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Kjære lesere!

Fortsatt God Påske! Ja, for påsken varer faktisk helt til Kristi Him-
melfart. I butikkene forsvinner kanskje påskepynt allerede fort 
etter påskesøndagen, men vi feirer mye lengre. Dette er jo den 
største høytiden, grunnlaget for vår tro - det at Kristus døde for 
oss og stod opp igjen. Han ga sitt liv for oss, for våre synder og 
seiret over døden, ga oss et nytt liv.

Det er også LIVET vi vil snakke om i denne utgaven. Vi fortsetter 
å glede oss over påskemysteriet og reflekterer over den store 
gaven vi fikk gjennom Jesu død og oppstandelse - livet. Vi kan 
leve i Kristus allerede her i dag og vi går en pilgrimsvei mot det 
evige liv i himmelen. Vi i Credimus skriver om livets gang, om 
Exodus - å gå fra døden til livet, slik israelittene gikk sammen 
med Gud. Vi skriver om barn og hvordan vi skal se opp til dem 
når vi lever våre liv. Vi snakker om livets mål, helligheten. En av 
artiklene handler faktisk om liv og død i Harry Potter!  Bli med på 
våre refleksjoner om livet og ikke minst, gled dere over det livet 
dere har fått fra Gud!

Vi har også noe bonus-artikler denne gangen! NUK feirer sitt 75-
års jubileum og for markere den store feiringen har vi tatt med 
noen tidligere tekster, som passer inni temaet vårt. 

I tillegg til tidligere artikler har vi i denne utgaven samlet en serie 
som nå har pågått en stund, nemlig Tolkiens katolske fantasi! 
Dere får mulighet til å lese alle tre tekster samlet i dette bladet 
og oppdage sammen med Øyvind den katolske, teologiske sym-
bolikken i de vakre historiene.

Bli med oss på reisen og gled dere over Kristi oppstandelse, nå 
og hver dag. Må Han leve i dere.

Redaktør
Marta Wade

FRA REDAKSJONEN
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ARTIKKEL
Tekst: Marta Wade
Foto: Marta Wade er Guds barn

Vær som Stefan, du også

n Når vi, i denne utga-
ven, snakker om livet 
så er det nok passende 
å nevne at for en stund 
siden har jeg blitt mam-
ma! Stefan Maria Wade 
ble født på første fredag i 
måneden, 4 februar. Han 
er egentlig ikke så liten 
lenger, for han spiser 
mye og vokser utrolig 
fort. Når jeg skriver dette 
så har han begynt å lage 
lyder (som ikke er gråt), 
prøver å fortelle oss ting 
og smiler! Jeg kan ikke 
noe annet enn å bli rørt 
av det siste. Når dere 
leser denne utgaven så er 
han nok enda større og 
forteller oss enda mer!

«Da kalte han til seg et lite 
barn, stilte det midt iblant 
dem og sa: «Sannelig, jeg sier 
dere: Uten at dere vender om 
og blir som barn, kommer 
dere ikke inn i himmelriket. 
Den som gjør seg selv liten 
som dette barnet, han er den 
største i himmelriket. Og den 
som tar imot et slikt lite barn i 
mitt navn, tar imot meg.» Matt 
18,2-5

Vi skal være som barn for å 
komme inni himmlenes rike. 
Når vi skal følge Jesu ord så er 
det fint å ha et barn i livet sitt 
å kunne se opp til. Ja, fordi vi 
virkelig kan se opp til dem! Selv 
en bitteliten Stefan, som bare 
er noen måneder gammel.

Sønnen vår er tilstede. Han ser 
og observerer. Han er ikke redd 
for å få øyekontakt og beundre 
deg. Han ser på sin mamma og 
pappa og er her med oss. Han 
kan også bli bekymret, som vi 

pleier å være. Han kan bli lei 
seg, ha vondt. Da sier han fra 
og spør om hjelp. Han spør oss 
om hjelp, han er helt avhengig 
av den hjelpen og kjærligheten 
vår, tryggheten vi kan gi ham. 
Han spør og skjuler ikke at han 
har det vondt. Han er enkel og 
full av kjærlighet. Allerede nå 
kan vi se den kjærligheten Gud 
har plantet i ham, selv om han 
ikke kan uttrykke den med ord. 
Han smiler til oss, han prøver 
å fortelle oss ting, han gir oss, 
gjennom hele seg, Guds egen 
kjærlighet. Sønnen vår er trygg. 
Han vet det også selv, når han 
klemmer seg inntil brystet mitt 
og sovner. Han vet det, når 
pappa tar ham opp og bærer 
ham. Vi, hans foreldre, er der 
alltid for ham. Og, kanskje 
noe av det viktigste, han er så 
uendelig verdifull uten at han 
må gjøre seg fortjent denne 
verdien eller kjærligheten vår. 
Vi elsker ham for den han er, 
ikke for alt han gjør og klarer.

Vi alle er kalt til å være som Stefan.
Vi er kalt til å møte andre og Gud 
slikt et barn gjør det.
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Dere skjønner nå helt sikkert 
hva jeg prøver å vise her. Vi alle 
er kalt til å være som Stefan. Vi 
er kalt til å møte andre og Gud 
slikt et barn gjør det.

Vær tilstede. Se på mennesker 
rundt deg, ikke vær redd for 
å smile, beundre dem. Se på 
dine kjære, elsk dem med blik-
ket ditt og takk Gud for dem. 
Løp til Gud når du er lei deg, 
har vondt eller er bekymret. 
Slik som vi er der for dette lille 
mirakelet, er Han der for deg 
hvert eneste øyeblikk. Noen 
ganger vil Han ta vekk det som 
er vanskelig, andre ganger vil 
Han være med deg i lidelsen 
helt til den går over, og så gle-
de seg med deg i din glede. Si 

fra at du trenger hjelp, Jesus sa 
selv at de som ber vil få svar. 
Barn ber alltid om hjelp. Og, 
slik som de små er avhengige 
av sine foreldre, som en nyfødt 
trenger mammas bryst, er 
også vi helt avhengige av Gud 
og Kristi legeme for å ha liv i 
oss. Så, kom og ta imot kom-
munion så ofte du kan! Barna 
vet at de må komme tilbake 
igjen og igjen for å få melk og 
kunne vokse. Husk også at du 
er trygg. Du er trygg i Guds 
hender, selv om det kanskje 
ikke alltid føles sånn, så kan 
du krabbe oppi armene hans 
og sove trygt. Du er elsket og 
uendelig verdifull, uten at du 
må gjøre noe som helst. Du 
trenger ikke oppnå store ting 

for å fortjene det, eller aldri 
gjøre feil. Du er elsket alltid, 
Gud elsket deg lenge før du 
fikk til noe.

Du kan også vise Guds kjær-
lighet til andre, slik som barna 
gjør. Mor Teresa fortalte en 
gang at vi alle kan være led-
ninger av Guds kjærlighet til 
andre, og ofte trengs det ikke 
noe ord. Små babyer har ikke 
noe språk og likevel gir de så 
mye kjærlighet, glede. Så møt 
andre mennesker som om du 
møter Kristus, for det gjør du 
faktisk!

Se på barna deres, lær av dem, 
fordi vi selv må bli som barn 
for å oppnå det evige liv!
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ARTIKKEL
Tekst: Peder Josef Foss

Foto:  Public domain, via Wikimedia 
Commons fra døden til livet

Exodus – Ørkenvandringen

n Kirken lærer oss gjen-
nom det liturgiske år at 
den rette forberedelse 
til en stor høytid er bot 
og faste, at måten vi får 
størst del i de goder som 
Vår Herre har villet gi oss 
gjennom de mysteriene 
vi feirer, først og fremst 
Påskens og Inkarnasjo-
nens (julens) mysterier, 
er ved å gi avkall på 
jordiske goder til fordel 
for de himmelske.

Slik gir Kirken oss anledning 
til å adlyde Apostelen Paulus’ 
ord:

«Dere skal ikke leve som før, 
men legge av det gamle men-
neske som blir ødelagt av de 
forførende lystene. Dere må 
bli fornyet i sjel og sinn og kle 
dere i det nye menneske, det 
som er skapt etter Guds bilde 
til et liv i rettferd og hellighet 
etter sannheten.» (Ef 4,22-24)

Israelsfolkets utferd fra Egypt, 
som man leser om i 2. Mose-
bok, har i tillegg til den bok-
stavelige tolkningen, en viktig 
allegorisk betydning for Kirken 
som helhet og for den enkelte 
troende. Slik Moses, som mel-
lommann for Den gamle pakt 
(Gal 3,19) på Guds vegne førte 

Israel ut av slaveriet i Egypt 
gjennom ørkenen til Det love-
de land, slik fører Kristus, mel-
lommannen for Den nye pakt 
(Heb 8,6), Kirken ut av syndens 
slaveri gjennom denne ver-
dens prøvelser til den himmel-
ske salighet. På samme måte 
blir den som lar seg døpe, satt 
fri fra Djevelens makt ved Kristi 
nåde (Rom 6,6), og vil, om han 
står fast i troen og lever etter 
Guds vilje, få det evige livs 
lønn (1 Pet 1,4-5). Men hvorfor 
er denne pilegrimsferden og 
disse prøvelsene nødvendige? 
Kunne ikke Gud bare ha tatt 
oss ut og bort fra denne ver-
den og til sitt rike?

Hvorfor gjennom ørkenen?

Dette spørsmålet ble stilt i 

Herren sa: ‘Jeg har sett mitt folks nød i Egypt og har 
hørt skrikene deres under slavedriverne. Jeg kjenner 
deres smerte. Jeg har steget ned for å fri dem ut av 
hendene på egypterne og føre dem opp fra dette lan-
det og inn i et godt og vidstrakt land, inn i et land som 
flyter av melk og honning’.

2 Mos 3,7-8
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form av Israels høylytte klage 
på flere tidspunkter i 2 Mose-
bok: «De sa til Moses: ‘Fantes 
det ikke graver nok i Egypt 
siden du har ført oss ut i ørke-
nen for å dø? Hvorfor har du 
gjort dette mot oss?’» (14,11). 
Ørkenen er øde og tom, hard 
og tørr, varm om dagen og kald 
om natten. Den er langt fra 
nytelser og distraksjoner. Slik 
kan det kjennes i det åndelige 
liv også, og selv om det både er 
troløst og utakknemlig av isra-
elittene å klage slik de gjør, er 
det noe vi kanskje kjenner oss 
igjen i. Hvorfor skal Gud ha oss 
til å undergå harde prøvelser?

