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Innledning
Hva innebærer det å være et menighetstilhørende menneske – Homo ecclesiae? Spørsmålet er omfattende, og saken er svært kompleks og i høy grad mangesidig. Alle som
har erfaring med å tilhøre et kristent fellesskap, er kjent med den mer emosjonelle eller
sosiale siden – som for mange mennesker kan være rimelig krevende til tider. Kristne
menigheter er nemlig ikke unntatt den relasjonsproblematikk som oppstår i alle typer
menneskelige fellesskap. I tillegg kommer den juridiske og teologiske siden av saken –
som blant annet kan handle om hva som skal kreves for å være «innenfor», og hvor
grensene for det kristne fellesskapet går. I noen menighetstradisjoner betones barnedåpen som det eneste tilhørighetskriterium. Andre kan operere med en lang liste med
krav eller forventninger som medlemmene blir stilt overfor (jf. Råmunddal 2013).
Den side av problematikken som vil være hovedsaken i denne teksten, handler
om at vi som lever i den såkalte vestlige del av verden, befinner oss i en sterkt individualistisk orientert kultur. Dette påvirker både forståelsen og praktiseringen av menighetstilhørighet på en måte som gjør at vi står i fare for å mistolke hva menighetsfellesskap faktisk handler om – i lys av bibeltekstene. I denne teksten vil jeg derfor konfrontere den individualistiske tenkemåte både ved hjelp av sentrale aspekter ved en nytestamentlig menighetsforståelse og to utvalgte teoretiske perspektiver, nemlig deltakende
ekklesiologi og dialektisk relasjonsteori.
Bidragets problemstilling er formulert på følgende måte: Hvilke korrigerende og
konstruktive bidrag kan deltakende ekklesiologi og dialektisk relasjonsteori gi til
spørsmålet om hva det innebærer å være et menighetstilhørende menneske i en indivi1

Denne teksten er første gang publisert i: Balsnes, Anne Haugland, mfl. (red.): Hva er nå et menneske? Tverrfaglige bidrag. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2017. Artikkelen inngår også som kapittel i boken Bygge kirke. Bidrag til en teologi for menighetsutvikling, 2019, se https://ramunddal.com/.
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dualistisk orientert kultur? Det jeg spesielt ønsker å vise, er at deltakende ekklesiologi
utfordrer både moderne og senmoderne individualistisk tilnærming til tematikken menighetstilhørighet ved å betone den enkelte kristnes (det vil si individets) likeverdige
deltakelse i menighetsfellesskapet (jf. Volf 1998 og 2002). Den dialektiske relasjonsteorien utdyper og konkretiserer etter min oppfatning den likeverdige deltakelsen i menighetens liv og tjeneste ved å tolke den enkeltes (individets) likeverdige deltakelse – som
vi altså ofte tolker i individualistiske forståelseskategorier – i lys av det Schibbye (2009)
kaller «den anerkjennende væremåten». Jeg ønsker å vise at en slik væremåte kan være
en nøkkel til å få øye på «den andre» i et fellesskap – noe som i sin tur igjen kan representere en konstruktiv tenkning for å bygge gode relasjoner i et fellesskap, og for å bli
trygg og frimodig i sin egen deltakelse.
I første del av teksten ser jeg på sentrale trekk ved menighetstilhørighet i lys av
den teologiske og kulturelle forståelseskonteksten. Dette innebærer at jeg spør om hvilke sentrale dimensjoner eller aspekter som ligger i Homo ecclesiae, i lys av det nytestamentlige materialet- Videre kommer jeg kort til å se på hvordan menighetstilhørighet
er blitt tolket og forstått i ulike kirkelige tradisjoner og under skiftende kulturelle omstendigheter. Deretter vil tematikken belyses ut fra de to utvalgte teoretiske perspektivene – deltakende ekklesiologi og dialektisk relasjonsteori. Til slutt vil jeg forsøke å si noe
om hvilke implikasjoner min analyse kan ha for både videre forskning og menighetsutviklende tenkning og praksis i dag.

Homo Ecclesae i den teologiske og kulturelle forståelseskonteksten
Identifikasjon av sentrale teologiske aspekter ved Homo ecclesiae
Om man ser det nytestamentlige materialets samlede vitnesbyrd om hva det innebærer å
være en del av det kristne fellesskapet, kan det se ut til at det er tre aspekter eller dimensjoner som står sentralt. De kan sammenfattes i begrepene identitet, tilhørighet og deltakelse. Rent teologisk er det nok ikke vanskelig å oppnå en konsensus om at de tre
nevnte begrepene på mange måter dekker de sentrale sidene av Homo ecclesiaetematikken slik denne framstilles i Det nye testamentet. Men når det gjelder tolkningen
og forståelsen av hva disse sentrale nytestamentlige kjennetegnene på hva menighetstilhørighet innebærer i de ulike kirkelige og kulturelle kontekstene, er nok konsensus ikke
like stor. Figur 1 forsøker å vise dette – i tillegg til å vise hvilke sentrale forestillinger
som i NT er knyttet til identitet, tilhørighet og deltakelse.
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Figur 1. Sentrale bibelteologiske forestillinger knyttet til Homo ecclesiae-tematikken.

Evangeliene viser at Jesu disipler på en unik måte knyttes til Jesus som person, jamfør
kallsformelen «følg meg» (Matt 4,19; 8,22; 9,9). Dette innebar å leve i livs- og skjebnefellesskap med Jesus (jf. Luk 14,25f). Heri ligger også identifikasjonen med Jesus som
Mesteren (Matt 8,19; Luk 6,40; Joh 13,13; 20,16). I evangeliene brukes disippelbegrepet mest i snever betydning – om de tolv – mens betegnelsen i Apostlenes gjerninger
brukes om kristne i alminnelighet (Apg 6,1; 9,26; 11,26; 20,30). For øvrig er det interessant i denne sammenheng å merke seg at det er Apostlenes gjerninger som forteller
om opprinnelsen til bruken av ordet «kristne» (gresk christianoi) (jf. Apg 11,26; 26,28;
Hvalvik 1992:80). Ordet viser ikke bare hvordan omverdenen knytter de troende til
Kristus-personen, men også at de troende selv aktivt identifiserer seg med Kristus. Hos
Paulus er forestillingene om ny identitet som en Jesu etterfølger ikke bare knyttet til
etterfølgelse av Jesus,2 men også til en reell nyskapelse. Forestillingene om å være «en
ny skapning» (2 Kor 5,17; Gal 6,15) og å være «i Kristus» (Rom 3,24; 6,11 og 23; 1
Kor 1,4; Gal 2,17; 2 Kor 1,2 mfl.) er begreper som markerer det nye livsfellesskapets
identitet i Kristus. Dåpsteologien hos Paulus markerer at veien til denne nye identitet
går gjennom at det gamle syndemennesket dør sammen med Kristus og gjennom troen
og dåpen oppstår til et nytt liv i Kristus – som en ny skapning (Gal 2,19f; Rom 6,1–7;
Dunn 1998: 390–412; 442–460).
Den nye identiteten «i Kristus» blir i NT beskrevet sammen med den nye tilhørigheten som mennesker som følger Jesus, får. Denne nye tilhørigheten blir knyttet både
til forestillinger om en del av det nye gudsfolket (1 Pet 2,9–10) og til tilhørighet og deltakelse i det lokale fellesskap av kristne som «kommer sammen» (jf. 1 Kor 11,17;
14,26). I NT brukes ekklesia-begrepet både om det nye gudsfolket eller den universelle
kirke (Kol 1,18–27; Ef 1,22) og om menigheten eller samlingen av kristne på et lokalt
2

