
82 Strek | Nr. 4 & 5, 2015

Ill
us

tr
as

jo
n:

 G
un

hi
ld

 S
an

ne
s 

La
rs

en



 83Magasintittel

Hvis fråtseri er et misbruk av 
noe godt, må det altså finnes 
et godt og sunt fråtseri! 

Martin Herbst 

Strek | De syv dødssyndene

I dette nummeret er det premiere på STREKs  
serie om de syv dødssyndene. Serien, som går  
over syv utgaver, er skrevet av den danske  
teologen og forfatteren Martin Herbst.  
Først gir han et historisk overblikk over  
fenomenet.
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Hva skal vi med dødssyndene? 
En anekdote fra 1500-tallet fortel-
ler om munken Johannes som alltid 
holdt preken over De ti bud. Han ble 
derfor kalt Broder Johannes ti bud. 
Det irriterte munkens tjener. Han 
spurte om ikke munken kunne preke 
om noe annet. «Hvorfor det?» spur-
te munken, og tilføyde: «Hvis du har 
hørt De ti bud så ofte, må du jo kun-
ne dem!» «Ja visst,» svarte tjeneren: 
«De er: Hovmod, grådighet, doven-
skap, misunnelse, vrede, fråtseri og 
utukt.»

Denne muntre fortellingen for-
midler en viktig historisk kjensgjer-
ning: Helt opp til senmiddelalderen 
var de syv dødssyndene uløselig 
forbundet med kristen dannelse og 
selvforståelse. Gjennom mer enn 
1000 år var denne forbindelsen blitt 
styrket gjennom klostervesenet, 
misjon, botspraksis, forkynnelse, 

utdannelse, kunst og litteratur, som 
for eksempel Dantes Den guddomme-
lige komedie. 

Med reformasjonen og opplys-
ningstiden gikk bevisstheten rundt 
dødssyndene i oppløsning. Refor-
matorene kritiserte dødssyndene for 
å mangle bibelsk belegg og være for 
horisontale. De foretrakk heller De 
ti bud. Opplysningstenkerne men-
te dødssyndene var for religiøse, og 
erstattet dem med vitenskapelige 
forklaringer. 

Avslører «onde tanker». I dag kan 
vi spørre om vi ikke har nok i De ti 
bud og moderne psykologi. Jeg er ue-
nig. Reformatorenes kritikk er ikke 
helt berettiget. Selv om dødssyndene 
ikke opptrer som et samlet begrep i 
Bibelen, støter vi på dem i sentrale 
sammenhenger: Adam og Evas hov-
mod, Kains vrede, Noahs drikking, 

Jesabels grådighet, Sodomas utukt 
og profetenes advarsler mot ånde-
lig dovenskap. I Markusevangeliet 
nevner Jesus omtrent alle dødssyn-
dene, selv om han ikke gjør det på 
en systematisk måte: «For innenfra, 
fra menneskehjertet, kommer de 
onde tankene: hor, tyveri, mord, ek-
teskapsbrudd, grådighet, ondskap, 
svik, utskeielser, misunnelige øyne, 
spott, hovmod, vettløshet.  Alt dette 
onde kommer innenfra og gjør men-
nesket urent.»1 

Også i Bergprekenen finner man 
dem i en lignende, ustrukturert form. 

Uten forankring i Bibelen som 
helhet og i de nevnte skriftstedene 
ville de syv dødssyndene aldri blitt 
en del av kristendommen. De ti bud 
beskriver handlinger, mens døds-
syndene fokuserer på holdninger. 
Dermed kan dødssynden avsløre 
«onde tanker» før de manifesterer 

Hvorfor blir Vesten aldri ferdig med de syv dødssyndene? 
Fordi de fortsatt tar oss på kornet.

Før udyret var skjønnheten

 Mark 7, 21-221
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seg i gjerninger. Når det gjelder 
moderne psykologi, er jeg skep-
tisk til dens vitenskapelige selv-
tilstrekkelighet. Det kan føre til 
diagnosemani, hvor man frarø-
ver det enkelte menneskets mu-
lighet til å konfrontere og end-
re negative tankemønstre og 
adferd. Etter min mening kan 
altså de syv dødssyndene både 
supplere De ti bud og moderne 
psykologi. 