Svaret er dette: «Det et men-
neske sår, skal det også høste. 
Den som sår i sin syndige na-
tur, skal høste undergang av 

den; den som sår i Ånden, skal 
høste evig liv ved Ånden.» (Gal 
6,7-8). Vi har alle sådd ondt, og 
derfor må vi gjøre bot. Herren 
er rettferdig og gir til enhver 
etter deres gjerninger (sml. 
Matt 16,27; Rom 2,6), og siden 
vår natur på grunn av arve-
synden er innstilt på å følge 
sin egen vilje og ikke Guds, må 
det skje en innvendig renselse, 
en død bort fra synden (Rom 
8,10) for at vi skal forenes med 
Gud. Hellige Kyrill av Jerusalem 
skriver dette til katekumenene 
(dåpskandidatene) i sine Dåps-
katekeser:

«Kanskje visste du ikke hvor du 
er kommet eller i hvilket nett 
du blir fanget. Du er kommet 
inn i Kirkens nett, la deg fange 
og flykt ikke. Jesus fanger deg 

med sin fiskekrok, ikke for å 
drepe deg, men for å gjøre 
deg levende gjennom å drepe 
deg. Du må nemlig dø og så bli 
oppreist igjen.» (St. Kyrill av Je-
rusalem, Dagfinn Stærk (red.), 
Dåpskatekeser)

Thomas a Kempis viser hvor 
nødvendig prøvelser er ved å 
påpeke hvor lett det er å følge 
Gud når alt går vel:

«Jesus har nå mange som 
elsker Hans himmelske kon-
gedømme, men få som bærer 
Hans kors. Han har mange 
som lengter etter trøst, men 
få som ønsker trengsler. Han 
finner mange ved sitt bord 
(Sir 6,10), men få i sin avhol-
denhet. Alle ønsker å glede seg 
sammen med Ham, få vil tåle 
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noe med Ham. Mange følger 
Jesus til brytningen av brødet, 
men få helt til å drikke av lidel-
sens kalk (sml. Matt 20,22)… 
Mange elsker Jesus, så lenge 
ingen motgang inntrer.» (Kristi 
etterfølgelse, del 2, kap. 11, 
avsn. 1)

Poenget med ørkenen er at 
den viser hvor vår kjærlighet 
egentlig ligger. Det er lett å 
elske Gud når vi har alt annet 
rundt oss, men når vi tvinges 
til å velge, synliggjøres våre 
egentlige motiver. Dette vil 
skape bitterhet eller fortvilelse 
hos dem som ikke er villige til 
å gi avkall på seg selv, men vil 
styrke og bygge opp troen hos 
de rene av hjerte.

«[N]år troen blir prøvet, ska-
per det utholdenhet. Men 
utholdenheten må føre til full-
kommen gjerning, så dere kan 
være fullkomne og hele, uten 
noen mangel.» (Jak 1,3-4). Det 
er ikke ørkenen som er Guds 
endelige vilje, men Det lovede 
land. Men ørkenen og prøvel-
sene og korset er de nødven-
dige midlene som må til for å 
avvende oss fra det onde og 
å lære oss å elske Gud. Vi må 
rives bort fra de lavere godene 
som opptar vår oppmerksom-
het og kjærlighet, så vi kan 
erkjenne at sann glede kun 
er å finne i Gud, som er Det 
høyeste gode. Han vil oppdra 
oss til å gjøre rett, som en god 
far gjør for sine barn, og som 

en god Far har Gud også regler 
som Hans barn må følge.

«Hold ut og la dere oppdra, for 
Gud tar seg av dere som søn-
ner. Ja, la meg få se den sønn 
som faren ikke viser til rette!» 
(Heb 12,7)

Ørkenvandringen for oss vil si 
et oppriktig kristenliv i daglig 
omvendelse og kamp mot 
synd og fristelser av alle slag, 
sann anger for våre overtre-
delser og forsoning med Gud 
i Skriftemålets sakrament, 
stadig bønn og åndelig lesning, 
barmhjertighet mot vår neste, 
faste og selvfornektelse, sann-
vittighetsfull oppfyllelse av 
våre ulike plikter, søken etter 
dyd og lydighet til Guds bud; 
kort sagt, å ta opp sitt kors å 
følge i Kristi fotspor. Akkurat 
som israelittene i ødemarken, 
går man ikke alene, langs en vei 
man selv velger, men sammen 
med hele Guds folk, Den katol-
ske kirke, anført av Herren selv 
og av Hans utvalgte hyrder og 
prester. Hadde ikke dette vært 
tilfelle, ville man aldri funnet 
frem til Det lovede land.

Man ville heller ikke kunne 
klare reisen, dersom Gud ikke 
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metter sitt folk med Brød fra 
Himmelen, Den Hellige Euka-
risti (2 Mos 16,12; Joh 6,47-51), 
Gud selv steget ned for å frelse 
oss (sml. 2 Mos 3,8), Frukten 
av Hans Sønns ørkenvandring, 
lidelse, død og oppstandelse. 
I Kommunionen metter Gud 
oss med sitt eget Ord, med 
Kristi sanne Legeme og Blod, 
så vi blir ett med Ham og fylles 
med Ham og Hans liv, det er en 
forsmak på Landet vi skal til, 
og det er kilden til styrken som 
lar oss nå frem dit. I ørkenen 
er høydepunktet å få feire og 
motta dette Mysterium som 
del av messen på hviledagen, 
slik gudstjenesten på hvileda-
gen var det for israelittene. Ør-
kenen betyr ikke at vi er forlatt 
av Gud, men tvert imot at vi 
føres nærmere Ham og gjøres 
avhengige av Hans hjelp og 
styrke, heller enn av vår egen. 

Hvorfor ikke bli i Egypt?

«Var det ikke det vi sa til deg 
i Egypt: La oss få være i fred; 
vi vil tjene egypterne! Det er 
bedre for oss å tjene dem enn 
å dø i ørkenen.» (2 Mos 14,12)

I ørkenen finner vi ytre taushet 
og ro nok til å konsentrere oss 

om kampen i vårt indre, for i 
ødemarken flakker også Djeve-
len (Matt 4,1-11), som vil friste 
oss til å forakte eller forlate 
korset og å følge den enkle, 
brede veien som fører til for-
tapelse (Matt 7,13). Han vil at 
vi skal vende tilbake til Egypt, 
tilbake til et verdslig liv, hvor 
vi ikke trenger å nekte oss selv 
noe av det vi ønsker oss, hvor 
han lover at vi får herske over 
oss selv. Djevelen fører oss 
opp på et høyt fjell hvor vi ser 
alle verdens riker og deres her-
lighet, og han sier: «Alt dette vil 
jeg gi deg dersom du faller ned 
og tilber meg.» (sml. Matt 4,8-
9). Han lover oss herredømme, 
men bare hvis vi blir hans 
slaver, og dermed avsløres 
hans løgn og gudsbespottelse. 
I Egypt er det nok kjøttgryter 
(sml. 2 Mos 16,3), men man er 
ikke fri, for man er under syn-
dens, dødens og Djevelens åk. 
Friheten Djevelen frister med, 
er kun en illusjon.

Bryter vi derimot opp og farer 
ut med Herren, sammen med 
hele Israels hær, fullt rustet 
(sml. 2 Mos 13,18), da skal vi 
vinne friheten under Hans lov, 
og etter en kort tid med prøvel-
ser (Rom 8,18) nå frem til den 

evige salighet. Herren vil selv 
gå foran oss og svikter ikke (5 
Mos 31,8), Han går foran i en 
skystøtte om dagen og i en ild-
støtte om natten (2 Mos 13,22); 
«Herren skal stride for dere, og 
dere skal være stille.» (2 Mos 
14,14). I Egypt blir vi utmattet 
av syndens slaveri, men hos 
Kristus, i etterlevelsen av Hans 
vilje, er den sanne hvile:

«Kom til meg, alle dere som 
strever og bærer tunge byrder, 
og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt 
åk på dere og lær av meg, 
for jeg er mild og ydmyk av 
hjertet, så skal dere finne hvile 
for deres sjel. For mitt åk er 
godt og min byrde lett.» (Matt 
11,28)

Tar vi imot disse ordene, finner 
vi begynnelsen på den fred 
og den glede som de hellige 
eier. De gav villig avkall på 
sine liv for Herrens skyld, og 
dermed vant de dem (Matt 
16,25). De forlot Egypt og holdt 
ut ørkenens strid ved trofast 
kjærlighet og tillit til Guds pakt, 
og som lønn fikk de omsider 
gå inn i Landet som flyter med 
melk og honning.

Vi må rives bort fra de lavere godene som opptar 
vår oppmerksomhet og kjærlighet, så vi kan 
erkjenne at sann glede kun er å finne i Gud, som 
er Det høyeste gode.
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fundamentet
Å styrke

n  Etter å ha prøvd å bli 
god i mange sporter og 
spill er det en forskrift 
som står ut, “The elites 
are just better at the 
basics”. Hvis du skal 
bli betydelig bedre i en 
sport, må du finne de 
mest grunnleggende 
ferdighetene og jobbe 
med dem. Selv en margi-
nal forbedring i grunnen 
merkes overalt. Hvis du 
skal bli bedre i sjakk, 
løser du gjerne små 
puzzles for å forbedre 
mønster-gjenkjenning. 
Hvordan er det de beste 
spillerene blir bedre?

De løser enda vanskeligere 
puzzles og gjør enda flere av 
dem. I stedet for å gjøre dette 
er det lett å henge seg opp i 

mer avanserte eller fancy tek-
nikker som virker kule, men 
ikke gir den dype forståelsen 
som grunnleggende ting gjør.

ARTIKKEL
Tekst: Andreas Fladstad

Foto: Marta Wade
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Dette prinsippet kommer igjen 
overalt i livet, skal man bygge 
noe skikkelig, må det bygges 
på sterkt fundament. Men hva 
er så det mest fundamentale 
i livet? Hva er det vi henger 
oss oppi, som har lite verdi 
og hva skulle vi gjerne gjort i 
istedenfor? Jesus ble stilt et 
lignende spørsmål i Matteus 
22,36: “Mester, hvilket bud er 
det største i loven?”, som han 
svarte med: “Du skal elske Her-
ren din Gud av hele ditt hjerte 
og av hele din sjel og av all din 
forstand.”

Å elske Gud er det mest grunn-
leggende av grunnleggende 
ting. Det er nærmest svaret 
på alle spørsmål. Hva er me-
ningen med livet? Å elske Gud. 
Hvorfor eksisterer vi? For å 

elske Gud.

Hvis vi mister synet av denne 
viktigste tingen, mister vi 
sannelig alt. Mangelen på et 
forhold til Gud etterlater et 
tomrom som man må holde 
seg konstant distrahert eller 
bedøvd for å ikke bli knust av. 
Så hvordan styrker man så 
dette forholdet? Vel vi har alle 
mulige menneskelige forhold 
som kan hjelpe oss i ferden, 
vennskap, ekteskap og felles-
skap blir gode analogier for det 
viktigste forholdet vi har. Blir 
du en bedre venn i dette liv, 
vokser du i dette vennskapet 
mot det neste liv. Her får vi et 
problem i våre moderne tider, 
moderne tenking samt tekno-
logisk utvikling gjør det stadig 
vanskeligere å ha dype for-

hold. Nå skal man ha forhold 
hvor man har en fot ut døren 
til en hver tid, ekteskapet skal 
ha enkle måter å komme seg 
ut igjen, eller kanskje man 
bare aldri inngår et ekteskap 
så slipper man det styret i 
det hele tatt. Samtidig gir alle 
skjermene et sted du kan gå til 
for å bli stimulert slik at du kan 
føle at du blir underholdt og 
til og med lærer nye ting. Men 
gjennom alt dette blir man 
mindre sosial så man får van-
skeligere for å danne dypere 
forhold. Pornografi er kanskje 
den verste synderen her siden 
det får deg til å danne et slags 
obskønt seksuelt forhold til en 
datamaskin. Så når jeg sier at 
jeg for noen måneder siden 
ønsket å gi opp alkohol, sosiale 
medier og egentlig datamaski-

Å elske Gud er det mest grunnleggende av 
grunnleggende ting. Det er nærmest svaret på 
alle spørsmål.
Hva er meningen med livet?
Å elske Gud.
Hvorfor eksisterer vi?
For å elske Gud.
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ner i det hele tatt (så langt det 
lar seg gjøre), så er det ikke 
fordi det er på tide å slutte å 
ha det gøy og begynne å være 
en seriøs kjedelig voksen, men 
fordi det er tiden for å komme 
seg tilbake til det grunnleggen-
de.