Disippelbegrepet brukes for øvrig ikke av Paulus, men tanken om etterfølgelse av Jesus Kristus
er sterkt til stede (jf. Råmunddal 2000).
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sted (Rom 16,4; 1 Kor 4,17), i hus (oikos; Rom 16,5, Kol 4,15) og i by eller i region (1
Tess 2,14; 1 Kor 1,2). I denne sammenhengen er det viktig å merke seg at den nye tilhørigheten til et kristent fellesskap ikke bare handler om en teologisk idé om å tilhøre en
ny sammenheng, et nytt gudsfolk, men gjelder å bli satt sammen med andre troende
mennesker av kjøtt og blod, med gode og dårlige sider, i et konkret fellesskap på et bestemt sted. Det er i dette «konkrete» fellesskapet problematikken knyttet til tilhørighet,
deltakelse og gode og dårlige relasjoner til andre troende og andre mennesker aktualiseres (Meeks 1983:164–192; Sandnes 1994:83–170; Hegstad 2009:87–176).
Som tilhørende i dette nye kristne fellesskapet er man ifølge NT også tildelt tjenesteoppgaver som handler både om deltakelsen i opprettholdelsen og utviklingen av
menighetsfelleskapets liv (Rom 12,4–8; 1 Kor 12 og 14; Ef 4,11f) og om deltakelsen i
fullførelsen av det misjonsoppdraget som Jesu disipler er gitt av sin Herre og Mester
(Matt 28,18–20; Apg 1,8). Det som gjennomgangen av Volfs redegjørelse for Paulus’
anvendelse av kroppsmetaforen straks vil vise, er at deltaker ikke er noe man blir ved å
aktivisere seg, men man deltar fordi man de facto er blitt et lem på Kristi kropp og dermed har en kirkelig funksjon. Det er altså ikke snakk om deltakelse som man selv velger eller styrer med, men det er Ånden som «gir» og som «deler ut» som han selv vil (1
Kor 12,4 f). Med nådegaver – som ifølge Paulus er gitt til alle kristne (jf. 1 Kor 12,4–
11) – følger oppgaver (Rom 12,4 f). I praksis handler dette om å ta del i fellesskapets
oppgaver, byrder og velsignelser og om å være engasjert i det oppdraget som Jesus har
gitt alle sine etterfølgere.
Kroppsmetaforen, slik Paulus bruker den, er kanskje det sterkeste uttrykk for hva
den kristne er delaktig i.3 Men dette beskrivende bildet handler om mer enn deltakelse:
Kroppsmetaforen samler i seg alle de tre aspektene som vi her har satt søkelys på som
sentrale i forestillingen om hva som ligger i menighetstilhørighet. Som lem på Kristi
kropp altså menigheten er man satt i en identitetsforbindelse med Kristus – som også
presenteres som «hodet» for legemet (Ef 1,22; 4,15). Tanken om – og også problematikken knyttet til – lemmenes tilhørighet og plassering på kroppen står sentralt i Paulus’
gjennomgang av kroppsbildet i Første Korinterbrev 12,12–31. Det samme gjør spørsmålet om deltakelse og funksjon (Fee 1994: 175–197). Med tanke på denne at teksten setter både likeverdig deltakelse og gode relasjoner og holdninger i fokus, er det interessant å merke seg at nettopp i de tekstene der Paulus snakker om Kristi kropp og de ulike
lemmenes funksjon og nådegaver (jf. Rom 12,4f; 1 Kor 12,12f; Ef 4,11f., beskriver
Paulus også hvilke gode holdninger og relasjoner som skal prege de troende i menighetsfellesskapet (jf. Rom 12,9–21; 1 Kor 13; Ef 4,14–16).

3
James D.G. Dunn (1998) mener at kroppsmetaforen står i en særstilling blant de bildene som
Paulus bruker på kirken eller menigheten, og han kaller den «the dominant theological image in Pauline
ecclesiology» (s. 548).
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Menighetstilhørighet forstått i ulike kirkelige tradisjoner og kulturelle kontekster
I den nytestamentlige forestillingsverden er det klart at disse tre elementene (identitet,
tilhørighet og deltakelse) hører sammen. De settes ikke opp mot hverandre, men utfyller
tvert imot hverandre i bildet av hva menighetstilhørigheten innebærer for de første
kristne. Men de ovenfor beskrevne kjennetegnene på menighetstilhørighet tolkes og
betones noe ulikt i ulike kirkelige tradisjoner. En av grunnene til dette er helt klart at vi
påvirkes og formes av skiftende historiske og kulturelle forhold. Menighetstilhørighet
handler altså helt klart om teologi, men samtidig også i aller høyeste grad om kultur.
Skal man ha mulighet for å forstå og håndtere problematikken rundt menighetstilhørighet i dag, kreves det innsikt og vilje til å ta begge forhold med i vurderingen.
Teologisk sett kan det være nyttig å forstå menighetstilhørigheten i lys av den
såkalte høyre–venstre-aksen – eller om man vil, den «objektive-subjektive-aksen» –
som man vanligvis opererer med innenfor konfesjonskunnskapen (jf. Molland 1976:15;
Sødal 2002:16–17). Høyresiden representeres først og fremst av de historiske kirkene,
for eksempel den romersk-katolske og den ortodokse kirkelige tradisjon. Disse betoner
gjerne de mer objektive elementene i kristentroen, som kirkens lære og tradisjon, kirkens sakramentsforvaltning og så videre. I lys av begrepene jeg ovenfor har brukt for å
beskrive menighetstilhørighet, kan man si det er identitets- og tilhørighetsaspektene som
betones. Kristenhetens venstreside representeres i stor grad av protestantiske og kirker
innenfor den såkalte Free Church-tradisjonen. Her betones ofte personlig tro og deltakelse i kirkens eller menighetens liv og misjonsoppdrag (Dulles 2002:76).
En spesiell utfordring for tenkning og praksis knyttet til menighetstilhørighet
har, som nevnt, til alle tider vært at tenkningen preges og farges av gjeldende kultur. I
den modernistiske og senmoderne vestlige verden har ikke minst individualismen satt et
sterkt preg på forståelsen og praktiseringen av menighetstilhørighet. Og kanskje kan
man tale om at den individualistiske ideologien har satt sine sterkeste spor i den protestantiske tradisjonen, og kanskje aller sterkest i den evangelikale og pentekostale del av
denne.4 Modernismen og evangelikalismen går historisk sett i stor grad parallelt – noe
som blant annet er tydelig i evangelikalismens tradisjonelle vektlegging av hva som kan
være sentralt og viktig når det gjelder menighetstilhørighet.5 Det er tydelig at deltakelsessiden er dominerende. Dette har noen ganger også slått ut i en rimelig aktivistisk
menighets- og oppdragsforståelse (Dullas 2002:68–69). Og dersom deltakersiden av
menighetstilhørighet tolkes og forstås innenfor modernismens individualistiske forståelses-kategorier, kan nettopp dette skje. Dette kan igjen føre til både utbrenthet og resignasjon – rett og slett fordi man ikke holder ut aktivitetsforventningene som stilles til en
(jf. Råmunddal 2012).
4