Tidløs aktualitet. Til tross for 
motstanden har de syv døds-
syndene overlevd helt til vår tid. 
Vi ser dem i reklamer for iskrem, 
øl, vin og mye annet som bare er 
et Google-søk unna. Vi ser dem 
i David Finchers Oscarnomi-
nerte Se7ven eller i et magasin 
som Scientific American Mind. 
I slutten av 2013 utga magasi-
net et spesialnummer hvor de 
så på de syv dødssyndene fra en 
psykologisk og naturvitenska-
pelig vinkel. Vi ser dem i den ja-
panske manga-serien The Seven 
Deadly Sins, som i de tre årene 
siden premieren i 2012 er solgt 

i over 10 millioner eksempla-
rer. Dødssyndene inngår også 
i The Simpsons-episoder som 
The Hecks House. I musikken 
dukker de også opp: I Dylan’s 
Visions of Sin viser Christopher 
Ricks hvordan de syv dødssyn-
der jevnlig dukker opp i Bob 
Dylans musikk. I Positively 4th 
Street skildrer Dylan både mis-
unnelse, hovmod og grådighet. 

You got a lotta nerve
To say you are my friend
When I was down
You just stood there grinning

You got a lotta nerve
To say you got a helping hand  
to lend
You just want to be on 
The side that’s winning.

Hvorfor blir vi aldri ferdi-
ge med dødssyndene? Hvorfor 
får vi dem ikke ut av hodet? Det 
skyldes den tidløse aktualite-
ten de har. Det blir tydelig når 
man speiler vår samtid i døds-
syndene: 

Fråtseri utspiller seg i over-
forbruk og klimautslipp, men 
også i alkoholisme og i overdre-
ven shopping.

Utukten har fritt leide i 
sexindustrien, mainstream 
TV-underholdning og por-
nosurfing. 

Grådighet er roten til finans-
krisen og den enkeltes rastløse 
umettelighet. 

Vrede innkapsles i terroris-
tens bombebelte, men også i det 
bitre hjertet. 

Dovenskap gjør opinionen 
immun og uberørt overfor ver-
dens lidelse og fyller den enkel-
te med stress og livslede. 

Misunnelse er mange krigers 
mor og får oss til å se med «det 
onde øyet». 

Hovmod undertrykker fol-
keslag og løfter enkeltpersonen 
så høyt at han eller hun ikke er 
mottakelig for noe. 

Selv om dødssyndene tar 
globale og ekstreme skikkelser, 
begynner de med den enkelte: 
Dødssyndene er årsaken til at 
jeg ikke er takknemlig for livet 

og ikke gleder meg på andres 
vegne. De lammer meg slik at 
jeg har det vanskelig med virke-
lig å ta imot eller gi. De påvirker 
meg slik at jeg ikke kan puste, 
men kveles av min selvsentrert-
het. De angriper kjærligheten. 
Men de angriper ikke for å opp-
løse, for ingenting kan oppløse 
kjærligheten. De angriper for å 
misbruke. Og jeg gir etter og lar 
meg misbruke. Derfor prøver 
jeg å tilfredsstille mitt gudgitte 
ønske etter mening, kjærlighet, 
sikkerhet og verdighet med mat, 
tilfeldig sex, penger og status. 

Dette prosjektet er dømt til 
å mislykkes. Mitt behov for vir-
kelige relasjoner kan bare opp-
fylles av virkelige relasjoner. Til 
tross for dette erfarer jeg gle-
de i misbruket mitt. Jeg blir av-
hengig av tilfredsstillelsen, selv 
om den er flyktig og overfladisk. 
Derfor er jeg fanget i en ond sir-
kel som bare ærlighet og Guds 
kjærlighet kan bryte. 