Her kommer programmer som 
Exodus90 inn i bilde, dette er 
et program hvor man lever i 
askese og bønn i 90 dager for 
å øke i hellighet. Disiplinene 
inneholder:
- Ingen alkohol
- Korte kalde dusjer
- Be hellig time hver dag
- Be eksamen hver kveld
- Ingen godteri
- Jevnlig intens trening
- Ingen unødvendig skjermtid
- Kun musikk som løfter hjertet 
til Gud

Alt dette gjøres som et felles-
skap og man møtes jevnlig 
for å diskutere fremgangen. I 
tillegg har man et anker som 
sjekker inn jevnlig for å se om 
du har problemer.

Exodus90 er et program for 
menn, det finnes også Fiat90 
som rettes mot kvinner. Du 
har også Exodus40 som går 
gjennom fastetiden, samt et 
program for adventstiden.

Jeg jobber innen IT og må 
derfor ha tilgang på noe slags 
PC, så trikset ble å etterlate alt 
slikt på kontoret, da gjensto jeg 
bare med mobilen som alltid 
er med. Jeg jobber blant annet 
med en app så jeg kan ikke 
bare kaste smarttelefonen. 
Derfor begynte jeg med å sette 
den i svart/hvit modus, samt 
å avinstallere de fleste apper 
og legge inn tunge sperrer. 
Jeg fant ikke noen flere måter 
jeg kunne dumme ned telefo-
nen på, men i løpet av et par 
dager sklei den tilfeldigvis ut av 
lomma mi og knakk skjermen. 
Kanskje et tegn fra oven? Eller 
i det minste en festlig tilfel-
dighet. Så var det bare å stille 
vekkerklokka tidlig for å ha 
bønnetime, sette temperatu-
ren i dusjen ned, også var vi i 
gang.

Jeg husker den første lørdagen 
jeg hadde uten alle skjermene 
mine, jeg satt meg til på sofaen 
og leste en bok fra ende til 
ende i en runde. Noe jeg ikke 
har gjort noen gang i hele mitt 
liv, i tillegg merker jeg hvor mye 
lettere det er å be eller å gå å 
legge seg eller hva det måtte 
være når man ikke har så man-
ge ting å gjøre hele tiden. En 
mer subtil effekt er hvor mye 
lettere det er å lære og å huske 

ting når man ikke blir bombar-
dert av informasjon hele tiden, 
som konvertitt er det mange 
sanger og bønner å lære (spe-
sielt hvis man vil kunne ting 
på latin også) og jeg merker at 
det har gått betydelig fortere 
under exodus.

Velsignelsene i eksodusen har 
vært tallrike, men litt som en 
retrett er det gjerne veldig fint 
i begynnelsen, og så har man 
en dypp på midten før det tar 
seg opp igjen mot slutten. Når 
jeg skriver dette har vi rundt 
20 dager igjen av ferden, vi har 
alle sannelig opplevd det store 
dyppet på midten, så får vi se 
om det tar seg opp igjen nå i 
innspurten.

Når programmet er ferdig, vil 
nok mange ting gå tilbake til 
normalen, men det er mye jeg 
kommer til å ta med meg vide-
re. Spesielt dette med å ikke ha 
god tilgang på datamaskiner 
hjemme, samt å dumme ned 
telefonen så langt det går. Hvis 
disse månedene har lært meg 
noe, så er det at når jeg lager 
tomrom i livet, fyller Gud det 
rommet.

Så da er det bare å kvitte 
seg med teknologien, gi opp 
godsakene og slippe Gud til.
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ARTIKKEL
Tekst: Øyvind Johannes Evenstad

Foto: Michael D Beckwith /Wikimedia 
Commons

Paroll, Public domain /Wikimedia 
Commons

i Harry 
Potter-bøkene

Liv og død

n  Det finnes mange gode 
forklaringer av de kristne 
elementene i bøkene til 
C.S. Lewis og J.R.R. Tolki-
en, men når det gjelder 
Harry Potter-bøkene 
til J.K. Rowling, er det 
ikke så mye behov for å 
forklare som å forsvare. 
Det er nemlig en del kato-
likker (og andre kristne) 
som ser på dem med 
mistenksomhet. I det 
følgende skal jeg forklare 
hvorfor jeg mener at vi 
ikke bør avskrive Harry 
Potter-bøkene for raskt, 
fordi de kan si oss noe 
sant om livet vårt.

Harry Potter-bøkene handler 
om en foreldreløs gutt som 
en dag får vite at han har fått 
plass på Galtvort høyere skole 
for hekseri og trolldom. Bøke-
ne har blitt kritisert for at de 
visstnok kan inspirere barn til 
å drive med magi, som Den ka-
tolske kirke har fordømt. Men 
det finnes en annen type magi, 
som vi ser i bøkene til Lewis 
og Tolkien. Er det noen som vil 
kritisere disse på samme måte 
som Harry Potter-bøkene? Jeg 
etterlyser en mer nyansert 
lesning av de sistnevnte, som 
anerkjenner de kristne ele-
mentene i dem.

Når vi skal lete etter kristne ele-
menter i Harry Potter-bøkene, 

kan vi begynne med å se om 
vi finner spor av Jesus Kristus 
i dem. De vises stein, som den 
første boken er oppkalt etter, 
gir evig liv. Derfor kan den være 
et symbol på Kristus, som også 
gir evig liv. Det samme gjelder 
den magiske enhjørningen, 
som forlenger livet til alle som 
drikker blodet dens. Den onde 
fyrst Voldemort, som er «skur-
ken» i bøkene, vil ha eierskap 
til begge deler for å kunne leve 
evig på sine egne premisser.

Voldemort er i seg selv en figur 
med stor symbolsk betydning. 
Det unevnelige navnet hans 
kommer fra det franske vol 
de mort, som betyr «flukt fra 
døden». Målet hans er å unn-
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slippe døden, men ved sin 
egen vilje og uten Guds nåde. 
Tilhengerne hans kalles dødse-
tere, og vi får ikke noe klart svar 
på hvorfor i bøkene. Men som 
kristne spiser vi livets brød for 
å motta evig liv, og kan derfor 
kalles «livsetere». På grunnlag 
av dette har jeg tenkt at død-
seterne er det motsatte av de 
helliges samfunn.

I den fjerde boken blir Harry 
tatt til fange av Voldemorts til-
hengere og utsatt for et ritual 
som ligner på et vrengebilde 
av den kristne eukaristien. 
Kristus gir sitt blod for at vi skal 
gjenoppstå til evig liv, mens 
Voldemort tar blod fra Harry 
med makt for å få tilbake den 

fysiske kroppen sin. Dette står 
i kontrast til Harrys mor, som 
døde for å redde ham. Den 
selvoppofrende kjærligheten 
hennes var så sterk at den 
etterlot seg et synlig tegn i 
form av det lynformede arret i 
pannen hans.

Det er et gjennomgående 
tema i bøkene at Voldemort 
ikke forstår seg på denne 
kjærligheten. Han tror at det 
ikke finnes godt eller ondt, og 
at det eneste som betyr noe 
er å skaffe seg mest mulig 
makt over andre. Kjærlighet er 
svakhet fra et slikt perspektiv, 
og det er idiotisk å gi livet for 
vennene sine – som Voldemort 
ikke har noen av. Harry kan 

derimot kalles en Kristus-skik-
kelse, fordi han er villig til å 
redde folk så ofte at vennene 
hans på skolen gjør et poeng 
ut av det.

I den syvende boken forstår 
Harry at han må dø for å be-
seire Voldemort, fordi han har 
blitt en av de syv malacruxene 
som inneholder hver sin del av 
Voldemorts sjel. Den forbudte 
skogen utenfor Galtvort blir 
hans Getsemane, idet Harry 
godtar sin skjebne og går til 
døden for å redde hele verden. 
Etter dødsøyeblikket befinner 
han seg i en åndelig utgave av 
King’s Cross stasjon i London – 
kongens kors, som for å minne 
oss om Kristi korsfestelse. 
Derfra står han opp igjen og 
konfronterer Voldemort, som 
dør til slutt.

Jesus sier at «den som vil berge 
sitt liv, skal miste det. Men den 
som mister sitt liv for min skyld, 
skal finne det» (Matt 16,25). 
Harry Potter-bøkene har gitt 
mange lesere en illustrasjon av 
denne sannheten. Voldemort 
vil berge sitt liv, men ender opp 
med å miste det. Harry mister 
sitt liv, men ender opp med å 
finne det. Hvis disse bøkene 
klarer å formidle et så viktig 
budskap, fortjener de kanskje 
å bli lest med større velvilje av 
katolikker.
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ARTIKKEL
Tekst: August Wade

Foto:  photoangel /freepik.com, 
jcomp /freepik.com kallet fra Gud

Om å vente på

n  De som leser første 
side av Credimus med 
listen over bidragsyterne, 
ser at det har skjedd ting 
og tang i redaksjonen. To 
i redaksjonen har giftet 
seg – med hverandre – og 
attpåtil fått en baby. Det 
er jeg som er barnets 
far, og barnet ser på meg 
ustanselig, utrettelig og 
undrende. Han har store, 
grå øyne. Jeg ser på dem 
i flere lange minutter, og 
etterhvert legger jeg mer-
ke til mitt eget speilbilde. 
Dermed gir Gud meg 
anledning til å reflekter 
over mitt eget liv og dele 
en refleksjon med dere, 
Credimus’ lesere! Spørs-
målet jeg stiller meg selv 
er: hva gjorde jeg før jeg 
visste hva Gud ville med 
meg?

Jeg skal ikke dele hele kristen-
CV-en min, men jeg kan si at 
den var preget av ekstremer. 
Eksodus 90 ville ikke vært noen 
sak for 16-år-gamle meg, for å 
si det sånn, med daglig minis-
trering i messen og utslitte 
bukseknær. Jeg var desperat 
etter Gud, og jeg var desperat 
etter å høre ham kalle meg til 
prestegjerningen eller kloster-
livet. Den 17-år-gamle Hans 
August, derimot, lå helst på so-
faen og var tålmodig med Gud. 
Gud skulle få kalle på meg når 
han selv ville og til hva det måt-
te være. I mellomtiden kunne 
jeg drive med andre ting, som 
å drepe drager i Skyrim og cow-
boyer i Red Dead Redemption. 