Når det gjelder individualismens ulike uttrykk i modernitet og postmodernitet, viser jeg til Hildegunn Schuffs og Roland Spjuths artikler i Balsnes m.fl. (2017). Hva er nå et menneske? Oslo: Cappelen
Damm Akademisk.
5
Til forholdet mellom modernismen og evangelikalismen, se McGrath 1996; Marsden 1991.
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Det vi kaller den postmoderne – eller kanskje bedre: senmoderne – problematikk
knyttet til menighetstilhørighet6 (i det minste ut fra et evangelikalt perspektiv), handler
på mange måter om det motsatte av tidligere generasjoners betoning av forpliktelse og
aktiv deltakelse. Hvordan man skal få senmoderne mennesker til å forplikte seg til å
spille en aktiv og deltakende rolle i menigheten, er derfor et høyst aktuelt spørsmål.
Karl Inge Tangen (2012) har studert spesielt grunnene til at senmoderne, individualistiske mennesker søker til og blir engasjert i menigheter i dag. Han stilte følgende
spørsmål: Hva er årsaken til at mennesker i dag går inn i kristne fellesskap og forplikter
seg? For å få et svar på dette spørsmålet undersøkte Tangen to menigheter, nemlig Hillsong London og Pinsekirken i København. Begge disse menighetene må sies å ha sett
det som sin oppgave å appellere spesielt til senmoderne mennesker. Det Tangen fant ut,
var at det skjer det han kaller en «transformativ identifikasjon» og som handler om at
senmoderne og individualistisk orienterte mennesker – som har med seg både ulik personlighetstypologi og ulike livsstrategier for å mestre livet – identifiserer seg med disse
menighetene. «Mennesker skal ikke slutte å være individualister, men må bli en del av
en større helhet der Gud og fellesskapet blir det sentrale», sier Tangen til magasinet
STREK (Kvamme/ STREK: 1/2014).
I det følgende ønsker jeg å vise at Volfs deltakende ekklesiologi utfordrer både
en moderne og en senmoderne individualistisk tilnærming til tematikken menighetstilhørighet ved å betone den enkelte kristnes (det vil si individets) likeverdige deltakelse i
menighetsfellesskapet. Den dialektiske relasjonsteorien utdyper og konkretiserer denne
likeverdige deltakelsen i menighetens liv og tjeneste ved å tolke den i lys av det Schibbye kaller den anerkjennende væremåten. Men fordi den likeverdige deltakelse i et menighetsfellesskap ofte tolkes i individualistiske forståelseskategorier, vil forhåpentlig
Schibbyes teori kunne gi viktig og nyttig innsikt – og kanskje også et korrektiv – for
praktisk fellesskapsutviklende tenkning. Jeg vil også forsøke å vise at veien er relativt
kort fra sentrale elementer i dialektisk relasjonsteori til NTs beskrivelse av hva som skal
og bør prege fellesskapet mellom enkeltmennesker i den kristne menighet.

Homo Ecclesiale i lys av deltakende ekklesiologi
Noen hovedtrekk i Miroslav Volfs «participatory ecclesiology»
Det kan være flere grunner til at såkalt deltakende ekklesiologi, som altså betoner den
enkelte troendes likeverdige tjeneste og deltakelse i menigheten, kan kaste viktig lys
6

McGrath (1996:184) definerer postmodernisme slik: «Postmodernism is generally taken to be
something of a cultural sensibility without absolutes, fixed certainties or foundations, which takes delight
in pluralism and divergence, and which aims to think through the radical ’situatedness’ of all human
thought. In each of these matters, it may be regarded as a conscious and deliberate reaction against the
totalization of the Enlightenment.» Om forskjellen mellom modernisme og postmodernisme, se Guinness
1994:105.
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over hva det innebærer å være et menighetstilhørende menneske i dag. Åpenbart kan
denne type ekklesiologi korrigere den overdrevne individualismen i den vestlige verden.
I forordet til den amerikanske utgaven av boken After Our Likeness (1998) sier Miroslav Volf at han vil vise hvordan hans framstilling av ekklesiologien står i forbindelse
med viktige utviklingstrekk i USA. Hensikten er å konfrontere tendensen til individualisme i den protestantiske ekklesiologi ved å presentere en levedyktig forståelse av kirken der både person og fellesskap får sin rettmessige plass. Her bruker han tankestoff
fra både feministisk teologi og Free Church-ekklesiologi. I sum kan man si at Volf har
levert en trinitarisk ekklesiologi i en kritisk interaksjon mellom romersk-katolsk og ortodoks og Free Church-ekklesiologi. Volfs prosjekt handler om å beskrive en levedyktig (viable) Free Church-ekklesiologi delvis basert på den første baptistteologi, levert av
John Smyth i 1600-tallets England. I den økumeniske og kirkelige debatten har Volf
betont at menighetsfellesskapet består av frie, likeverdige personer som alle deltar i menighetens oppbyggelse og vekst. Med teologisk språkbruk kan man si at vekten ligger
på en realisering av det allmenne prestedømme (Kärkkäinen 2002:134–141).
Den deltakende ekklesiologiske modell har tre kjennetegn ifølge Volf: Den er
polysentrisk, karismatisk og trinitarisk. Av plasshensyn og ut fra en vurdering av disse
tre områdenes relevans for tematikken, vil jeg her spesielt trekke inn Volfs synspunkter
på de to første kjennetegnene –hva det innebærer at kirken er polysentrisk og karismatisk. Alle kirker er samstemte i at kirken lever gjennom deltakelsen av medlemmene,
både de leke og dem i ordinert tjeneste (office holders), sier Volf. Men kontra katolske
og ortodokse ekklesiologier – som Volf karakteriserer som «episcopocentric», altså med
biskopen i sentrum – argumenterer han for en «polycentric» tenkning. med utgangspunkt spesielt i kroppsmetaforen hos Paulus (1 Kor 12), der de forskjellige lemmene har
ulike funksjoner, men lik verdi. Volfs intensjon er altså å framheve det enkelte menighets(med)lems betydning og tjeneste i kirken – både i forhold til dem som har en ordinert tjeneste, og i forhold til hva alles deltakelse betyr for kirkens oppdrag og tjeneste.
Volf identifiserer denne tenkningen med det paulinske materialet på dette punktet og bruker Første Korinterbrev 14,26 (jf. også 1 Pet 2,5–10; 4,10) som bibelsk belegg:
Når dere kommer sammen, har den ene en salme, en annen har lære, én har åpenbaring, én
har tungetale, en annen har tydning. Men la alt tjene til å bygge opp.

