Jeg vil kjenne deg, du ukjente/ du som griper dypt i min sjel/ du som raser gjennom mitt liv 

som en storm/ du ufattbare, min slektning!/ Jeg vil kjenne deg, og selv tjene deg.”1051 I en 

preken Bultmann holdt over Areopagos-talen (Apg.17:22-32) i mellomkrigstiden, siterte han 

disse strofene som illustrasjon på det religiøse menneskets søken etter Gud. Denne åndelige 

lengselen har manifestert seg gjennom hele historien, fra grekernes alter til den ukjente Gud, 

som Bultmanns prekentekst beskriver, fram til Nietzsches ungdomsdikt “Til den ukjente gud” 

som strofene er hentet fra. Ved å velge Nietzsche som talerør for menneskets lengsel etter 

Gud, innvarsler likevel Bultmann på pregnant vis at menneskets religiøsitet ikke kan tas for 

gitt. Den modne Nietzsches proklamering av Guds død i kulturen gjør at den åndelige søken 

framstår som en tilbakelagt “ungdomsfase”. Ifølge Bultmann søker ikke det moderne 

menneske Gud lenger. Det er en utfordring for kirken i møte med sin tid. 

Denne avhandlingen gjør det klart at den postmoderne samtidskulturen som 

kirkemøtebetenkningen henvendte seg til i 1999, viste alle tegn på at menneskets lengsel etter 

det guddommelige har overlevd Guds død. Til tross for at budskapet om Guds død resonnerer 

sterkere enn noen gang før i form av økende sekularisering, er også religiøsiteten blitt 

tydeligere tilstedeværende enn tidligere. Det sekulære mennesket har kanskje sluttet å bygge 

altere for den åpenbarte Gud som Bultmann viser til, men det har ikke sluttet å søke den 

ukjente gud. Innen selv-spiritualiteten søker hver enkelt det åndelige på sin egen måte, i det 

immanente, i naturen og i selvets dyp, gjennom åndelige øvelser og erfaringer. Det er 

samtidens skjulte gud betenkningen vil knytte til den kristne åpenbaringen. 
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Avhandlingens hovedfokus har vært å analysere betenkningens relasjon til selv-spiritualiteten, 

og å fortolke betenkningen i relasjon til sekulariseringen av vestlig kultur. Avslutningsvis vil 

jeg presentere mine hovedkonklusjoner av dette arbeidet i lys av et faglig perspektiv hentet fra 

den britiske spiritualitetsforskeren og pastoralteologen Philip Sheldrake (46). Sheldrakes 

perspektiv bidrar til å belyse de evaluerende dimensjonene som er implisert i avhandlingens 

interdisiplinære tilnærming og hovedfunn. I boken Spirituality and Theology (1998) redegjør 

han for ulike evalueringskriterier i studiet av spiritualitet, hvor han sondrer mellom criteria of 

adequacy og criteria of appropriateness. Førstnevnte har med spiritualitetens relasjon til sin 

kulturelle kontekst å gjøre, og kan oversettes med adekvathetskriterier. Sistnevnte handler om 

spiritualitetens relasjon til sin konfesjonelle kontekst, og kan derfor oversettes med 

konfesjonalitetskriterier. I tillegg drøfter han spiritualitetens egen basis for å evaluere teologi 

og kultur. Jeg vil redegjøre nærmere for disse evalueringskriteriene, og for hvordan de kan 

kaste lys over avhandlingens enkelte hoveddeler. 

Adekvathetskriterier (criteria of adequacy) dreier seg om spiritualitetens evne til å møte “the 

basic demands of modern ‘secular’ knowledge and life.”1052 Sheldrake nevner to 

adekvathetskriterier som er særskilt relevante for denne studien: spiritualitetsuttrykkets 

interne koherens og dets ytre meningsfullhet.1053  

Å vurdere spiritualitetsuttrykkets koherens tar på alvor at all spiritualitet har en kognitiv side, 

spiritualitet har med helhetsforståelse å gjøre. Koherenskriteriet har vist seg å være et viktig 

kriterium for denne studien, fordi den legger til grunn et hermeneutisk erfaringsbegrep (del I, 