Jeg vekslet mellom to skjel-
ningsmetoder. Den ene var 
å jage etter Gud som Spi-
der-Man-skurken, Kraven 
the Hunter, som ikke gir seg 
før byttets hode henger på 
veggen. Problemet med dette 
er at det skjedde på mine pre-
misser. Jeg skulle bli en helgen 
nå med en gang, og det skulle 
være grei skuring. I tillegg skul-
le  det føles godt å be, faste og 
å motta sakramentene. Så fort 
den gode følelsen forsvant, for-
svant også gulvet under føtte-
ne mine, og jeg stod igjen med 
ingenting. I grunn er dette al-
ternativet også en hedonisme. 
En søken etter Gud på egne 
premisser er å tvinge ham inn i 
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vår begrensede fantasiverden. 
En slik jakt kan aldri fullføres, 
for Gud lar seg ikke fange som 
en harepus. Om jeg så hadde 
fanget ham i hendene mine, 
ville jeg ikke funnet Abrahams, 
Isaks og Jakobs Gud, men en 
annen guddom: min eget ego.  

Den andre skjelningsmetoden 
var å være byttet, offeret så å 
si, for Guds kall – passiv, inte-
tanende og opptatt med egne 
ting. Hva var problemet med 
dette? Jeg gikk jo i søndags-
messen og Gud fikk en viss 
plass i hverdagen med bønn 
og regelmessige skriftemål. Da 
er det grenser for hvor skeis 
det kan gå. Samtidig glemte jeg 
noe helt avgjørende, nemlig 
min egen vilje. Hva ville jeg – i 
livet, i fremtiden? Viljen er det 
viktigste vi har i kjærlighetsfor-
hold, også i forholdet til Gud. 
Uten vilje blir man apatisk og 

ufølsom. Hvor er forholdet 
på vei da? Det langsiktige 
perspektivet kollapser og hver-

dagen blir en byrde. For hva er 
målet med det hele?  

Uten at viljen drar oss mot 
målet, står vi bom fast. Jeg 
ble lunken i troen og lunken i 
livet, bare fordi jeg glemte å ta 
vare på mine egne drømmer 
og lengsler. For hvordan blir 
man en helgen? «Will it!» sier  
st. Thomas Aquinas et sted. 
Uten viljen blir nytelse, hygge 
og komfort motivasjonen for 
det meste, og så får man en 
angst for å miste tryggheten 
på kjøpet. Dermed opplevde 
jeg det fremtidige kallet som 
en trussel! En trussel mot et 
bedagelig liv. «Spis og drikk, for 
i morgen dør vi!» skrev Paulus i 
1. Korinterbrev som en parodi 
på de som ikke tror på livet 
etter døden.  Nyt livet før du 
mister det, altså, for det er 
det eneste du har. Jeg var ikke 
full hedonist selvsagt, men jeg 

levde i grunn litt sånn: spis og 
drikk, for i morgen kommer 
kallet! Uææ!!! 

Dette vil jeg kalle Bilbo-me-
toden, og denne vil jeg bruke 
litt tid på å reflektere rundt. 
Da jeg skjelnet på denne må-
ten, gjorde jeg som hobbiten 
Bilbo. Han satt på sin benk 
i solskinnsvær og røyket sin 
pipe. Dagens neste gjøremål 
var frokost nummer 2. Han 
hadde ikke tenkt seg noe sted, 
iallfall ikke på eget initiativ. Så 
kommer trusselen: en mirakel-
mann med langt skjegg og hår 
har utvalgt ham til et eventyr. 
Eventyret skulle bli kaldt, kjipt 
og ubehagelig. Han hadde 
ingen garanti for å komme 
tilbake med livet i behold, men 
skulle få del i skatten, såfremt 
det overhode skulle bli en skatt 
til slutt. 

I filmen sier Bilbo kontant nei. 
Nei til kallet fra kristusskik-
kelsen Gandalf. Han ville over-
hodet ikke på eventyr. Slik var 
det jo ikke for meg, og egentlig 
ikke for Bilbo heller, slik han er 
i boken. Når Bilbo Lommelun 
(Skrepping på nynorsk) hører 
Gandalfs navn, vekkes det noe 
i Bilbos indre. Ta og les! på 
nynorsk: 

«Gandalv, Gandalv! Du sto-
re min! Ikkje den rekande 
trollmannen som gav Ga-
mal-Tóken eit par fortrolla 

Jeg var ikke full hedonist selvsagt, men 
jeg levde i grunn litt sånn: spis og drikk, 
for i morgen kommer kallet! Uææ!!!
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diamantmansjettar som feste 
seg sjølve og ikkje losna att 
før dei var bedne om det? … 
Ikkje den Gandalv som hadde 
skulda for at så mange stillfar-
ne sveinar og ungtauser gjekk 
av stad til det ukjende på ville 
storferder? Alt fra å klatre i tre 
til å vitje alvar – eller signe på 
skip, signe til andre strender! 
Signe meg, livet pla vera svært 
så spanande – eg meiner, på 
desse kantar pla du ein gong i 
tida setja i gang saker og ting 
som var særs vrange.» … Du 
legg vel merke til at herr Skrep-
ping ikkje var fullt så keisam 
som han lika å tru, og at han 
var svært glad i blomar. (overs. 
2008, 13) 

Bilbo har blitt sløv av et langt 
liv i luksus, og likevel sprekker 
han av begeistring. Han er født 
for eventyr! Han har Tók-blo-
det, eventyrerblodet i seg. 
Han er utvalgt til å gi avkall 
på seg selv på måter han ikke 
kan forestille seg. Han har så 
lite peiling på hva som venter 
ham, at hans største bekym-
ring er lommetørkleet som 
han glemte igjen. Så hvem er 
Bilbo? Bilbo er meg. Bilbo er 
oss. Uansett hvor lenge vi har 
sittet på sofaen, har vi en ka-
pasitet for eventyr som vi ikke 
kan fatte, en evne til å følge 

Gud dit han kaller oss, når han 
kaller oss. Menneskesønnen 
kan ta fra oss steinhjertet og 
gi oss hjerter av kjøtt i stedet, 

lett som bare det. Lett for ham 
altså, ikke for oss. For det gjør 
vondt å bli revet ut av komfort 
og ut i dødsskyggenes og tåre-
nes dal i tjeneste for Gud, på 
veien mot hans kongedømme. 

Bilbo-metoden er ikke ideell 
for å skjelne kall. Tvert i mot 
er han et håpets tegn for oss 
latsabber som lever som den 
50 år gamle hobbiten. For oss 
som tror vi hører hjemme i 
verden. Vi gjør ikke det. Denne 
verden skal tross alt gå under, 
og alt vi har samlet oss av skat-
ter på jorden skal gå opp i røyk. 
Sorgen var stor for 12-år gam-
le meg som innså at jeg ikke 
kunne ta med Gameboyen til 
Paradis. Dette er virkeligheten 
for alle mennesker som finnes, 
enten vi liker det eller ei. Spis 
og drikk, for i morgen skal du 

dø. Glede er flyktig, komfort 
er en åpen flaske vin. «Men du 
ble ikke skapt for komfort. Du 
ble skapt for storhet,» minner 

pave emeritus Benedikt oss 
på. Så la oss vurdere alternati-
vet til å drive dank. 
Bilbo er en trøst, men Torin 
Eikenskjold er et forbilde. Torin 
vet at verden ikke er hjemmet 
hans. Hans virkelige hjem ble 
stjålet fra ham av dragens 
overraskende angrep. Han er 
en fremmed i verden, riktignok 
ikke som en deprimert stak-
kar, men som en konge. Han 
lengter hjem, han er klar for 
å kjempe for hjemmet sitt, for 
folket sitt, selv om hans tid ikke 
har kommet ennå. Han venter 
på kallet. Mens han venter, tar 
han seg arbeid over det lang-
strakte land. Han overlever og 
holder seg sterk i hele 171 år.

Torin er beredt til å marsjere i 
tårenes dal, og kjempe for å ta 
tilbake det som rettmessig til-

Vi vet Gud skal kalle oss til noe helt 
drøyt. Livene våres skal snus på 
hodet.
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hører ham. Han er et forbilde 
for oss som lengter etter vårt 
himmelske fedreland. Vi er 
Ecclesia Militans, Den striden-
de kirken. Vi blør, svetter og 
griner, for vi er ikke hjemme 
ennå. Eg er framand, eg er ein 
pilegrim, berr’ ei kveldsstund 
blir eg her. Likheten mellom 
dvergene i diaspora og oss 
som kristne er brutal. Fortel-
lingen minner oss på vår egen 
historie – og viktigere, på frem-
tiden vår.

Hva gjør man som student 
og ung voksen når man ikke 
vet hva Gud vil fra oss? Dette 
spørsmålet må vi legge av oss 
med en gang. Svaret er åpen-
bart, og det hjelper ikke å gå 
rundt og gnåle. Vi vet Gud skal 
kalle oss til noe helt drøyt. Li-
vene våres skal snus på hodet. 
St. Peter fulgte Jesus lenge før 

Jesus kalte ham til å bli pave. Vi 
som leser så flittig til eksamen, 
burde vite å forberede oss til 
det som er viktigere enn eksa-
men, nemlig vårt kommende 
eventyr med Jesus Kristus i 
form av ekteskap, klosterliv 
eller hva det skulle være. Så 
hvordan forbereder man seg? 
Man må holde oss nær Jesus. 
Vi må faste, be, gå i messe så 
ofte vi kan og skrifte minst 
én gang i måneden. Hjertet 
og rommet må holdes rent 
og ryddig. Når dagen endelig 
kommer og Guds kall og vei 
står klart foran oss, enten det 
er til sølibat eller familielivet, 
da står vi klare til å marsjere 
mot hjemlandet vårt, skulder i 
skulder med våre venner, vei-
ledere og forbedere. 

Om Gud viser deg i morgen at 
han kaller deg til klosterlivet, er 

du klar til å begynne? Om Gud 
åpenbarer for deg en hellig 
person du kan gifte deg med, 
er du klar til å være en god 
ektefelle? Er det ikke bedre å 
være klar når den personen 
kommer, enn å plutselig måtte 
hive seg rundt som en fast-
grodd Bilbo?  

Jeg har skisset tre skjelnings-
måter. Først veien jeg tok som 
16-åring med en vill utålmo-
dighet. Anbefales ikke, for kris-
tendommen er ikke en hobby, 
men et kjærlighetsforhold. 
Bilbo-metoden med sofa- og 
setemuskelatur-symbiose 
anbefales heller ikke, selv om 
det ikke er det verste i verden. 
Torin-mentaliteten er selvsagt 
best, med Guds ære og sam-
funn med ham som høyeste 
ønske. Med den vinner vi livets 
seierskrans, uansett hvor kjipt 
det er å vente. Jesus har alle-
rede trådd stien i tårenes dal, 
gjennom det kjipe og opp til 
herligheten. «Men Gud være 
takk som gir oss seier ved vår 
Herre Jesus Kristus! Derfor, 
mine kjære søsken, stå fast 
og urokkelig. Arbeid raust og 
rikelig for Herren! For dere vet 
at i Herren er ikke deres strev 
forgjeves.» (1. Kor 15, 57-8)
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har Gud i grunn
NUKs 75års - Morgenstund

n  Hva i alle dager har 
Gud til felles med døgn-
rytmen min? Vi må alle 
sove for å kunne være 
våkne. Både kroppen 
og sjelen har behov for 
en balansegang mellom 
hvile og aktivitet. Dette 
er lettere sagt enn gjort, 
ofte legger jeg meg sent, 
selv om jeg vet at jeg 
må tidlig opp morgenen 
etter. Men det gjør vel 
ingenting?