Kirkehistorisk peker Volf på at det var Martin Luther som «gjenoppdaget» den deltakende modell for menighetslivet – med betoningen av det allmenne prestedømme, et
presteskap som han forstod ikke bare soteriologisk, men også ekklesiologisk. I den tyske konteksten forsøkte blant andre Spener og Zinzendorf å vitalisere Luthers ekklesiologiske innsikt. I den engelskspråklige verden var det forskjellige Free Church-

Homo Ecclesiae
Om å være et menighetstilhørende menneske i en individualistisk orientert kultur
https://ramunddal.com/

grupperinger, som baptister, kongregasjonalister, kvekere og pinsevenner, som forsøkte
å holde liv i denne visjonen om det allmenne prestedømme, ifølge Volf.
Den deltakende modell for menigheten karakteriserer Volf (1998) videre som en
karismatisk kirke. Og Volf taler om nådegavene, både som en utrustning Ånden gir enkeltkristne, og som kirkens karismatiske struktur (s. 233). Nådegavene har først og
fremst en Kristus-bekjennende funksjon, sier Volf (jf. 1 Kor 12,2–3). Dersom Kristus
virker i og gjennom nådegavene, må han også implisitt og eksplisitt bli bekjent som
Herre og frelser av «karismatikerne» selv (Volf 2002:232). Volf snakker også om nådegavenes universale distribusjon. Gavene er ikke knyttet til et utvalg av personer i kirken,
men til alle (1 Kor 12,7; Rom 12,3; Ef 4,7; 1 Pet 4,10). Ingen person som er lem på
Kristi kropp, som er menigheten, er uten nådegaver. Volf begrunner dette også med
Apostelgjerningene 2,17–21, og ordet om at Ånden er utgytt over alt kjød – og dermed
distribueres gaver til alle. Dette gjør at å dele menigheten inn i noen som tjener, og noen
som ikke gjør det, er uakseptabelt. Etter Volfs oppfatning skal alle medlemmer av en
menighet kunne tjene med sin spesifikke gave, og alle skal oppleve å bli betjent ut fra
sine spesielle behov. Universell distribusjon av nådegavene impliserer også ifølge Volf
et felles ansvar for livet i menigheten.
Dessuten er nådegavene også avhengige av hverandre. Alle medlemmer har nådegaver, men ingen har alle. Fylden av gaver finnes i hele den lokale menighet eller
kirke. Flere steder understreker Paulus at medlemmene har «forskjellige gaver» (Rom
12,6; 1 Kor 12,7–11). Siden medlemmene av menigheten er avhengig av hverandre, må
livet deres være preget av gjensidighet. Menigheten er et fellesskap av «gi og ta», der
«charismata of office» må være integrert i denne gjensidigheten, og denne type tjenester
i menigheten må ikke stå mot (opposite) menigheten som om ordinerte tjenester handler
eksklusivt på Kristi vegne (latin in persona Christi).7 Siden Kristus handler i og gjennom dem – ikke i kraft av deres tjeneste, men i utførelsen av deres tjeneste – handler
deres tjeneste i prinsippet om samme type tjeneste som andre medlemmer har, som tjener med sin nådegave, sier Volf (2002:233). Volf understreker endelig at nådegavene
gis suverent av Guds Ånd, slik Paulus underviser korinterne: «[…] som deler ut sine
gaver til hver enkelt, slik han vil» (1 Kor 12,11). Ånden arbeider først og fremst når
Ånden velger gaver til den han vil (as the Spirit Chooses). Ånden arbeider også – når
Ånden velger (when the Spirit Chooses). Ingen kirke kan bestemme når Ånden gir gavene. Kirken lever av en dynamikk som ikke utgår fra den selv.
I Volfs forståelse av nådegavene blir det klart at kirken ikke først og fremst er et
sted for menneskelige aktiviteter, men heller forsmak og foregripelse av den eskatologiske samling av hele gudsfolket i fellesskap med den treenige Gud – slik Ånden konstituerer dette ved sitt nærvær. Derfor er menigheten eller kirken avhengig av Åndens le7

Når Volf bruker uttrykk som «avhengig av hverandre», «gjensidighet» og «gi og ta» i sin framstilling av nådegavene, ligger språkbruken svært tett på ord og begreper som Schibbye bruker for å beskrive den anerkjennende væremåten – slik jeg straks vil vise.
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vendegjørende nærvær. Uten dette nærværet vil selv en kirke med en desentralisert og
deltakende struktur og kultur bli steril – kanskje til og med mer steril enn en kirke med
hierarkiske strukturer, sier Volf, som legger til følgende:
Successful participative church life must, therefore, be sustained by deep spirituality. Only
the person who lives from the Spirit of communion (cf. 2 Cor 13:13) can participate authentically in the life of the ecclesial community (Volf 2002:235).

Deltakende ekklesiologi og menighetstilhørighet i en individualistisk kultur
Det kan være lett å fristes til å tro at Volfs deltakende ekklesiologi på en spesiell måte
ivaretar den deltakende dimensjon i menighetstilhørigheten (jf. min tidligere innholdsbeskrivelse av denne ut fra det nytestamentlige materialet). Men en slik slutning baserer
seg nok på en overflatisk lesning av Volf. Både identitets- og tilhørighetsdimensjonene
er nemlig i aller høyeste grad med i Volfs forståelse og bruk av ordet deltakende (participative). I den paulinske kroppsmetaforen som er så sentral for Volf, ligger – slik jeg
også tidligere har påpekt – den fulle bredde i tilhørighetsforståelsen.
Dermed framstår også Volfs ekklesiologi som et korrektiv, ikke bare til den noe
overflatiske og kulturpåvirkede forståelsen av deltakende og aktivt menighetsliv, men
også til enhver kirke- eller menighetsforståelse som innsnevrer tilhørighetsforståelsen
ved ikke å åpne for full og likeverdig deltakelse. Imidlertid kan man si at det er den aktivistiske menighetsforståelsen som særlig utfordrer kirker og menigheter som har sine
røtter i Free Church-tradisjonen. Som ideologisk bakgrunn og formgiver for det jeg her
kaller en aktivistisk menighetsforståelse, ligger åpenbart den moderne individualismen.
Utgangspunktet for denne er nemlig alltid «meg selv» og hvordan og hvor jeg passer
inn, og hvordan jeg kan realisere den nådegave jeg oppfatter at Gud har gitt meg. Alternativet til en slik tenkning er, ifølge Volf, å forstå nådegaver som lemfunksjoner på menighetskroppen. Baksiden av en aktivistisk menighetsforståelse er som kjent den passive. Såkalte church wounds, det vil si følelsesmessige sår mennesker blir påført i dysfunksjonelle relasjoner i menigheter (jf. Freitag 2013), har med begge sider å gjøre. Når
mennesker opplever at de ikke holder mål, og at de ikke gjør nok, når de opplever at de
ikke passer inn, når tilslutning og applaus avtar, og så videre, trekker de seg tilbake –
ofte med følelsesmessige sår påført i menigheten.8
Volf har også som intensjon å korrigere en kirketenkning og menighetsforståelse
som betoner den hierarkiske og presteorienterte måten å tenke på – slik at dette kan gå
på bekostning av det deltakende aspektet ved menighetstilhørigheten. Og ifølge
Kärkkäinen (2002:140) leder en slik kirke- og menighetsforståelse ikke bare til «lay