26-28). Dette erfaringsbegrepet legger til rette for å utforske de uttrykte forestillinger som den 

religiøse erfaring struktureres av, det være seg i tekst eller kontekst. Skal oppfatninger 

strukturere erfaring er oppfatningenes interne koherens viktig. Betenkningens målsetning er å 

legge til rette for religiøs erfaring, noe den gjør gjennom å innholdsbestemme gudsrelasjonen 

og foreslå praksiser som korresponderer med denne forståelsen (del II). Jeg har studert fire 

ulike aspekter ved betenkningens framstilling av gudsrelasjonen; autoritetsoppfatning, 

naturoppfatning, syn på erkjennelse og idealer for religiøs praksis. Til sammen danner disse 

en multidimensjonal forestilling om menneskets gudsrelasjon. Uten at oppfatningene i denne 
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er internt koherente, vil de ikke danne en helhetlig, litterær horisont som kan åpne for en ny 

måte å erfare Gud og verden på. De vil snarere stå som isolerte påstander.  

Koherensen mellom disse fire oppfatningene ble kartlagt i min religionstypologiske analyse, 

som utforsket betenkningens erfaringsstrategi som uttrykk for samtidsreligion (del III). 

Analysen konkluderte med at betenkningens ulike oppfatninger i hovedsak gir en koherent 

framstilling av gudsrelasjonen. Til sammen konstruerer de en helhetlig erfaringshorisont som 

svarer til selv-spiritualitetens profil, den typen samtidsreligion som ifølge 

religionssosiologene Woodhead og Heelas er mest utbredt i den sekulære kulturen. 

Betenkningens erfaringshorisont er imidlertid ikke uten spenninger. Analysen viste at det som 

i størst grad truer med å destabilisere koherensen er elementer av forskjellsreligion. Disse 

elementene utfordrer selv-spiritualitetens immanente forankring, og de kan spores i 

betenkningens framstillinger av både religiøs erkjennelse, autoritet og praksis. Forestillingen 

om menneskets åndelige lengsel fungerer i denne sammenheng harmoniserende. Den 

nøytraliserer spenningene mellom selv-spiritualitet og forskjellsreligion under et overordnet 

konsept, som binder dem sammen og gjenoppretter koherens på et høyere nivå. Etter min 

mening styrker den konseptuelle strategien betenkningen som uttrykk for selv-spiritualitet. 

Det neste evalueringskriteriet Sheldrake nevner er spiritualitetens meningsfullhet. Kriteriet 

forklarer han slik:  

[E]very particular religious interpretation of experience needs to be meaningful. That is, it must be 

adequately rooted in common human experience and related to our lived experience of the self. Put 

another way, what aspect of ordinary human experience, shared by many or by all, is expressed in any 

given spiritual tradition? Does it relate to reality as commonly understood?1054 

I avhandlingens fortolkningsdel (del IV) har jeg forsøkt å vise hvordan betenkningen kan 

relateres til reality as commonly understood, ut fra Charles Taylors framstilling av den 

sekulære kulturens kollektive oppfatning av autoritet, natur, erkjennelse og sosial praksis.  

I oppfatningen av åndelig autoritet relaterer betenkningen seg til den sekulære tidsalder som 

the age of authenticity, en kultur hvor subjektet selv har inntatt rollen som religiøs 

sisteinstans. Betenkningens naturoppfatning reflekterer the immanent frame, kulturens 

immanente ramme som innebærer at en kun forholder seg til sanselige og erfarbare realiteter. 
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Framstillingen av åndelig erkjennelse reflekterer den sekulære kultur som cross pressured, 

hvor ingen åpenbaring og sannhetspåstander får stå uanfektet, meningsmangfoldet som gjør at 

enhver er henvist til selv å finne svaret på sin åndelige lengsel. Kulturens krysspress er også 

koherent med betenkningens subjektsorienterte åndelige praksiser. Men den subjektsorienterte 

profilen kan fremfor alt relateres til the modern social imaginaries, til den sekulære kulturens 

kollektive oppfatning av sosiale praksiser og av religionens rolle i disse. I moderne sosiale 

forestillinger tas det for gitt at religion ikke skal legge føringer for definerende sosiale arenaer 

som offentligheten, økonomien, politikkens og motens verden. Vurdert ut fra disse 

idealtypene, som Taylor hevder at karakteriserer den sekulære kulturens kollektive 

oppfatninger, framstår betenkningens spiritualitet som “meningsfull” i Sheldrakes forstand: 

betenkningens konstruksjon av en kristen erfaringshorisont speiler hovedtrekk ved 

virkelighetsforståelsen i sin samtid. Ut fra Taylors hermeneutiske erfaringsbegrep, som også 

lå til grunn for koherens-kriteriets betydning i denne sammenheng, er religionens forankring i 

den kulturens virkelighetsforståelse ikke bare nødvendig for å gi kognitiv mening, det er en 

forutsetning for å gjøre religionen erfaringsnær i sin samtid– for å la religion bli spiritualitet. 