Altså, så lenge jeg ikke forsover 
meg, så går vel alt fint? Kanskje 
er det den mørke, kalde vinte-
ren, blandet med ønsket om å 
glemmme hverdagsstresset.

Så slumrer jeg vekkeklokken, 
og våkner akkurat i tide til å 
finne de klærne jeg ikke la 
frem kvelden før, sluke en 
kopp kaffe og løpe ut av huset. 
Morgenbønn? Jeg rekker å gjø-
re korsets tegn, men jeg gjør 
det så fort jeg klarer. Så er jeg 
i dårlig humør hele dagen fordi 
jeg startet den med stress. Jeg 
er gretten og småsint på an-
dre, men jeg er egentlig bare 
sint på meg selv. Jeg kunne jo 
ha lagt meg tidligere kvelden 
før. Men jeg er lat og utsetter 
viktige gjøremål, jeg vil heller 
henge med venner eller sitte 
på nettet, naivt troende at jeg 
på mirakuløst vis blir en mor-
genfugl dagen etter.

Det er som om tiden har 
forskjellig verdi, en halvtime 

mindre søvn på kvelden er 
ubetydelig, men en halvtime 
mindre søvn på morgenen er 
krise. Nettopp denne onde 
sirkelen gjør at egoismen min 
styrkes, jeg prøver å lukke øy-
nene for ansvaret mitt. Å legge 
seg sent er nok ingen synd i 
seg selv, men når dette blir en 
vane, gjør mangelen på søvn at 
jeg ikke klarer å være tolmodig 
og nestekjærlig i hverdagen. 
De beste morgenene er når 
jeg står opp tidlig, og tidlig kan 
faktisk bety bare 10 minutter 
tidligere. Så ber jeg en mor-
genbønn hvor jeg faktisk me-
ner ordene i Fader vår og Hill 
deg, Maria, og inviterer Gud til 
å være meg nær i hverdagen. I 
adventstiden, når vi venter på 
Jesu komme, la oss finne tid til 
å se Ham i alle menneskene vi 
møter i hverdagen. Hvis vi gjør 
en innsats for å være opplagt 
og ønske Gud velkommen på 
morgenen, så vil det bli mer 
fruktbart å samarbeide med 
Guds vilje i hverdagen vår.

ARTIKKEL
Tekst: Anja Zawadzka - Persvold
Foto: Darius Krause /pexels.com

Credimus 4/2014
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Hvis vi gjør en innsats for å være opplagt og 
ønske Gud velkommen på morgenen, så vil det bli 
mer fruktbart å samarbeide med Guds vilje i
hverdagen vår.
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ARTIKKEL
Tekst: Sebastian P. Salinas Thoresen

Foto: EVG Kowalievska /pexels.com

Credimus 2/2017

Det hverdagsvakre
NUKs 75års -

n Jeg har i det siste lest 
en bok av den engelske 
filosofen Roger Scruton 
som ganske enkelt 
heter Beauty («skjønn- 
het»). Det er en kort 
og relativt lettlest bok 
om et omfattende og 
komplisert tema, men 
den skarpe pennen til 
Scruton tok det opp og 
jeg ønsker å bringe det 
videre til leseren.

Han har nemlig gitt seg selv 
i oppdrag å skrive en bok om 
skjønnheten med et overord-
net blikk. Det står mye opply-
sende og spennende i boken, 
men allikevel er det kapitlet 
“everyday beauty” om “hver-
dagsskjønnhet” som først og 
fremst fanget min oppmerk-
somhet.

Denne skjønnheten er den 
som finnes, for eksempel, i et 
pent dekket bord hos beste-
mor eller i en beskjeden hage. 
Det er en slags lavere skjønn-
het, som gjerne overses av 
de fleste når vi tenker på hva 
skjønnhet er. Jeg innrømmer 

at tankene mine først finner 
veien til en vakker kvinne, 
Beethovens niende symfoni og 
Nasjonalgalleriet, før jeg kom-
mer på hvor stor betydning de 
små skjønnhetene har. Likevel 
er det et eller annet bedre 
med de ekstra småtingene 
som gjøres når et bord dekkes 
på en formell måte, som løfter 
måltidet opp fra en biologisk 
nødvendighet til noe større. 
Det er forskjell på glassene 
som brukes til vann og vin, og 
det er en orden i hvordan tal-
lerkenene og bestikket ligger 
i forhold til hverandre. Man 
tenner lys og dekorerer bordet 
med blomster og duk. Har 

Én ting ber jeg HERREN om, dette ønsker jeg: å få bo i 
HERRENS hus alle mine dager, så jeg kan se HERRENS 
skjønnhet og være i hans tempel.

Sal 27,4
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man et spesielt fokus på nytte, 
kan man naturligvis avfeie alle 
disse bordkonvensjonene som 
ganske unyttige ting – for hvil-
ken nytte finnes det i en tøy-
serviett som ikke kan erstattes 
av papir?

Men jeg holder en finger på 
vektskålen med gamle tradi-
sjoner som de jeg har nevnt 
ovenfor. Det er nok av grun-
ner til det, utover en hang 
til fortiden. For hva er det 
egentlig man kommuniserer 
hvis man inviterer folk hjem 
til seg på middag og bruker 
engangsservise og disker opp 
med frossenpizza? Jeg tror ikke 

vennskapet mellom de inviter-
te og vertskapet her verdsettes 
særlig høyt. Et generelt og 
katolsk prinsipp bedras i dette 
tankeeksperimentet: Alt det vi 
gjør formidler åndelige virke-
ligheter.

Når vi inviterer til middag i min 
familie, er det ikke store etegil-
der eller greske symposier det 
er snakk om, men vi kommu-
niserer at familiefellesskapet 
vårt er verdifullt og viktig når 
vi steller i stand ordentlige 
måltider og tar fram det gode 
bestikket. Den åndelige vir-
keligheten som innebærer at 
vi setter pris på hverandre og 

familien, gjøres håndfast og 
tydelig nettopp fordi vi dekker 
bordet på en viss måte og gjør 
mange strengt tatt unyttige 
ting.

Alle som har vært i messen vet 
at det hadde vært en ganske 
annerledes opplevelse der- 
som man ikke brukte en kalk 
av gull eller sølv til vinen, eller 
om man brukte et sløydbord 
til alter. Det å dekke til alteret, 
omformer det til noe sakralt. 
Det samme prinsippet gjelder 
hjemme. Det er fantastisk hva 
små gester kan bety i det store 
og det hele.
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Credimus 2/2020

ARTIKKEL
Tekst: Ingvild Cecilia Aavitsland

Foto: Jusepe de Ribera /Wikimedia 
Commons Indre fattigdom

NUKs 75års -

n Jeg tror ikke Vår 
Herre her kommer med 
et politisk utsagn rettet 
mot en bestemt gruppe 
i samfunnet, men med 
et teologisk utsagn som 
angår oss alle. Så vidt 
jeg forstår oppfordrer 
Han oss, dersom vi vil 
bli salige, til å bli “fatti-
ge i ånden”. Hva betyr 
det? Kan fattigdom 
være godt?

Det er viktig å forstå at den 
kristne forståelsen av god 
fattigdom ikke springer ut av 
en slags skyldfølelse, eller et 
hat mot materielle ting – vi er 
ikke kommunister, som påstår 
at det å eie noe selv er det 
samme som å ha stjålet noe 
fra fellesskapet. Kirken har 
alltid forsikret oss om at vi ikke 
gjør noe galt når vi sørger for 
nok mat og klær og trivsel for 
oss selv og vår familie, siden 
dette er noe ethvert menneske 
fra naturens side har rett til.1  
Men innenfor rammen av det 
overnaturlige liv som kommer 
med dåpen (altså livet i Kristus) 
finnes det et mer fullkomment 
levevis, sterkt anbefalt av Kir-
ken, der man frivillig søker å 
gjøre seg selv fullstendig fattig 
fra alt som kan komme mel- 
lom sjelen og Gud – ikke minst 
dersom disse hindringene er 
materielle ting. (Det går an 
å være rik materielt sett og 
enda fattig i ånden på denne 
måten, men det er vanskelig.) 
Dette er grunnen til at de fles-
te ordenssamfunn avlegger et 
fattigdomsløfte.

Hva kjennetegner den indre 
fattigdommen? For å prøve å 
gjøre meg en forestilling om 
dette prøvde jeg å tenke over 
hva som utgjør det motsatte 

av hellig fattigdom, nemlig 
havesyke, på latin avaritia. Er 
man havesyk, «identifiserer» 
man seg med tingene sine, 
eller med bestemte ideer eller 
planer eller omtrent hva det 
skal være, slik at man nødig el- 
ler ikke i det hele tatt vil gi slipp 
på dem, men man bruker i ste- 
det tid og krefter på å «sikre», 
hegne om, eiendommen sin. 
Man glemmer at både alle ting 
såvel som fortiden, nåtiden, 
fremtiden og evigheten tilhø- 
rer Gud som har skapt det, og 
at Han derfor er i sin fulle rett 
når Han gjør med det som Han 
vil.2 
Avaritia driver oss til å bygge 
livene våre på vår søken etter 
stadig flere eiendeler i konkret 
eller overført betydning. Men 
etterhvert vil dette, om enn det 
bare handler om noen få ting, 
bli destruktivt, fordi vi aldri kan 
finne lykken i å eie skapte ting 
eller i vår egen fremgang. 

Kanskje tenker vi at vi selv jo 
ikke er “pengekåte rikinger” og 
derfor er utenfor faresonen, 
men da kan vi huske at for å 
forbli utenfor faresonen er 
vi nødt til å bekjempe hver 
minste antydning til havesyke 
i vårt indre3, slik som enhver 
motvilje mot å gi eller låne ut 
selv små ting. “Til den som ber 

San Francisco de Asís



25

deg skal du gi, den som vil låne 
av deg skal du ikke vende ryg-
gen.”4 “Enhver må gi slik som 
han setter seg fore i sitt hjerte, 
ikke med ulyst eller av tvang. 
For Gud elsker en glad giver.”5 
Eller kanskje deler vi gjerne på 
tingene våre, men tiden vår vil 
vi allikevel ha retten til å be-
stemme over, slik at vi bare er 
beredt til å vise nestekjærlig-
het på enkelte tidspunkter når 
vi selv vil. Eller kanskje er det 
vennene våre vi ikke vil dele 
med andre...