8

Min egen undersøkelse av to norske menigheter med ulik konfesjonsmessig tilhørighet, som
begge satte i gang tiltak for at menigheten skulle bli mer deltakende, mener jeg blant annet viser hvor
komplisert og vanskelig det er, innenfor et vestlig og individualistisk forståelsesparadigme, å skape økt
overgivelse og deltakelse i menighetssammenheng (jf. Råmunddal 2011).
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passivity», men også til «church in passivity». Volf går middelveien – mellom verdsetting av ordinerte tjenester, og betoning av alles bruk av sin gave og utrustning. Men
intensjonen med Volfs betoning av alle kristnes deltakelse i kirken og omtalen av kirkens karismatiske eller pneumatologiske strukturer, er ikke den hyperaktive kirken preget av nådegaveoppdagende programmer og verdsetting av medlemmer etter deres aktivitet og deltakelse. Volfs anliggende er heller det han selv kaller «deep spirituality».
En slik dyp spiritualitet vil ut fra Volfs ekklesiologiske vektlegging måtte handle
om en spiritualitet med et menighets- eller fellesskapsfokus. Med en slik vektlegging av
spiritualiteten vil det individuelle ikke bli borte, men det vil inngå i et større hele – i et
større fellesskap. Og en slik spiritualitet vil måtte handle om hvordan vi som fellesskap
opplever, ivaretar og lever ut vår tro. Her vil ulike typer fellesskapserfaringer (i gudstjenester, smågrupper og så videre) danne grunnlaget for det man kan kalle menighetens
kroppslige spiritualitet, ifølge Hahn (2001:47). Gjennom ulike typer felleskapspraksiser
blir nemlig troen og kristenlivet også modnet og utviklet – ikke bare til den enkelte troendes beste, men også for fellesskapets utvikling og vekst. Menighetsutvikling handler
ifølge Harald Hegstad (2003) om «et målrettet arbeid for å sette menigheten i bedre
stand til å være det den er kalt til å være, og gjøre det den er kalt til å gjøre» (s. 4–9).
Det er altså snakk om et planlagt og strategisk arbeid fra vår side for å realisere Guds
tanke med menigheten. I dette arbeidet vil det ikke bare være snakk om teologisk kunnskap og anvendelse av relevant organisasjons- og lederskapsteori, men også om utvikling av menneskers, det vil si menighetsmedlemmers, spirituelle liv og tjeneste, slik at
de blir «gjort i stand» – eller utrustet – til å leve et liv etter Guds gode plan og vilje og
til å virkeliggjøre menighetens kall og oppgave (Råmunddal 2013).
I det som Volfs deltakende menighetstenkning korrigerer, ligger også tenkningens konstruktive bidrag. Billedlig talt graver Volf seg ned – og under – den kulturforståtte og kulturpåvirkede kirken for å få tak på menighetsfellesskapets dype bibelske
røtter. På bakgrunn av Volfs analyse vil det være legitimt å påstå at en kirke eller en
menighet som ikke har forstått og tatt et oppgjør med den kulturbetingede individualismen, står i fare for å leve sitt liv i individualismens kulturelle fengsel. Noe karikerende
kan man si at man i en individualistisk orientert kultur står i fare for å tolke frelse som
sikkerhet for «min» evige og himmelske tilværelse, fellesskap som et sted der mine behov skal tilfredsstilles, og tjeneste som selvrealisering. Veien ut av dette «fengsel» vil
da måtte handle om en oppvåkning for å se «den andre» i fellesskapet.

Homo Ecclesiae i lys av dialektisk relasjonsteori
Dialektisk relasjonsteori og den anerkjennende væremåten
Som tidligere nevnt har jeg valgt dialektisk relasjonsteori for å utdype og konkretisere
deler av Volfs deltakende ekklesiologi. Likeverd og likeverdig deltakelse i menighetens
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liv og tjeneste står sentralt i Volfs menighetstenkning. I den dialektiske relasjonsteorien
bringes ordet anerkjennelse inn som kanskje det mest sentrale begrep i tenkningen. I
norsk sammenheng er det Anne-Lise Løvlie Schibbye som har utviklet teorien i boken
Relasjoner. Et dialektisk perspektiv på eksistensiell og psykodynamisk psykoterapi
(2009). Schibbye beskriver og utvikler dialektisk relasjonsteori brukt i eksistensiell og
psykodynamisk psykoterapi. Denne type relasjonstenkning kan selvfølgelig også anvendes på alle områder der menneskelige relasjoner står i fokus. Jensen og Ulleberg
(2011) bruker eksempelvis tenkningen i utviklingen av kommunikasjonsteori, og Bae
med flere (1992) og Valstad (2012) bruker den i pedagogisk sammenheng. Innenfor
praktisk teologi – og da spesifikt utvikling av relasjoner på menighetsplan – finnes det
mye litteratur som legger vekt på relasjon sett fra ulike synspunkter. Men relasjonstenkning i menigheter inspirert av dialektisk relasjonsteori har jeg så langt ikke kommet
over.
Schibbyes relasjonsforståelse «bygger på én grunnleggende tanke», heter det på
bokens omslagsside, «nemlig at det er i forholdet til den andre at jeg blir et selv, at min
avhengighet av den andre muliggjør min selvstendighet» (jf. Schibbye 2009). Kanskje
kan man si at det handler om selvrealisering, skjønt da ikke innenfor en ensidig individualistisk ramme, men nettopp i forholdet til andre mennesker – i den gjensidige anerkjennelse. Begrepet anerkjennelse står for øvrig sentralt og er på mange måter overordnet i dialektisk teori. Begrepet, som Schibbye spesielt relaterer til filosofen Hegels
tenkning, unndrar seg en enkel definisjon eller en definisjon overhodet, sier hun:
I begrepet ligger ideen om «å se igjen», gjenkjenne, skjelne, befeste, erkjenne og styrke.
Anerkjennelse betyr blant annet å se noe om igjen (re-cognize). Jeg minner om blikkets
sentrale posisjon i dialoger (Schibbye 2009:256).

Schibbye sier hun har funnet begrepet anerkjennelse hos både Hegel, Gadamer og Kierkegaard:
I den sammenheng er det snakk om at vi må «bygge opp den andre». Dypest i en selv og
andre ligger kjærligheten. Ved å lytte og dele (i samvær og fellesskap) bringer vi frem
kjærlighet i den andre. Dette ligger i Gadamers tanker, og dessuten er parallellen til Hegels
anerkjennelse slående […] Det dreier seg om at anerkjennelse bringer frem noe i den andre
(Schibbye 2009:258).

Hegels bruk av anerkjennelsesbegrepet innebærer verdsetting av den andre (Würdigung). Dette handler om at jeg verdsetter deg simpelthet fordi du er et medmenneske.
Schibbye sier at «anerkjennelse rommer samværsmåter og samværsmodi, en levd måte
å være sammen med andre på», og videre at «anerkjennelse er ikke noe du har, men noe
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du er». Hun viser også til at grunntonen i Kierkegaards livsverk er at vi skal kjenne oss
selv:
Paradoksalt nok er det gjennom denne kontakt med oss selv, vi kan forstå den andre. Hegel
ville nok vært enig i det. Anerkjennelse er således bare mulig dersom individet har tilgang
til sin egen subjektivitet og derfor ha mulighet til å forstå den andres indre subjektive verden (Schibbye 2009:258–259).

Gjennom gjensidig anerkjennelse utvikles relasjoner. Dette innebærer at partene er villige til å ta den andres synspunkter, til å bytte posisjoner og se den andre som subjekt
(Schibbye 2009:53). Jensen og Ulleberg sier følgende:
Anerkjennelse betegner en likeverdig relasjon der man bestreber seg på å forstå den andres
perspektiv. Man bekrefter den andres oppfatning av virkeligheten som gyldig og har en
åpenhet for de sider ved den andres forståelse som er særlig avvikende fra ens egen. Anerkjennelse blir slik en holdning og et ideal man streber etter å oppnå, for slik å gi kraft og
frihet til de andre (Jensen og Ulleberg 2011/2013:261).