Så langt kan en få inntrykk av at den evaluering i studiet av spiritualitet kun handler om 

evaluering av spiritualitet. Men for Sheldrake går evalueringen begge veier. Spiritualitet er 

ikke bare objekt i evaluering, den er også subjekt i evaluering. Levd spiritualitet har et kritisk 

potensiale overfor teologi og kultur. Ifølge Sheldrake spiritualitetens kritiske potensiale 

forankret i dens grunnleggende orientering mot det ultimate på den ene siden, og i dens 

forankring i en konkret kontekst og levd liv på den andre. Kontekstforankring og orientering 

mot det ultimate er de to sentrale kildene til spiritualitetens kritiske funksjon, og denne 

involverer langt mer enn det Sheldrake omtaler som spirituality evaluating theology.1055  

Den idéhistoriske fortolkningen kaster også lys over spiritualitetens kritiske funksjon i 

betenkningen, og det er først og fremst en kritikk av teologi og kirke. Betenkningens 

immanens-orientering, som positivt korresponderer med den sekulære kulturen, formuleres 

hovedsakelige negativt, i form av en religionskritikk rettet mot kirkens tradisjonelle 

transcendens-orienterte fromhetsidealer. Betenkningens religionskritikk rammer idealer som 

søker bort fra dette livet og denne verden, en fromhet som skiller skarpt mellom immanens og 

transcendens, og som nivellerer den sanselige virkelighet til fordel for hinsidig salighet og liv 
                                                        
 

1055 Sheldrake. Spirituality and Theology, 65, 93-94 



 

 
 
 

334 

etter døden. De kjennetegnene betenkningen kritiserer sammenfaller med det Taylor 

identifiserer som Vestens aksiale reform-spiritualitet. Dette er en transcendensorientert type 

kristen fromhet som har definert store deler av vestlig fromhetsidealer gjennom moderniteten, 

som fikk sitt gjennomslag med reformasjonene og som har røtter i middelalderen. Taylor 

hevder at den aksiale fromheten forberedte veien for det absolutte skillet mellom transcendens 

og immanens som sekulariteten forutsetter. I historisk perspektiv, med hensyn til de åndelige 

og moralske drivkreftene som frambrakte sekulariseringen, kan derfor den aksiale reform-

spiritualiteten paradoksalt nok kalles sekulariseringens spiritualitet. Taylors påstand om at 

sekulariseringen er resultatet av en aksial revolusjon understøtter en slik konklusjon. 

Betenkningens religionskritikk rammer denne typen fromhetsidealer i sin egen tradisjon, og 

søker å overkomme den aksiale arven ved å forankre spiritualiteten i det immanente. Dette gir 

mening i kulturhistorisk forstand. Fortolkningen viser at transcendens-orienterte 

fromhetsidealer har blitt rammet av meningskrise innenfor den immanente tolkningsramme 

som karakteriserer den sekulære kulturen. Betenkningens religionskritikk synes i den forstand 

å representere det Sheldrake omtaler som spiritualitetens hensyn til religionens 

kontekstforankring. Avhandlingen påviser at det er selv-spiritualitetens generelle immanens-

orientering som gjør denne typen samtidsreligion kompatibel med den sekulære kulturen 

forståelseshorisont. Fra et samtidsperspektiv og i egentlig forstand er det derfor selv-

spiritualiteten som med rette er sekulariseringens spiritualitet, i den forstand at ingen type 

samtidsreligion viser større koherens med de kollektive oppfatninger som kjennetegner den 

sekulære kulturen. Det er selv-spiritualiteten som er “den åndelige lengsel i vår tid”, og som 

betenkningen knytter den kristne tradisjonen til.  

Avhandlingen gir imidlertid ikke grunn til å anse betenkningens bekreftelse av sekulære 

grunnforestillinger som et rent knefall for ikke-kristne oppfatninger, i et forsøk på å være 

“aktuell”. Sheldrakes omtale av spiritualitetens kritiske potensiale beskrev 

kontekstforankringen som ett av to kriterier, hvor det andre kritiske kriteriet var 

spiritualitetens iboende orientering mot det ultimate. Dette kriteriet kaster lys over den andre 

hovedsiden ved betenkningens relasjon til den sekulære kulturen, som ble avdekket gjennom 

den idéhistoriske fortolkningen.  