Problemet med havesyke er 
imidlertid ikke at man øn- 
sker for mye godt til seg selv, 
snarere tvert imot: at man 
tviholder ved gode ting som 
ikke er gode nok til å fortjene 
menneskesjelens fulle opp- 
merksomhet. Faktisk er hver 
og en av oss skapt for å “eie” 
det største gode som finnes, 
nemlig Gud selv – i Himmelen 
skal vi ha fullstendig tilgang 
til Gud, vi skal se Ham ansikt 
til ansikt, Han som metter 
sine helgener med sin egen 
uendelige væren, med sitt eget 
vesen som er Kjærlighet. Vår 
Herre Jesus, for dem som får 
eie Ham i Himmelen, er “sant 
lys, fullstendig metning, evig 
glede, fullendt elskverdighet 
og fullkommen lykke”.6

Dette ønsker Gud for oss, og 
Han ønsker at vi skal ønske det 
for oss selv. For ønsker vi det 
ikke, kommer Han heller ikke 
til å gi det til oss, siden Han 
respekterer vår frie vilje. Men 
det er nettopp dette som er 
problemet med havesyke: den 
er en måte å ikke ønske den-
ne største Gaven på, altså en 
måte å ikke ønske foreningen 
med Gud på, fordi man i ste-
det velger å ønske seg og bry 
seg om lavere, forgjengelige, 
skapte ting (og vesener) som 
har sin væren og sin godhet 
kun avledet av Guds godhet. 
Man lider av avaritia når man 
som en vane og dypt inngrodd 
holdning ønsker skapte ting 
og skapninger mer enn man 
ønsker Skaperen, slik at man 
for eksempel murrer mot eller 
setter seg opp mot Guds vilje, 
eller til og med fortviler, når 
Han tillater at noen av ens 
materielle eller åndelige rik-
dommer tas fra en.
Avaritia gir oss en holdning 
overfor verden som er selv-fo-
kusert, beregnende, bekymret, 
som søker å eie og hamstre de 
godene vi har, og ha kontroll 
over dem. Det er dypest sett 
en holdning som er ufri og mis- 
tenksom, fordi den er uten tillit 
til at Gud av seg selv unner oss 
gode ting, at Han vil gi oss det 

vi trenger og alt det er godt for 
oss å ha. “Når selv dere, som 
er onde, vet å gi barna deres 
gode gaver, hvor mye mer skal 
da ikke deres Far i Himmelen 
gi den hellige Ånd til dem som 
ber Ham?”7

Det aller mest lysende ek- 
sempelet på havesykens 
motsetning, hellig fattigdom, 
er kanskje den hellige Frans 
av Assisi. Som vi kan lese i 
biografier om ham, var han 
aldri bekymret for fremtiden 
eller beregnende i sitt forhold 
til andre, men førte i stedet 
til enhver tid en intens kamp 
mot sin egen indre tendens til 
å ville eie og hamstre ting. Så 
langt gikk han i dette, at han, 
etter at de første fransiska- 
nerbrødrene hadde bodd en 
stund i den dypeste fattigdom 
i et gammelt skjul, bestemte 
at de måtte flytte derfra og 
prøve å finne en fattigere bo- 
lig et annet sted – så de ikke 
skulle begynne å føle eierskap 
for stedet de bodde på. Han 
bestemte seg også for alltid å 
gi hva det enn skulle være til 
dem som ba ham “for Guds 
kjærlighets skyld”, og forsøkte 
alltid å være den aller fattigste 
i en forsamling. Og mange an- 
dre lignende ting fortelles om 
ham.8 Han kunne gjøre dette 
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1 Se for eksempel Leo XIII: 
Rerum Novarum, 11
2 Jf Luk 12,18-2
3 Se maksimene for 14. - 23. 
mai i William Faber (trans.), 
Maxims of St Philip Neri for 
every day of the year. http://
liturgialatina.org/ oratorian/
maxims.htm
4 Matt 5,42
5 2 Kor 9,7
6 lux vera, satietas plena, 
gaudium sempiternum, iucun-
ditas consummata et felicitas 
perfecta. (St Thomas Aquinas: 
“Oratio post Missam”)
7 Luk 11,13
8 Se Tomas av Celano: Den 
hellige Frans livshistorie.
9 Luk 12,27-28
10 Dette er ikke min egen 
innsikt, jeg har lest det et sted, 
muligens i en av Jesusbøkene 
til pave Benedikt XVI, men jeg 
finner ikke igjen sitatet.
11 Jf Matt 6,34

fordi han levde i en urokkelig 
tro på at Guds godhet kom til 
å forsørge ham med alt han 
trengte til kropp og sjel, slik Je-
sus har sagt: “Gi akt på liljene, 
hvordan de vokser! De arbei-
der ikke, de spinner ikke. Men 
jeg sier dere: Selv ikke Salomo 
i all sin herlighet var kledd som 
en av dem! Men kler Gud slik 
gresset på marken, det som 
står i dag og i morgen kastes i 
ovnen, hvor mye mer skal han 
da kle dere, dere lite troende!”9

Så – hvordan begynner vi hvis 
vi vil oppnå indre fattigdom? 
Først og fremst, tror jeg, må 
en rett og slett kvitte seg med 
overflødige ting (eller prosjek- 
ter eller annet) som man vet 
innerst inne er til hindring for, 
eller i alle fall ikke hjelper, rela- 
sjonen med Gud og nesten. Og 
så prøver man å øve seg opp til 
å akseptere med god mine alle 
de små og store øyeblikkene i 
hverdagen når man må gi fra 
seg noe eller ikke oppnår det 
man selv vil. Men det dypere, 
indre steget som må tas, og 
som man dermed blir klar for 
å ta, er å godta seg selv som 
et vesen som trenger (Guds) 
kjærlighet10.

Den som lever i hellig fattig-
dom innrømmer og godtar 

nemlig at han som menneske, 
uansett hvor god karriere 
han gjør, hvor god kontroll 
han har på livet sitt, alltid vil 
forbli trengende. For han er 
bevisst sin egen litenhet, sin 
egen avhengige eksistens som 
skapning, og også sin egen 
svakhet, hjelpeløshet og sin 
ødelagthet som følge av vår 
falne menneskenatur og våre 
synder. Han prøver derfor ikke 
å gjøre seg en illusjon om noe 
annet ved å klamre seg til ma-
terielle ting eller andre men-
nesker eller forestillinger om 
fremtiden som om han hadde 
fortjent dem eller de var hans. 
I stedet lever han, som en 
bortkommen sønn som så er 
blitt ønsket velkommen hjem 
og har fått tilbake barnekår 
hos Gud ved dåpen, med en 
resignert tillit til at han ikke 
trenger å “bekymre seg for 
morgendagen”11 eller forsøke 
å bestemme over den. Han 
kjenner Gud sin Far som har 
omsorg for ham, og den Gode 
Hyrde som kjenner ham og 
passer på ham og kommer til 
å gi ham alt han trenger. Den 
evangelisk fattige er fullstendig 
åpen for å ta imot alt fra Guds 
kjærlige hånd, i tillit til at det er 
bare godt, og vitende om at det 
alltid vil være helt ufortjent og 
at han ikke kan gjøre gjengjeld. 

Og siden han vet at det eneste 
han i sin fattigdom egentlig 
kan gjøre som svar på Guds 
godhet er å glede seg over 
den, lever han i en kontinuerlig 
kjærlighetsfylt takknemlighet.
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ARTIKKEL
Tekst: Øyvind Johannes Evenstad

Foto:  Wikimedia Commons livets stigespill
Det kristne

n  Gud sier til oss: «Dere 
skal være hellige, for 
jeg er hellig» (3 Mos 
11,45). Flere kirkefedre 
og helgener har fremstilt 
helliggjørelsesprosessen 
som at sjelen klatrer opp 
en stige eller opp på et 
fjell.

Begge bildene er hentet fra 
Skriften, men må ikke misfor-
stås dithen at hellighet kan 
være vår egen fortjeneste. Den 
hellige Thérèse av Lisieuxs 
bilde av en «heis» som løfter 
oss til Gud kan synes å være i 
strid med stigen og fjellet, men 
i virkeligheten kan det hjelpe 
oss å se den sanne meningen 
i disse bildene.

Jeg har nylig blitt grepet av et 
gammelt ikon som viser stigen 
fra verket Stigen til paradis av 
den hellige Johannes Klimakos 
(ca. 569–649). Ikonet fremstiller 
det kristne livet som en stige, 
der menneskelige sjeler prøver 
å klatre fra jorden og opp til 
Gud i himmelen. På veien blir 

de hjulpet av verneengler som 
løfter dem opp og forhindret 
av demoner som trekker dem 
ned. Kan ikke dette minne om 
brettspillet som kalles «stige-
spill» (eller snakes and ladders 
på engelsk)? Jo, det kristne livet 
kan faktisk sammenlignes med 
dette spillet.

Stigebildet er hentet fra Første 
Mosebok, der patriarken Jakob 
så i en drøm at «en stige var 
reist på jorden, og toppen av 
den nådde til himmelen» (1 
Mos 28,12). Senere dukker det 
opp hos både platonske filoso-
fer og kristne helgener. Ideen 
er at Gud bor i det høye, og vi 
må komme dit for å se ham 
ansikt til ansikt. Stigen har på 
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mange måter den samme 
betydningen som fjellet, og 
flere steder i Bibelen ser vi at 
mennesker møter Gud på et 
fjell – ofte innhyllet i en sky og 
med høy røst.

Men så er det kanskje noen 
som vil spørre, må vi streve så 
mye for å bli hellige? Har ikke 
den hellige Thérèse av Lisieux 
(1873–1897) sagt at vi kan leg-
ge bort stigen (eller trappen) 
og ta heisen, nå som vi lever i 
den moderne verden? Det vil si 
at Gud fikser alt, og det er in-
genting vi trenger å gjøre. Vel, 
ikke helt. Selv om dette er et 
forsøk på å beskrive Thérèses 
«lille vei», vil jeg påstå at det 
er misforstått. Jeg skal prøve å 
forklare hvorfor.

Den hellige Thérèse skriver i 
selvbiografien En sjels historie 
at hun alltid ønsket å bli en 

helgen, men at hun følte seg 
som et lite sandkorn i forhold 
til de store helgenene og langt 
unna fjellet til himmelen. Hun 
ble ikke motløs av dette, men 
skriver at hun prøvde å bli hel-
lig gjennom en «liten vei». Hun 
ser på seg selv som for liten til 
å klatre opp hellighetens stige, 
og bruker en heis som bilde på 
at Gud tar henne i armene sine 
og løfter henne opp til seg.

Thérèse skriver at hun ikke må 
vokse, men bli mindre for at 
dette skal gå. Dermed gjentar 
hun det Johannes Døperen 
sier om Jesus: «Han skal vokse, 
jeg skal avta» (Joh 3,30). Men 
det er nettopp ved å bli mindre 
at vi vokser! Hvordan ellers 
kunne Jesus ha sagt at det ikke 
har «stått fram noen større 
enn døperen Johannes» (Matt 
11,11)? Det er ved å gi at vi får, 
og det er ved å miste livet vårt 

at vi finner det. Vi kan altså si 
at den «lille» Thérèse ble stor 
til slutt.