Det er imidlertid viktig å være klar over at personer som er i en posisjon der andre er
avhengige av deres anerkjennelse (for eksempel foreldre, pedagoger, terapeuter og ledere), får stor definisjonsmakt. Denne maktposisjonen kan brukes på måter som tar vare
på både tilknytning og avgrensning og skaper selvakseptering og autonomi. Men den
kan også mistolkes på måter som undergraver den andres utvikling og skaper tvil, usikkerhet og manglende autonomi (Bae mfl. 1992:37–38). Anerkjennende relasjoner gir
rom for å uttrykke både likhet og ulikhet, gir mulighet for å vise nærhet og innlevelse
parallelt med å uttrykke avgrensning og forskjellighet (Bae mfl. 1992: 38).
Schibbye (2009) drøfter følgende «ingredienser» i begrepet anerkjennelse: lytting, forståelse, aksept, toleranse og bekreftelse (s, 263f). Sammenfattende om disse
begrepene sier hun dette:
Disse væremåtene griper over i hverandre, henger sammen, skaper hverandres forutsetninger og viser til hverandre, eller for å si det på en annen måte: De er dialektiske. Lytting er en forutsetning for forståelse, forståelse er en forutsetning for aksept og bekreftelse, osv. Det dreier seg altså ikke om selvstendige, atskilte fenomener (eller begreper)
(Schibbye 2009:263).

Det er også interessant å merke seg at Schibbye forstår for eksempel bekreftelse som «å
gi kraft til den andres opplevelser» (1988:170). Å bekrefte den andre er igjen et nødvendig grunnlag for å etablere tillit, sier Jensen og Ulleberg (2013:263).
Interessant i lys av den type liv og fellesskap som leves i kristne menigheter, er
Schibbyes betoning av kjærlighetens betydning i relasjoner. Kjærligheten er «noe mer»
enn bekreftelse, empati, innlevelse, medfølelse og så videre:
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Vi kan ikke kontrollere kjærligheten; den dukker opp og berører oss når åpningene til den
på en eller annen måte blir mulige. Det er nettopp denne kraften som kan melde seg i anerkjennelse (Schibbye 2009:264).

Hun viser også til Kierkegaards punktvise sammenfatning av hva som særpreger «det
kjærlige forhold». For det første: Kjærligheten er der i dypet av oss fra eksistensens
begynnelse til vi går ut av den. For det andre: Kjærligheten bygger opp den andre. Det
oppbyggelige er det som «løfter oss», ifølge Kierkegaard. For det tredje skal kjærligheten gis tilbake, slik at den blir mottakers eiendom (Schibbye 2009:265). Det mest kjærlige vi derfor kan gjøre, er å hjelpe den andre til å bli fri, stå alene, bli sin egen person
og bli selvstendig ifølge Kierkegaard. Den kjærlige er altså ikke interessert i å omskape
den andre (Schibbye 2009:265).
Dialektisk relasjonsteori og menighetstilhørighet i en individualistisk kultur
Hvorfor kan den ovenfor presenterte tenkningen om våre menneskelige relasjoner ha
interesse for forståelsen av menighetsmedlemsskap og menighetstilhørighet? Selv om
teorien slik den beskrives av Schibbye og andre, må sies å være en sekulær tenkning om
menneskelige relasjoner – i den betydning at en åndelig eller gudsrelatert dimensjon
ikke knyttes til beskrivelsen av relasjoner – vil alle som kjenner litt til det bibelske materiale, kunne si at det også er svært mye god menighetsteologi i denne tenkningen. Det
er nemlig lett å finne igjen gode verdier for menneskelig fellesskap bygd både på god
skapelsesteologi (såkalt allmenn etikk) og på mer spesifikk kristen etikk. Sistnevnte
tilnærming til etikken kan handle både om hvordan menneskene generelt bør forholde
seg til hverandre i lys av Jesu etiske undervisning, og om hvilke holdninger og verdier
som skal prege en Jesu etterfølger, en disippel (jf. f.eks. Matt 5–7).
Det er åpenbart at den beskrevne relasjonstenkning vil kunne korrigere oss i vår
tids svært ensidig individuelt orienterte relasjonstenkning – hva enten den møter oss i en
modernistisk eller i en mer postmoderne skikkelse. Relasjonstenkning med et individualistisk utgangspunkt vil i stor grad handle om at man får best relasjoner til dem som ligner på en selv, eller om at man har overdrevne eller «idolaktige» forestillinger om den
andre som man forsøker å etterligne. Alternativet i lys av dialektisk relasjonsteori handler om at man flytter oppmerksomheten vekk fra seg selv for å leve seg inn i «den
andre»s virkelige liv slik dette oppleves for vedkommende – for så å så vende tilbake til
seg selv, men da med litt andre forestillinger om «sin» plass i helheten. Et aktuelt
spørsmål kan være hvordan man ser på seg selv når man har vært på «besøk» i den andres liv.
Hvordan denne «vekk fra seg selv – tilbake til seg selv»-prosessen skjer i praksis, beskriver Schibbye i det hun kaller den anerkjennende væremåten. Her er det i stor
grad snakk om holdninger som kan beskrives ved hjelp av ordene lytting, forståelse,
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aksept, toleranse og bekreftelse. Denne anerkjennende væremåte er selvfølgelig aktuell
å tale om – og lære av – i alle menneskelige relasjoner, inklusivt i kristne menigheter og
fellesskap. I tabellen nedenfor har jeg ført inn noen aktuelle stikkord knyttet både til hva
som skjer ved fravær av nevnte holdninger, og hva som skjer ved praktisering av dem.
Anerkjennende
væremåte i
menighet

Fravær av …

Praktisering av …

Lytting

kan føre til ensomhet, misforståelse

fører til åpenhet, mottakelighet

Forståelse

kan føre til empatimangel,
selvopptatthet

fører til innlevelse, medfølelse

Aksept

kan føre til «utenforskap»,
isolasjon

fører til inkludering, godtakelse

Toleranse

kan føre til selvfordømmelse,
hat

fører til overbærenhet, tilgivelse

Bekreftelse

kan føre til usikkerhet, frustrasjon

fører til trygghet, frimodighet

Tabell 2. Anerkjennende væremåte i menighet.