Orienteringen mot det ultimate gjennomsyrer betenkningens bekreftelse av den immanente 

tolkningsrammen. Betenkningen søker å gi en religiøs bekreftelse av sekularitetens 

immanente grunnorientering. Det immanente kvalifiseres som menneskets møtested med det 
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guddommelige. En slik tolkning av det immanente innebærer en overskridelse av det 

immanente.  Betenkningens gjennomgående påstand om at den immanente virkeligheten 

peker utover seg selv, mot en transcendent Skaper, impliserer en kulturkritikk ut fra 

orienteringen om det ultimate. Betenkningens sekularismekritikk er mindre uttalt enn dens 

religionskritikk, men saklig sett er den like reell. I lys av Taylors framstilling av den sekulære 

æra utfordrer betenkningen den ensidige immanens-orienteringen i kulturen, den vil 

kombinere dem med muligheten for en transcendent dimensjon. I streng forstand er det ikke 

de mest utbredte sekulære oppfatningene i seg selv betenkningen utfordrer, det er de lukkede, 

antireligiøse tolkningene av dem. Taylor beskriver disse tolkningene som closed world 

structures. Dette er tolkninger som intuitivt lukker for religiøse forestillinger og erfaringer, og 

selv om de ikke deles av alle, deles de av mange. Den siden ved betenkningens kulturkritikk 

som retter seg mot denne typen oppfatninger, er avgjørende for dens erfaringsstrategi fordi det 

er nettopp denne type kollektive oppfatninger som i størst grad gjør religionen erfaringsfjern. 

De underminerer de tolkningsmessige forutsetningene for religiøs erfaring hos dem som deler 

dem.  

Mens religionskritikken springer ut av det Sheldrake kaller spiritualitetens besinnelse på den 

konkrete konteksten, baseres sekularismekritikken på det Sheldrake kaller spiritualitetens 

orientering mot det ultimate. Fellesnevneren for betenkningens religionskritikk og dens 

sekularismekritikk er angrepet på tanken om et absolutt skille mellom transcendens og 

immanens. Undersøkelsen viser at denne grunnforestillingen preger både store deler av 

sekulariteten og modernitetens kristendomsformer. Betenkningens konstruktive bidrag er å 

legge til rette for en panenteistisk erfaringshorisont. Min lesning ser den som et forsøk på å 

reetablere ikke bare forestillinger om, men erfaringer av immanensens delaktighet i det 

transcendente. I avhandlingens del III og IV har jeg undersøkt hvordan denne 

erfaringshorisonten konstrueres ved en kombinasjon av forestillinger og praksiser som lar seg 

knytte til kollektive oppfatninger i den sekulære kulturen og til selv-spiritualiteten spesielt, 

men hvor betenkningens ressurser likevel hentes fra kristen tradisjon. I hovedsak er det ikke 

den aksiale reform-spiritualiteten betenkningen knytter an til, men kristen spiritualitet i den 

utgaven Taylor beskriver med idealtypen post-axial religion: den før-reformatoriske 

spiritualitetstypen karakterisert av ekvilibriet mellom transcendens og immanens. 

Den siste typen kriterier her er Sheldrakes criteria of appropriateness, som omhandler 

spiritualitetens teologiske relasjon til konfesjonen den tilhører. Vurderingen av denne 
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relasjonen var tema for avhandlingens del V, hvor betenkningens erfaringsstrategi ble drøftet i 

lys av systematisk-teologiske og praktisk-teologiske perspektiver. Her undersøkte jeg noe 

kursorisk om, og eventuelt hvordan, betenkningens erfaringsstrategi vil kunne forsvares 

innenfor rammene av en moderne luthersk teologi. I sentrum for denne drøftingen sto Paul 

Tillichs bok Biblical Religion and the Search for Ultimate Reality, og dens relevans for 

betenkningens antropologiske påstand om menneskets åndelige lengsel – det teologiske 

premisset for betenkningens erfaringsstrategi. Tillich reetablerer en panenteistisk 

grunnlagstenkning med utgangspunkt i klassisk logoskristologi. Tillich finner 

forankringspunkter for denne grunntanken i de bibelske skriftene og Luther, som han hevder 

at forutsetter en form for deltakelsestenkning. Tillichs dogmatiske forståelse av menneskets 

lengsel åpner for å tenke allmenne erfaringer generelt og åndelig søken spesielt, som 

ontologisk og erkjennelsesmessig forbundet med det guddommelige. Han identifiserer dette 

som skaperverkets iboende eros, nedlagt fra skapelsen av. Tillichs eros-begrep er mye videre 

enn betenkningens framstilling av den åndelige lengsel, som i hovedsak handler om lengsel i 

snevrere forstand – en åndelig følelse eller indre intuisjon. Men forestillingene er likevel ikke 

inkompatible. Derimot etablerer Tillichs konsept et dogmatisk tilknytningspunkt for 

betenkningens påstand om den åndelige lengsel og dens erfaringsstrategi. Samtidig påpeker 