Dessuten har Thérèse selv 
brukt bildet av stigen! Hun sa til 
en novise i klosteret sitt at hun 
ikke skulle gi opp forsøket på 
å klatre opp hellighetens stige, 
selv om hun ikke kunne ta ett 
eneste steg på egen hånd. Det 
er Gud som drar oss til seg ved 
sin nåde, men han ber om vårt 
samarbeid og gode vilje. Slik 
bør vi også forstå dette bildet 
når det brukes av kirkefedrene 
og i Skriften. Den sanne menin-
gen blir ikke klar uten at både 
Gud og mennesket er med.

Vi har sett at det ikke er noen 
motsetning mellom bildet av 
stigen eller fjellet, som vi finner 
hos kirkefedrene, og bildet av 
heisen hos Den hellige Thérè-
se. Moderne mennesker for-
står at både trapper og heiser 
er noe som binder to etasjer 
sammen, akkurat som him-
melen og jorden ble bundet 
sammen i Kristi inkarnasjon. 
Han er Stigen, vår Vei til hellig-
het. Helliggjørelsesprosessen 
er helt og holdent hans for-
tjeneste, ikke vår. Men det er 
opp til oss å svare på kallet ved 
å sette foten på det nederste 
trinnet.
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Tekst: Øyvind Johannes Evenstad
Foto:  Stojanoski Slave /Wikimedia 

Commons katolske fantasi
Tolkiens

n  J.R.R. Tolkien (1892–
1973) er mest kjent som 
forfatteren av berømte 
fantasiromaner som Hob-
biten og Ringenes herre, 
men hvor mange er det 
som vet at han også var 
en dypt troende katolikk 
som lot troen gjennom-
syre fantasien sin? I et 
brev til en jesuittpater 
beskrev han til og med 
Ringenes herre som «et 
fundamentalt religiøst 
og katolsk verk». I første 
del av denne serien skal 
jeg si litt om Tolkiens 
bakgrunn og se på noen 
av de kristne elementene 
i boken Silmarillion.

Tolkien ville ikke skrive en 
kristen allegori av samme type 
som Narnia-bøkene til den 
kjente forfatteren C.S. Lewis 
(1896–1963), der det er åpen-
bart at løven Aslan er Jesus. 
Han ville skape en myte. Lewis 
var ateist da han kom til uni-
versitetet i Oxford, og det var 
gjennom samtaler med Tolki-
en (begge var med i en litterær 
diskusjonsgruppe som het 
Inklings) at han fant veien til 
Kristus. En kveld hadde Lewis 
sagt at kristendommen er en 
myte og at myter er løgner, 
selv om de er «pustet gjennom 

sølv» (høytidelig fremført).

Som respons til dette gikk Tol-
kien hjem og skrev diktet Myt-
hopoeia (myteskapelse), som 
er adressert til Misomythos 
(mytehater) fra Philomythos 
(myteelsker). Diktet inneholder 
Tolkiens tanker om at de stør-
ste sannhetene kan gjenspeiles 
i myter, og evangeliet om Jesus 
Kristus er den sanne myten, 
siden den virkelig fant sted. 
Derfor er det naturlig at den 
også blir gjenspeilet i Tolkiens 
egne verker. Den første boken 
vi skal se på heter Silmarillion 

SERIE DEL. 1
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og er en samling av fortellinger 
fra Tolkiens univers, det såkal-
te legendariet.

Engler og demoner

I Ainulindalë, den første delen 
av Silmarillion, står det at 
«Eru var, den Ene, som i Arda 
kalles Ilúvatar, og han skapte 
først ainuene, de hellige, som 
… var hos ham før noe annet 
var til.» Dette minner åpenbart 
om Gud som skaper englene, 
og det følger en skapelsesbe-
retning om Arda, som er det 
alviske navnet på jorden. Den 
mektigste av ainuene heter 
Melkor, og han vil ikke være 
med på notene (bokstavelig 
talt, siden verden blir skapt 
ved hjelp av sang). I stedet for 
å tjene Eru vil Melkor «tvinge 
alvers og menneskers vilje inn 
under sin egen».

Etter at Eru har skapt jorden, 
binder han ainuene til den, og 
deretter blir de kalt valaer. Om 
skaperverket sier Melkor til 
de andre valaene: «Dette skal 
være mitt rike; og jeg krever 
det for meg selv!» En annen 
av valaene, som heter Manwë, 

fører resten av dem til strid 
mot Melkor. Dette minner 
om slaget i himmelen mellom 
erkeengelen Mikael og Lucifer, 
som ender med at Lucifer blir 
forvandlet til Satan. I denne 
versjonen er det Melkor som 
faller ned i mørket og blir kalt 
Morgoth. Han tar med seg 
balrogene, som er en slags 
demoner.

Mens ainuene eller valaene i 
Tolkiens legendarium minner 
om erkeenglene, finnes det 
også engler av lavere rang. 
Disse kalles maiaer, og den vi-
seste av maiaene heter Olórin. 
Når han viser seg for mennes-
ker i fysisk form, bruker han 
navnet Gandalv (det bør høres 
kjent ut). De andre trollmen-
nene i Midgard (et kontinent 
på Arda) – Saruman, Radagast, 
Alatar og Pallando – er også 
maiaer. Det samme er Sauron, 
som blir Morgoths tjener. Men 
«i senere år reiste han seg som 
en skygge av Morgoth og et 
gjenferd av hans ondskap, og 
vandret i hans fotspor på den 
samme ødeleggende vei.»

I forbindelse med valaene står 

det om Varda, også kalt Stjer-
nedronningen, at: «Hennes 
skjønnhet er for stor til å skil-
dres i menneskers eller alvers 
ord». Morgoth hater og frykter 
henne mer enn noen annen 
skapning, og det er mange 
likhetstrekk mellom Varda og 
Jomfru Maria. Alvene kaller 
henne Elbereth, og «de roper 
hennes navn fra Midgards 
skygger». Vi får et eksempel på 
dette i Ringenes herre, når Fro-
do og Sam hører alvene synge: 
«O Snehvit! Snehvit! Jomfru 
skjær! O dronning fjernt bak 
Vesterhav! Du lys for oss som 
vandrer her i skogsskygger, på 
skogbunn lav!»

I denne første delen har jeg 
sagt litt om Tolkiens bakgrunn, 
inkludert hans forkjærlighet 
for myter, og noen av de krist-
ne elementene i hans egen 
myte om verdens skapelse. I 
Ringenes herre lurer Sam på 
«om vi kommer med i sanger 
og historier en gang. Vi er jo 
med i en, det er klart.» Fortel-
lingene fra Silmarillion fortset-
ter i Tolkiens andre bøker, og 
neste gang skal jeg se litt på 
Hobbiten.

O Snehvit! Snehvit! Jomfru skjær! O dronning fjernt 
bak Vesterhav! Du lys for oss som vandrer her i
skogsskygger, på skogbunn lav!
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Tolkiens

n  Dette er andre del i en 
serie der jeg kommen-
terer noen av de kristne 
og katolske elementene 
i bøkene til den engelske 
forfatteren J.R.R. Tolkien 
(1892–1973), som var en 
dypt troende katolikk. I 
første del skrev jeg litt 
om Tolkiens vennskap 
med C.S. Lewis, hans 
begrep om mythopoeia og 
parallellene mellom de 
første delene av Silma-
rillion og den bibelske 
skapelsesberetningen. 
I denne delen skal vi se 
hvordan Tolkiens tro 
kommer til uttrykk i 
Hobbiten, som ble utgitt i 
1937.

Hovedpersonen i Hobbiten er 
Bilbo Lommelun, onkelen til 
Frodo som du kanskje kjen-
ner fra Ringenes herre. Tolkien 
skriver at Bilbo var «en meget 
velstående hobbit», og at han 
«aldri la ut på eventyr eller 
gjorde noe uventet» (kap. I). 

Derfor er han svært uvillig når 
trollmannen Gandalv kommer 
og spør om han vil bli med på 
et eventyr. Hvis vi husker at 
Gandalv er en slags engel i det-
te universet, en av de såkalte 
maiaene, kan vi sammenligne 
Bilbos respons med vårt eget 
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svar når Gud kaller oss til en 
eller annen oppgave – eller 
til det kristne livet i seg selv. 
Gandalv er nødt til å sende et 
kompani med 13 dverger for 
at Bilbo skal våkne opp fra det 
trygge livet i det koselige hob-
bithullet sitt, og selv da lurer 
han på hvordan han kan få 
nytte ut av dette.

Dvergenes leder heter Thorin 
Eikenskjold, og det finnes flere 
paralleller mellom ham og 
Jesus Kristus. For det første 
har han 12 følgesvenner, litt 
som apostlene: Dvalin, Balin, 
Kili, Fili, Dori, Nori, Ori, Oin, 
Gloin, Bifur, Bofur og Bombur. 
For det andre er han på vei til 
Erebor, det såkalte Ensomfjel-
let, for å gjenopprette sin fars 
rike (han er sønn av Thrain 
sønn av Thror) og bli «konge 
under Fjellet» (kap. X). Det 
finnes en profeti om at når det 
skjer, skal hele folket – ja, til og 
med selve naturen, fryde seg 
over kongens hjemkomst. Det 
finnes også en tydelig parallell 
mellom Thorin i Hobbiten og 
Aragorn i Atter en konge: begge 
er den sanne tronarvingen 
som vender tilbake fra et slags 
eksil, men det tar tid før de 
blir anerkjent – igjen, litt som 
Jesus.

Den lange vandringen til En- 
somfjellet kan sammenlignes 
med en pilegrimstur, og Bilbo 
drar på en reise som er like 
mye åndelig som den er fysisk. 
I begynnelsen tenker han ofte 
på lenestolen sin og all komfor-
ten i hobbithullet der hjemme. 
Når Bilbo finner Herskerringen 
som har tilhørt skapningen 
Gollum, skriver Tolkien: «Det 
var et vendepunkt i livet hans» 
(kap. V). Etter at han sparer 
Gollums liv, kan vi også legge 
merke til en endring i være-
måten hans. Han blir mindre 
egoistisk, og bryr seg mer om 
å hjelpe Thorin med oppdra-
get sitt. Når eventyret er slutt, 
legger Gandalv merke til at 
noe har skjedd med Bilbo og 
sier: «Du er ikke den samme 
hobbiten du var» (kap. XIX). 
Dette minner om den kristne 
omvendelsen som gjør oss til 
en «ny skapning» i Kristus (2 
Kor 5,17).

Den store fienden i Hobbiten 
er dragen Smaug, som vokter 
over en haug med gull under 
Ensomfjellet. Som kjent er 
dragen et symbol på Satan, og 
derfor blir vi minnet på Kristi 
seier over djevelen når dragen 
drepes. Men symbolikken går 
dypere. Smaug lider av noe 
som kalles «dragesyke», be-

skrevet som «den makten som 
gull har når en drage lenge har 
ruget på det» (kap. XV). Det er 
en tendens vi alle har til å dyr-
ke våre jordiske eiendeler, og 
flere av karakterene blir utsatt 
for den. Bilbo, med sin store 
velstand, lider av dragesyke 
allerede i begynnelsen av bo-
ken. Pilegrimsturen kan derfor 
ses på som en indre reise for 
å drepe dragen i hans eget 
hjerte. Dette kan være til inspi-
rasjon for oss, slik at vi unngår 
å bli «slaver under synden» 
(Rom 6,16) og forsvinne inn i 
oss selv.