Lytting vil i denne sammenheng i stor grad handle om å lytte til den eller de andres
livsopplevelse med empati og innlevelse. Dersom denne form for lytting er fraværende,
vil det kunne føre til en opplevelse av ensomhet for den som ikke blir lyttet til. Man blir
alene med sine tanker og opplevelser. Helt klart ligger også misforståelsene truende
nær. Dette kan i sin tur føre til at man ikke opplever seg forstått og akseptert i fellesskapet. Mangel på empati ligger som regel bak som årsak. Alle som kjenner litt til kristne
menighetsmiljøer, vet om mennesker som opplever utenforskapet, det vil si at man opplever seg ikke helt innenfor den rådende kulturen, eller «det gode selskap» om man vil, i
menigheten. Dersom man legger mangel på toleranse og bekreftelse til denne mangellisten, og både usikkerhet og ulike grader av selvfordømmelse kommer inn i bildet, vil
man risikere at mennesker som opplever slike ting, har vanskelig for å forstå hva et kristent menighetsfellesskap egentlig handler om. Opplevelsen av frustrasjon ligger dermed
også nær. Det må her presiseres at det så å si alltid vil være snakk om enkeltmennesker
som opplever det kristne fellesskapet på denne måten, uten at det dermed er sagt at de
beskrevne manglene behøver å prege fellesskapet som helhet.
Uansett er opplistingen av væremåter knyttet til lytting, forståelse, aksept, toleranse og bekreftelse (jf. høyre spalte i skjemaet over) en god beskrivelse av hva som
skjer i et fellesskap når disse konkrete anerkjennende holdningene er til stede og praktiseres. Interessant i denne sammenhengen er at flere av de beskrivende ordene på høyre
side i oversikten også står sentralt i de tekstene i Det nye testamentet som beskriver
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hvilken fellesskapskultur, det vil si hvilke relasjoner og holdninger, som skal prege
kristne menigheter. Her er noen eksempler på slike ord som står sentralt i NT:
• å elske hverandre (Joh 13,34; Rom 12,10; 13,8; 1 Joh 4,7; 11–12)
• å ha medfølelse (Ef 4,32; Fil 2,1; 1 Pet 3,8)
• å vise overbærenhet (Rom 2,4; Gal 5,22)
• å tilgi (Ef 4,2; Kol 3,13)
• å bære byrdene for hverandre (Gal, 6,2)
• å vise omtanke (Hebr 10,24)
• å ta imot (den eller de andre) (Rom 14,1; 15,31; 16,2; Fil 2,29; Filem 1,17)
• å tjene hverandre (1 Pet 4,10)
Som vist med disse eksemplene står begrepet hverandre sentralt i flere av disse appellerende tekstene. Man kan godt si at hverandre på mange måter er det dominerende fellesskapsbegrepet i NT. På sett og vis kan man også si at dette begrepet eller ordet rommer sentrale deler av Schibbyes omtale av den anerkjennende væremåten.
Schibbyes betoning og omtale av kjærligheten er selvfølgelig svært relevant å
anvende på kristen fellesskapstenkning. Og stikkordene som ovenfor er knyttet til beskrivelsen av den anerkjennende væremåten, er en annen måte å beskrive kjærligheten i
praktisk handling på. Man kan selvfølgelig se på kjærligheten som det som ligger bak
både lytting som fører til åpenhet, forståelse som fører til innlevelse (i andres liv), aksept og toleranse som fører til inkludering og overbærenhet, og endelig bekreftelse som
kan føre til at man kan få tro på seg selv og frimodig stå fram. I et kristent perspektiv
kan man si at det er Jesus slik han framstår i evangelienes beskrivelse, som med sitt liv
virkelig har vist hva en anerkjennende, kristen væremåte i praksis handler om.

Konklusjon og implikasjoner
Konkluderende synspunkter
Som et svar på spørsmålet som innledningsvis ble reist, om hvilke kritiske perspektiver
og konstruktive bidrag deltakende ekklesiologi og dialektisk relasjonsteori kan bidra
med – når det gjelder hva det innebærer å være et menighetstilhørende menneske i vår
tid og i vår kultur – kan følgende sies som sammenfatning og konklusjon:
Det er tydelig at begge de valgte teoretiske perspektivene bidrar med grunnleggende og
vesentlig kritikk av den sterkt individualistisk orienterte livsholdningen slik den har
kommet til uttrykk både i modernismen og i postmodernismen. Og siden kristne menigheter ikke er fredede områder når det gjelder den individualistiske tenke- og væremåten,
vil det være høyst betimelig å sette søkelyset på individualismen – både som forståelseseller tolkningsparadigme for hva livet egentlig handler om, og som en måte å leve på.
Jeg har tidligere gitt uttrykk for at Volfs deltakende ekklesiologi er tolket slik at
det jeg ut fra nytestamentlig menighetsforståelse har kalt identitets- og tilhørighetsdi-
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mensjonene, i aller høyeste grad er med i hans forståelse og bruk av ordet deltakende i
beskrivelsen av kristent menighetsliv. Dette innebærer også at den paulinske kroppsmetaforen, som er så sentral for Volf, er et uttrykk for denne fulle bredde og dybde i tilhørighetsforståelsen. Volfs ekklesiologi framstår dermed som et korrektiv ikke bare til
enhver kirke- eller menighetsforståelse som innsnevrer tilhørighetsforståelsen ved ikke
å åpne for full og likeverdig deltakelse, men også til den overflatiske og kulturpåvirkede
individualistiske forståelsen av deltakende og aktivt menighetsliv.
Jeg bruker Schibbyes dialektiske relasjonsteori til å utdype og konkretisere Volfs
beskrivelse av den likeverdige deltakelsen i menighetens liv og tjeneste ved å tolke denne deltakelsen i lys av det Schibbye kaller den anerkjennende væremåten. Men siden vi
står i fare for også å forstå et fellesskaps relasjoner i individualistiske forståelseskategorier, har jeg forsøkt å vise hvordan Schibbyes teori vil kunne være et viktig korrektiv til
praktisk fellesskapsorientert tenkning der utvikling av anerkjennende væremåte og
holdninger står sentralt. Jeg mener også å ha vist at veien er relativt kort fra sentrale
elementer i dialektisk relasjonsteori, slik Schibbye beskriver denne på et allmennmenneskelig grunnlag, til NTs beskrivelse av hva som skal og bør prege fellesskapet mellom enkeltmennesker i den kristne menighet.
Jeg har tidligere også sagt at i det Volf og Schibbye korrigerer når det gjelder en
individualistisk orientert menighetskultur, ligger det konstruktive bidrag. Volf tegner på
mange måter en storslått visjon av en kirke og av menigheter som ikke først og fremst et
sted for menneskelige aktiviteter, men heller, for å bruke Volfs egen måte å uttrykke
dette på, som en forsmak på og en foregripelse av den eskatologiske samling av hele
gudsfolket i fellesskap med den treenige Gud slik Ånden konstituerer dette ved sitt nærvær. Uten dette nærvær, sier Volf, vil selv en kirke med en desentralisert og deltakende
struktur og kultur kunne bli steril. Når Volf på denne bakgrunn etterlyser «deep spirituality», tolkes det her som en dypspiritualitet som må utvikles på menighetsplan og ikke
bare individuelt.
Schibbyes konstruktive bidrag i et oppgjør med den kulturbetingede individualismen ligger på mange måter også i at hun tegner en visjon eller et «idealbilde» av
menneskelige relasjoner og av fellesskap preget av anerkjennende holdninger og væremåte. Og som vist i teksten er dette bildet av konstruktive og gode holdninger forbløffende likt det bilde nytestamentlige forfattere tegner av de holdninger som bør prege
kristne menigheter. Hvordan slike holdninger, som i Schibbyes språkbruk altså har
sammenheng med den anerkjennende væremåten, kan tenkes å bli utviklet i kristne menigheter, vil påfølgende punkt si noe mer spesifikt om.
Implikasjoner for menighetsutviklende tenkning og praksis
Intensjonen med denne teksten har vært å vise at vi gjør klokt i å ta utfordringene som
oppstår i kjølvannet av den individualistiske kulturen, alvorlig, også i menighetsutviklende tenkning og praksis. Noe av intensjonen har også vært å vise hva konsekvensene
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av ikke å ta et oppgjør med den ensidige individualismen kan bli for en bibelsk forståelse av menighetstilhørighet og for fellesskapsbygging og relasjoner.
I lys av Volfs deltakende ekklesiologi vil et svært aktuelt spørsmål bli hvordan
moderne eller postmoderne menigheter kan bli mer deltakende. De siste to desennier har
dette spørsmålet opptatt svært mange menighetsbyggere i ulike kirkelige sammenhenger
(Råmunddal 2011:9–15). Og det må kunne konstateres at det har skjedd gledelige ting
de siste årene med blant annet en ny vektlegging av Åndens og nådegavenes betydning
på menighetsplan. Jeg sikter her til det skiftet i vektlegging når det gjelder nådegaver,
som kan være i ferd med å skje i dag – at man går fra å forstå nådegaver relativt ensidig
som individuell ånds- og kraftutrustning til å forstå dem på menighetsplan som en utrustning for hele fellesskapet for at menigheten skal kunne utføre sin misjonale oppgave. Om dette paradigmeskiftet i forståelsen av nådegaver faktisk vil føre til en ny forståelse av menighets-tilhørighet og deltakelse, gjenstår å se.9 Faren er nemlig at man trekker med seg den individualistiske tenkemåten selv om man gjør anstrengelser for å få en
større vektlegging av fellesskap i nådegaveforståelsen. Det som da skjer, er at man kan
ende opp i en pragmatisk-mekanisk forståelse av deltakelse og nådegavebruk, der for
eksempel den enkeltes nytte- og bruksverdi i fellesskapet kommer mer i fokus enn den
nytestamentlige og spirituelt sett «dype» forståelse av tilhørighet og deltakelse (jf. Råmunddal 2011:275–276) Jeg har her Volfs begrep deep spirituality i tankene.
Et sentralt spørsmål knyttet til foregående beskrivelse og drøfting av den anerkjennende væremåten i en menighetskontekst er hvordan en slik væremåte, eller slike
holdninger, kan utvikles i kristne menigheter. Svaret på spørsmålet er sannsynligvis at
gode holdninger og relasjoner mellom mennesker utvikles i kristne fellesskap på samme
måte som de utvikles i andre kontekster, som familien, arbeidsplassen og venneflokken.
Forskjellen på menigheter og andre typer fellesskap er i denne sammenheng bare at
kristne i og gjennom det kristne budskap og Den hellige ånds nærvær og virkemåte burde ha både større grunn til, mer motivasjon for, og kanskje også mer «kraft» til å praktisere den anerkjennende væremåten. At dette allikevel ikke alltid skjer, vil kunne forklares på mange måter.10 Påpekningen av de sterke individualistiske trekkene i samtidskulturen, som så lett setter sitt preg på våre holdninger og vår væremåte, kan være en del av
en slik årsaksforklaring.
9