Tillich at dette ikke er den eneste eller viktigste dimensjonen i gudsrelasjonen. Det bærende 

prinsippet i gudsrelasjonen er derimot Guds ubetingede aksept av skaperverket gjennom 

agape, Guds aksept av det gudløse mennesket. Teologien synes ikke å ha noe annet valg enn å 

holde ekvilibriet mellom eros og agape sammen ifølge Tillich, de kristne symbolene 

forutsetter en ontologisk sammenheng. Jeg har i forlengelsen hevdet å finne spor av et 

tilsvarende, implisert ekvilibrium mellom immanens og transcendens i eukaristien, kirkens 

opphavelige ”praksis”. I lys av Sheldrakes criteria of appropriateness viser dette på den ene 

siden at Tillich etablerer dogmatiske forutsetninger som kan bekrefte betenkningens 

erfaringsstrategi, forutsetninger som også kan gjenfinnes i nattverdsritualet. Samtidig gir 

Tillichs dogmatiske konsept grunn til å kritisere betenkningen for at eros-aspektet av den 

religiøse erfaringen blir så ensidig at evangeliet om agape underkommuniseres. På dette 

punktet eksemplifiserer eukaristien hvordan ekvilibriet mellom eros og agape kan balanseres i 

praksis. 

Den siste innvendingen er en viktig innvending. Den teologiske faglitteraturen om 

betenkningen viser kanskje ingen parallell til Tillichs teologiske bekreftelse av eros, men 
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viser bred konsensus om hans poengtering av agapes konstituerende rolle for kristen 

spiritualitet. Agapes betydning er og i tråd den lutherske reformasjonens historiske 

hovedanliggende, slik Taylor framstiller det, og det er fortsatt agape som 

innholdsbestemmelser evangeliet som skal formidles i Den norske kirke gjennom ord og 

sakrament. 

Til tross for at betenkningens erfaringsstrategi kan kritiseres for å underkommunisere agape, 

vil jeg avslutningsvis understreke at denne strategien likevel har sin betydning for kirkens 

formidling av evangeliet i en sekulær tidsalder. Dette virker kanskje lite selvinnlysende, og 

derfor trenger vi å gå tilbake til spørsmålet om hva kirkens utfordring i samtiden er. Som 

vignett for dette kapittelet siterte jeg Bultmann, et sitat som handlet om samtidens utfordring 

for kirkens budskap: ”When man has ceased to build an altar to the unknown God, he is 

unlikely any longer to aknowledge the revealed God.”1056 Isolert sett er det mest nærliggende 

å tolke sitatet som en påstand om at menneskets religiøse lengsel har tatt slutt. Men sitatet kan 

også leses på en annen måte. Det kan leses som innvarslingen av at en førmoderne 

virkelighetsforståelse har tatt slutt, en virkelighetsforståelse som gjorde det naturlig å la 

religiøsiteten få utløp ved gudsaltere, som var intuitivt åpen for virkelighetens transcendente 

dimensjon – hvor transcendensen var på sett og vis erfaringsnær. Tolket på denne måten, tar 

setningene kirkens utfordring i det sekulære på kornet, slik denne avhandlingen gir grunn til å 

se den: når mennesket har sluttet å forholde seg til det transcendente, er det usannsynlig at det 

fortsatt anerkjenner evangeliet. Hvis dette er kirkens utfordring, blir det også klart hva 

betenkningens bidrag kan være.  

Kirkens budskap angår virkelighetsforståelsen. Både Taylor og Tillich hevder at de bibelske 

skriftene forutsetter at det immanente i en eller annen forstand er delaktig i det transcendente. 