Jeg håper at jeg ved å peke på 
noen av de kristne og katolske 
elementene i Hobbiten har gitt 
deg lyst til å lese hele boken på 
nytt (eller for første gang). Vi 
mennesker er skapt for å lære 
av og etterligne det vi hører i 
fortellinger. Til og med Kristus, 
vår Herre, underviste jo folket 
ved hjelp av lignelser.

Boksitater i del 2 hentet fra: 
Tolkien, J.R.R. Hobbiten (overs. 
Nils Ivar Agøy). Oslo: Tiden, 
2001. Boksitater i del 1 var 
hentet fra: Tolkien, J.R.R. Silma-
rillion (overs. Nils Ivar Agøy). 
Oslo: Tiden, 1998 og Ringenes 
herre (overs. Torstein Bugge 
Høverstad). Oslo: Tiden, 2003.
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TolkiensSERIE DEL. 3

n  I tidligere utgaver 
av Credimus har jeg 
skrevet om de katolske 
elementene i bøkene til 
J.R.R. Tolkien. I første del 
skrev jeg om Silmarillion, 
der Arda – jorden – blir 
skapt av Eru Ilúvatar 
(den ene Gud) og det 
oppstår konflikt mellom 
de gode og onde åndene. 
I andre del skrev jeg om 
Hobbiten som en slags 
pilegrimsferd der Bilbo 
reiser til Ensomfjellet 
for å drepe dragen i sitt 
eget hjerte og blir en 
ny skapning. I denne 
siste delen skal jeg se 
på Tolkiens mesterverk, 
Ringenes herre, som en 
symbolsk fremstilling av 
den kristne frelseshis-
torien.

Tolkien mente at enhver god 
fortelling må ta utgangspunkt 
i det bibelske syndefallet. Når 
man leser Ringenes herre kan 
man få inntrykk av at verden 
har falt fra nåden og at en 
slags paradisisk tilstand har 
gått tapt. Midgard preges 
av restene etter en svunnen 
storhetstid som nå er i ferd 
med å forsvinne helt under 
ondskapens fremmarsj, mens 
alvene overlater landet til 
menneskene. Her var Tolkien 
inspirert av gammelengelske 
(angelsaksiske) dikt, som for 
eksempel Vandringsmannen: 
«Hvor er nu hesten? Hvor er 
rytteren? […] Den stund er 
forbi, den svant i natten» (linje 

98–99 og 102–103 i Sandved, 
1987, s. 51).

Tidlig i boken får man vite 
at selv hobbitenes trygge til-
værelse blir truet av de onde 
kreftene som styres av Sauron, 
mørkets herre. Men det har 
ikke alltid vært slik, for alve-
fyrsten Elrond sier at «intet er 
ondt fra begynnelsen av. Selv 
Sauron var ikke det» (bok II, 
kap. 2, s. 263). Ifølge kristen 
tro var Satan opprinnelig en 
lysets engel (Lucifer) som falt 
fra himmelen som følge av sitt 
eget hovmod og ønsket om å 
gjøre seg selv «lik Den høyes-
te» (Jes 14,14). Satan ble altså 
drevet av begjær etter makt 
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som ikke tilhører ham, noe 
som også kan sies om Sauron – 
som fikk laget «Herskerringen» 
for å styre over folkeslagene i 
Midgard.

Ut fra det man leser om den 
i Ringenes herre er det nærlig-
gende å konkludere med at 
Ringen er et symbol på synd. 
Den er den forbudte frukt som 
alle ønsker seg – den «kosteli-
ge» tingen som ingen ønsker å 
gi slipp på, men som trellbin-
der og forderver alle som eier 
den. Selv om det var Sauron 
som skapte Ringen, mistet 
han snart kontroll over den, 
og til slutt førte den til hans 
egen undergang. Begjær etter 
makt, som ifølge den hellige 
Augustin (354–430) er roten til 
all synd, får folk til å gjøre onde 
ting som de ellers ikke ville ha 
gjort.

I en av mine favorittdeler av 
boken sier hobbiten Samvis 
Gamgod at «om svart de står, 
hvert tårn og mørke fjell, så 
fins etsteds en sol» (bok VI, 
kap. 1, s. 864). Med andre 
ord: Det finnes håp i verden. 
Men til forskjell fra bøkene om 
Narnia av C.S. Lewis kommer 
ikke dette håpet i form av én 
karakter (Aslan) som åpenbart 
symboliserer Kristus. Snarere 
er det slik at tre ulike aspekter 

av Kristus – nærmere bestemt 
hans messianske embeter 
som prest, profet og konge 
– er til stede i tre forskjellige 
karakterer: Frodo, Gandalv og 
Aragorn.

Frodo – presten 
Den unge Frodo Lommelun 
er en hobbit, og svært ydmyk. 
Nettopp på grunn av hans 
mangel på maktbegjær er han 
den som passer best til å være 
«ringbærer». Ydmykheten 
hans kommer blant annet til 
syne gjennom følgende ut-
sagn: «Jeg skal ta Ringen, […] 
men veien kjenner jeg ikke» 
(bok II, kap. 2, s. 266). Når 
Frodo frivillig tar på seg den-
ne tunge byrden på vegne av 
folkeslagene i Midgard, gir det 
assosiasjoner til Kristus som 
bærer korset for menneske-
hetens skyld – som både prest 
og offerlam. Jesus forteller oss 
at: «Ingen har større kjærlig-
het enn den som gir livet for 
vennene sine» (Joh 15,13). Den 
selvoppofrende kjærligheten 
er noe som knytter Frodo og 
Kristus sammen.

I likhet med Kristus som går 
ned til graven, går Frodo inn i 
Mordor – et rike preget av død 
og fordervelse. Her blir han 
forrådt av Gollum, karakteren 
som av denne grunn ligner 

mest på Judas Iskariot, og faller 
inn i en tilstand som ligner på 
døden hos kjempeedderkop-
pen Hutula. Det er like etter 
dette at Samvis, hobbitens 
trofaste følgesvenn, bærer 
Ringen en kort stund. Dermed 
ligner han på Simon fra Kyre-
ne, som hjelper Kristus med å 
bære korset på «smertens vei» 
i lidelsesfortellingen. Såret Fro-
do blir påført av et ringskrømt, 
og som plager ham resten av 
livet, ligner på såret som Kris-
tus ble påført mens han hang 
på korset.

Ironisk nok var forræderen Ju-
das nødvendig for at Kristi død 
og oppstandelse skulle kunne 
frelse menneskeheten, og på 
samme måte bidrar Gollum 
til å befri Midgard fra Ringens 
ondskap. Når alt håp ser ut til 
å ha sluknet, er det nemlig han 
som tar med seg Ringen – «min 
kosteligste!» – ned i Domme-
dagsbergets flammer. Frodo 
reflekterer over at dersom det 
ikke hadde vært for Gollum, 
«hadde jeg ikke greid å tilintet-
gjøre Ringen» (bok VI, kap. 3, s. 
901–902). Derfor ber han Sam 
om å tilgi Gollums tidligere 
ugjerninger.

Gandalv – profeten 
Den mystiske trollmannen 
Gandalv Grå har først og fremst 
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rollen som profet i fortellingen. 
Han kommer med gode råd og 
fører de andre karakterene 
inn på riktig vei, men det mest 
oppsiktsvekkende er nok hans 
sannspådde profeti om at den 
patetiske skapningen Gollum 
«ennå har en rolle å spille, på 
godt eller ondt, før enden er 
nådd» (bok I, kap. 2, s. 69–70). 
Dette gjør ham lik Jesus, som 
ved flere anledninger uttalte 
seg profetisk: «Sannelig, jeg 
sier dere: En av dere skal forrå-
de meg» (Matt 26,21).

Svært lite blir fortalt om Gan-
dalvs overnaturlige identitet 
i Ringenes herre, men leseren 
får en ledetråd under troll-
mannens møte med balrogen i 
Morias miner. Da sier Gandalv 
at: «Jeg er Den hemmelige ilds 
tjener, jeg behersker Anors 
flamme» (bok II, kap. 5, s. 320). 
Denne ilden kan forstås som et 
bilde på Den Hellige Ånd, noe 
som innebærer at Gandalv er 
Guds tjener. I likhet med Kris-
tus ofrer Gandalv livet sitt for 
å gi vennene sine en sjanse til 
å leve. Han farer ned i avgrun-
nen og antas å være død, men 
gjenoppstår i form av Gandalv 
Hvite – «for en kort stund, til 
min oppgave er endt» (bok III, 
kap. 5, s. 480).

Aragorn – kongen 

Under Aragorns første opptre-
den i boken blir han beskrevet 
som en «underlig, værbitt 
mann» (bok I, kap. 9, s. 160). 
Han går under navnet Vidvan-
dre, og det er få som vet at han 
egentlig er den rettmessige 
arvingen til kongeriket Gond-
ors trone. Når Aragorn og 
hans følgesvenner Legolas og 
Gimli blir omringet av ryttere i 
Rohan, skjer det noe underlig. 
Aragorn trekker frem alveklin-
gen Andúril, og «i hans levende 
ansikt så de i et kortvarig syn 
noe av steinkongenes makt 
og majestet» (bok III, kap. 2, 
s. 415). I likhet med Kristus er 
han altså en konge som ned-
verdiger seg for å leve blant 
vanlige mennesker på jorden, 
men enkelte ganger skinner 
kongeverdigheten hans gjen-
nom.

Aragorn er også den som van-
drer langs «de dødes stier», 
og slik dør han på en billedlig 
måte for å tilby frelse til ånde-
ne i underverdenen. Disse har 
brutt eden sin til kongeætten, 
og kan ikke hvile i fred inntil 
de bøter straffen for dette for-
ræderiet. Aragorn befrir dem 
og fører dem opp fra jorden 
i kamp mot mørkets makter. 
Han sier til de døde at «når alt 
land her er rensket for Saur-
ons tjenere, da skal jeg regne 

eden for innfridd, og dere skal 
få fred og forlate oss for evig» 
(bok V, kap. 2, s. 752).

Avslutning: Hvorfor trenger 
vi fantasi?
Mens han er i Rohan, blir Arag-
orn stilt følgende spørsmål: 
«Vandrer vi nå i sagn, eller på 
den grønne jord i dagslys?» 
Mange, inkludert katolikker, 
vil nok stille lignende spørsmål 
om Ringenes herre. Hvordan 
kan denne fantasiromanen 
være relevant for livet mitt? Er 
den ikke bare et påfunn som 
ikke har noe med virkeligheten 
å gjøre? I svaret oppsummeres 
den mytopoetiske filosofien 
som ligger til grunn for Tolki-
ens verk: «Den grønne jord, 
sier du? Et mektig sagnstoff 
er den, skjønt du trår på den 
i dagsens lys» (bok III, kap. 
2, s. 416). Eventyr kan få oss 
til å innse at verden vi lever i 
også er fantastisk, siden den er 
skapt av Gud.

Tre ulike aspekter av Kristus – nærmere bestemt 
hans messianske embeter som prest, profet og 
konge – er til stede i tre forskjellige karakterer: 
Frodo, Gandalv og Aragorn.




