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1 Jeg er kristen

• Dialogens utfordring og bekjennelsens 
nødvendighet

• Korsets tegn og (eiendoms)merke
• Alminneliggjøre ordet ”kristen”
• Hva gjør kirken og dens troende unike på det 

religiøse torget?
• Den grunnleggende stolthet over å eie troen
• Salme nummer 263



  

2 Ambulasjon av mysteriet

• Erkjenne lengselens kraft
• Bevegelsen fra ”jeg” til ”vi”
• Kristusmysteriet - større enn vi vet
• Mangelen på uttrykkskraft og 

gjennombruddsvilje i kristen erkjennelse: 
estetisk, filosofisk, emosjonelt, økosofisk, 
etisk

• Mentalisere: se oss selv utenfra, hva ser vi?
• Salme nummer 154 



  

3 Ordet og Skriften

• Jesus på Marias fang
• Mennesket og språket
• Jesus og Skriften

• Koranen og Bibelen: tolkningens 
nødvendighet

• Folkevekkelse og bibelvekkelse
• Grotte og katedral
• Salme nummer 13



  

4 Inkarnasjon
• Jesus, Immanuel, Messias, 

Menneskesønnen, Guds Lam
• Kristushendelsen - inkarnasjon
• Jesus som Alfa og Omega
• Inkarnasjon, karnasjon, reinkarnasjon
• En innvielse til inkarnasjonens mysterium i 

det religiøse mangfold
• Inkarnasjonen som en skaperhandling
• Jesu hellighet, hans kropps bestemmelse
• Salme nummer 1



  

5 I tiden før tiden
• Faderen og Sønnens kjærlighet
• Sønnen, som englene kjente
• Kristus som Ordet
• Kristus i skapelsen
• Skaperverkets høydepunkt er IKKE 

mennesket, men sabbaten: helhet (økosofi i 
kristologien)

• Kristus som oppgir sin makt (kenose) og blir 
menneske, går inn i skaperverket og slekten

• Salme nummer 14



  

6 Den forkynnende og 
helbredende pilegrim

• Marias gutt - Guds Sønn
• De ukjente år av Jesus liv
• I dag mens dere hørte!
• Jesu selvbevissthet, utvelgelse av 12
• Jesus som en romantisk helt
• Forklarelsen på berget
• Vendepunktet mot Jerusalem
• Pilegrimen Jesus styres mot korset
• Salme nummer 73



  

7 Offerlammet

• Offeret i vår religiøse estetikk

• Offeret i forhold til gudsbildet

• Det er fullbrakt!
• Offer og soning, religionens endelikt

• Jesu bønn på korset

• Ikke med gull eller sølv (Luther)

• Salme nummer 108



  

8 Korsets skam og ære

• Forargelsens gåte

• Forkynnelsens ubehag

• Et korsmerket folk, nasjonen og kirken
• Å inkludere korsets erfaring: den 

lidende og forfulgte kirke

• Korsets spiritualitet

• Salme nummer 160



  

9 Kristus i dødsriket
• Det (trange) protestantiske og det 

(grenseløse) senmoderne livsuniverset
• Engler og hellige, skyen av vitner: på vei mot 

en ny kosmologi (?) og liturgi
• Salme 139 og Hebreerbrevet: den kosmiske 

Kristus
• Jesu makt over døden, som straff og skjebne
• Han som stiller stormen: kaosmaktene i 

tilværelsen
• Salme nummer 77



  

10 Oppstandelsens kraft
• Budskapet fra Torino: støvets drakt er 

gjennomlyst, Jesus bryter ut av kretsløpet
• Offeret er fullbyrdet: ildsymbolikken
• Thomas: han bærer korsets merker

• Oppstandelsens kraft i kirkens liv
• Håpet om legemets oppstandelse
• Salme nummer 118



  

11 Ved Faderens høyre
• Trosbekjennelsens presens
• Jesu triumf etter oppstandelsen
• Herre til Gud Faders ære
• Han som kom tilbake er en annen enn han 

som dro ut
• Kristus Pantokrator
• Å tolke kristen eksistens i dag: hva betyr det 

at han har all makt i himmel og på jord
• Proklamasjon av Jesu herrevelde og av Jesu 

evige barmhjertighet: utsendelse
• Salme nummer 127



  

12 Mellom erindring og håp

• Paradise lost - paradise regained
• Dystopi og utopi, håpets kraft i verden, basert 

på Jesu herrevelde
• Kultur og liturgi: å gi Jesus ære
• Utfordring: å løfte menneskets erfaring inn i 

dette tolkningsrommet
• Regnbuens tegn: Jesus i opphavet - Jesus i 

fullendelsen
• Salme nummer 293



  

13 Jesu ”etterliv” på jorden

• Jeg tror på Jesu legeme i verden i kirkens 
mysterium og nærvær

• Jeg tror på Jesus Kristus i sakramentets brød 
og vin

• Jeg tror på Jesus Kristus i hans minste små 
på jorden

• Jeg, en pilegrim, tror på den hellige avglans 
av Jesus Kristus Pantokrator i de fagre riker 
på jorden

• Jesus er visjonen i meg
• Salme nummer 143



  

14 Jesu gjenkomst i herlighet

• Undergangsstemning og dommedag
• Dommens dag som befrielsens dag
• Å gråte og gå inn til gleden
• Endetidens mysterium: adskillelse og 

gjenopprettelse
• Å skue Jesus
• Den nye himmel og den nye jord
• Salme nummer 315