Dette korresponderer med Taylors beskrivelser av den første lange fase av vestlig kristendom, 

hvor grunnoppfatningen av gudsrelasjonen karakteriseres som et post-aksialt ekvilibrium 

mellom immanens og transcendens. Taylor setter Bibelens implisitte grunnoppfatning i 

kontrast til samtidens immanente fortolkningsramme: ”Now this Scripture-derived framework 

also sustained a certain kind of understanding of the world, interwoven with those underlying 

the cosmos ideas. […] But this whole understanding, defined by this sense of limits, has been 
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swept away.”1057 Mens bibeltekster og bekjennelsesskrifter har stått relativt uendret gjennom 

århundrene, innebærer sekulariseringen en radikal forskyvning av hele kulturens kollektive 

erfaringshorisont. Rammeverket er endret. Det medfører at evangeliet om agape tvinges inn i 

en meningskrise - forutsetningene som budskapet bygger på brytes mot det Sheldrake kaller 

samtidens iboende criteria of adequacy.1058 Grunnforestillingene som meningen med agape 

hvilte på har blitt swept away. De kulturelle mulighetsbetingelsene for religiøs erfaring har 

ifølge Taylor gått fra å være relativt allestedsnærværende og hegemoniske til å bli 

fragmenterte og marginaliserte. Kultursituasjonen overstyrer også i stor grad hvilke religiøse 

overbevisninger den enkelte måtte vedkjenne seg. Dette poenget kommer tydelig fram 

gjennom fortolkningen i del IV, og Taylor formulerer det presist i følgende sitat: 

I want to emphasize that what I am talking about is our sense of things. I’m not talking about what 

people believe. Many still hold that the universe is created by God, that in some sense it is governed by 

his Providence. What I am talking about is the way the universe is spontaneously imagined, and 

therefore experienced. It is no longer usual to sense the universe immediately and unproblematically as 

purposefully ordered, although reflection, meditation, spiritual development may lead one to see it this 

way.1059 

Mens Taylor bruker erfaringen av universets meningsfulle orden som eksempel, har jeg 

argumentert for at det som ut fra Tillich må anses som kirkens sentrale criteria of 

appropriateness (Sheldrake) i evaluering av spiritualitet, er agape. Men på tilsvarende måte 

som forestillingen om skaperverkets orden impliserer en transcendent dimensjon, sprenger 

også agapes forestilling om menneskets ”fremmede” rettferdighet de sekulære forestillinger 

om en lukket immanens. Om en vedkjenner seg troen på det, gjør sekularitetens 

tolkningsrammer det likevel erfaringsfjernt. Hva Taylor både sitatet og i del IV antyder som 

strategi, for å la transcendensforestillinger gå fra overbevisning til erfaring innenfor den 

sekulære kulturens immanente ramme, er praksis i videre forstand enn betenkningens, som 

også involverer faglig refleksjon og dannelse: “reflection, meditation, spiritual development 

may lead one to see it this way [i.e. spontaneously imagined, and therefore experienced]”.1060 

Dette leder oss tilbake til betenkningens erfaringsstrategi, som bestod av å forankre 

forestillingen om den transcendentes relasjon til det immanente, i åndelige praksiser. Følger vi 
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Taylor danner praksis i vid forstand en basis for å holde erfaringshorisonten åpen for den 

transcendente dimensjon, inkludert den dimensjonen kirken kvalifiserer som agape. Taylors 

kulturanalyser impliserer at den aksiale reform-spiritualiteten gjennom århundrer kunne 

rendyrke kristendommens transcendensorientering fordi kulturen tok grunnforestillingen om 

en transcendent dimensjon for gitt. Men innenfor en sekularisert, immanent erfaringshorisont 

fordres andre tilnærminger. Om betenkningen underkommuniserer agape, legger den like fullt 

et grunnlag for at den transcendente dimensjon som kirkens budskap forutsetter fortsatt skal 

kunne gi mening og forme erfaringer – for at Ordet skal kunne kroppsliggjøres og ikke forbli 

ord. “Vår tid” fordrer at kristen spiritualitet tar oppgjør med reform-spiritualitetens ensidige 

og langvarige transcendensorientering. I pragmatisk perspektiv fordrer den sekulære kulturens 

immanente tolkningsramme at det transcendente forankres i det immanente, i verden slik den i 

dag framstår, i allmennmenneskelige erfaringer og i menneskers behov. I Taylors vokabular 

peker dette i retning av en eller annen form for revitalisering av det post-aksiale ekvilibrium 

mellom immanens og transcendens. Det er et ekvilibrium som vestlig kristendom lenge har 

forsøkt å reformere seg fri fra, men som denne avhandlingen gir grunn til å tro at kirkens 

budskap og praksis selv forutsetter. 
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