I min undersøkelse Konsept og endring (Råmunddal 2011) beskriver og drøfter jeg hva som
skjer i en frikirkelig og en folkekirkelig menighet som har som strategisk mål å få en mer deltakende
menighet ved hjelp av ulike menighetsutviklende konsepter som naturlig menighetsutvikling og diverse
materiale fra de amerikanske megakirkene Saddleback Community Church og Willow Creek Community
Church. I undersøkelsen viser jeg hvordan ulike typer problematikk dukker opp i disse to menighetene i
forbindelse med forsøkene på å få til en mer deltakende menighet. Ett av problemområdene er knyttet til
et pågående skifte fra en individualistisk til en mer korporativ forståelse av nådegavenes plass, jf. Råmunddal 2011, kap. 6 og 8.
10
I psykologiske og sosiologiske forklaringsmodeller vil selvfølgelig både personlige og mellommenneskelige forhold som påvirker relasjoner, stå sentralt. En teologisk forklaring på nevnte problematikk vil for eksempel være kampen mellom «det gamle» og «det nye» mennesket, jf. Gal 5,16–26.
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Det såkalte Teleios-materialet som har vært i bruk blant annet i norske menigheter en del år nå, kan være kan være et godt eksempel på konkret undervisningsmateriale
som kan være med på å utvikle den anerkjennende væremåten. Dette materialet er utviklet av den amerikanske psykologen og teologen Garry Sweeten og oversatt og bearbeidet av TELEIOS Norge og OASE-bevegelsen (jf. Sweeten 1983, 1989 og 1983/1990).
Intensjonen med kursene er å kombinere elementer fra psykologisk kognitiv teori og
kristent menneskesyn. Et av kursheftene bærer tittelen Fornyet kristen tenkning og legger vekt på de positive mulighetene mennesket har til å styre sin adferd gjennom ny
eller alternativ tenkning. Titlene på kursheftene indikerer nærheten til Schibbyes beskrivelse av den anerkjennende væremåten. Det første har fått den norske tittelen: Størst er
kjærligheten. Hvordan møte mennesker med varme, respekt og empati? og det andre: Si
sannheten i kjærlighet. Hvordan være ekte, konkret og direkte i møte med mennesker?11
Implikasjoner for videre forskning
Tematikken som her belyses ut fra en mer teoretisk synsvinkel, ville det også være av
stor interesse å undersøke med en empirisk tilnærming. Perspektivet kunne da være
hvordan menighetstilhørighet faktisk oppleves hos ulike mennesker i ulike typer menigheter. Forskning på såkalt «church wounding» kan man si dekker den «mislykkede»
siden av menighetstilhørigheten. «Church wounding», som handler om de sår man opplever at man er påført i menighetsfellesskap eller av andre kristne mennesker, er da også
etter hvert blitt et område der det finnes både interessante forskningsbidrag og en god
del pastoral-terapeutisk litteratur.12 Det som former den positive opplevelsen av menighetstilhørigheten, finnes det imidlertid lite forskning på. Her vil det være muligheter for
mange spennende problemstillinger knyttet til en empirisk-metodisk tilnærming til materialet. Hvordan man kan – eller bør – jobbe med relasjoner for å skape gode og byggende menighetskulturer, kan være en slik inngang.
Dersom det er slik som Volf påstår, at deltakende menighetsliv avhenger av
«deep spirituality» som stikker dypere enn den personlige og individuelle spiritualitetsutviklingen, vil utvikling av menighetsspiritualitet (congregational spirituality) måtte
være et område som kunnskapsmessig trenger å bli utforsket og utviklet. I artikkelen
11

I den sammenheng kan det også nevnes at Jens-Petter Jørgensen har utgitt en bok om å arbeide
med sin egen troshistorie, jf. Jørgensen 2015. Arbeid med troshistorien handler ifølge Jørgensen først og
fremst om å bli gjort bevisst på hvilke personer og hendelser som har medvirket til å forme og fremme
ens egen tro. Men en annen viktig side av arbeidet med troshistorien handler om å lytte – ofte i et gruppefellesskap – til andres tros- og livshistorie. Med tanke på innøvelsen av de holdningene som Schibbye
framholder som sentrale i den anerkjennende væremåten, vil en slik lyttetrening opplagt være meget verdifull. Både det å møte seg selv gjennom arbeidet med troshistorien, og det å lytte med innlevelse til andres tros- og livshistorie, vil sannsynligvis kunne aktivisere hele «registeret» av fellesskapsbyggende holdninger og ferdigheter som er nevnt i høyre spalte i figuren ovenfor.
12
For oversikt over tematikken og litteraturen på området henviser jeg til Thomas Freitags masteravhandling Church Wounding: Its causes and consequences for the individual at various levels, with an
exploration of measures to prevent the phenomenon from happening. A literature based study (masteravhandling levert ved Ansgar Teologiske Høgskole 2013).

Homo Ecclesiae
Om å være et menighetstilhørende menneske i en individualistisk orientert kultur
https://ramunddal.com/

«Menighetsutvikling og spiritualitet» viser jeg til den store interessen for den mer individuelle og personlig-terapeutiske siden av spiritualiteten man har kunnet registrere de
siste tiår, men også til hvordan den mer korporative siden, eller fellesskapsdimensjonen,
er blitt relativt sekundær i spiritualitetsforskningen (jf. Råmunddal 2013: 188–189). På
engelskspråklig mark finnes det en del bidrag på området, men lite i de skandinaviske
landene.13 Her vil det være rom for ulike typer studier, ikke minst empiriske med vektlegging av hvordan menighetsspiritualitet kan utvikles i praksis.
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