Vi har alle en «favorittsynd». 
For mitt eget vedkommende 
har det vært åndelig dovenskap. 
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Den førte til at jeg glemte Gud 
og glemte at jeg hadde glemt 
ham. Det var svært vanskelig 
for meg å erkjenne at jeg var do-
ven. Dovenskapen skjulte seg 
bak dens tilsynelatende motset-
ning: flid. Først da jeg oppdaget 
at åndelig dovenskap ikke kan 
bekjempes med hardt arbeid, 
ble jeg fri til å begynne på nytt. 

Tre oppfatninger. Man kan dele 
oppfatningen av dødssyndene 
i tre posisjoner. I den første 
kategoriseres de som entydig 
destruktive. I den andre er de 
entydig positive. I den tredje 
er dødssyndene negative, men 
potensielt positive. Ifølge den 
klassiske oppfatningen er de 
entydig negative. De beskrives 
som dødssynder, egentlig «dø-
delige synder» (latin: peccata 
mortalia), fordi de avskjærer 
mennesket fra Guds kjærlig-
het, som er livets kilde. Der-
med dreper de det åndelige liv. 
Ifølge Thomas Aquinas (1225–
1274) er dødssyndene snarere 
laster (latin: vitia) enn synder 

(latin: peccata). Det skyldes at 
synder er enkelte tanker el-
ler handlinger, mens laster er 
tanke- eller handlingsmønstre. 
I denne tankegangen er det 
ikke en dødssynd å være lette-
re overvektig eller å drikke seg 
full fra tid til annen. Men hvis 
behovet for mat blir så domi-
nerende at det ødelegger selv-
følelsen og forholdet til Gud og 
medmennesker, er man under 
fråtseriets åk. Aquinas påpeker 
at det særegne ved en last er at 
den driver oss til å søke en sann 
glede på en falsk måte. Samme 
hvor mye en strever, oppnår 
man ikke det man dypest sett 
ønsker. Sex innfrir ikke beho-
vet for intimitet, penger gir 
ikke den trygghet man håpet 
på, hevn skaper ikke sjelefred 
og hovmod styrker ikke selv-
følelsen. 

Den andre posisjonen er ofte 
synlig i vår tids populærkultur. 
Her skildres dødssyndene som 
noe utelukkende positivt. Fråt-
seri og utukt lovprises. I dan-
ske reklamer for alkohol- og 

koffeindrikken Cult Shaker går 
de hånd i hånd. Varen promote-
res seg med følgende slagord: 
«Jeg er vill. Jeg er den festen 
du leter etter. Jeg gjør det som 
andre bare tør tenke på å gjøre. 
Jeg sier aldri nei og jeg går aldri 
hjem. Jeg er festen.» 

Og finanskrise eller ikke, 
mange er enige med Gordon 
Gekko i filmen Wall Street når 
han sier: «Grådighet er godt. 
Grådighet er riktig. Grådighet 
virker.» Mens Nietzsche bare 
hadde avsky til overs for men-
nesker som ikke ville anerkjen-
ne det store ved vrede, misun-
nelse og arroganse. 

Ifølge den tredje posisjonen 
oppfattes dødssyndene både 
som noe negativt og potensielt 
positivt. Det henger sammen 
med at de er et misbruk av noe 
som i utgangspunktet er godt, 
fint og gudgitt. Fråtseri er for 
eksempel skadelig. Men hvorfor 
spiste og drakk Jesus så mye at 
man kalte ham storeter (Matt. 
11,19)? Ja visst kan vrede være 
ødeleggende for et samfunn, 

men hvor ville vi vært uten so-
sial harme? Ja visst, arrogan-
te mennesker er lite attraktive, 
men det samme kan sies om 
dem som er uten stolthet. Et-
ter min mening er det den tredje 
posisjonen som er mest opply-
sende og hensiktsmessig. 

Fra ørkenen til verden. Iblant 
skrider et individ inn på scenen 
med en så voldsom visdom og 
kraft at det endrer historiens 
gang. Et slikt menneske var 
Evagrius Ponticus (345–399). 
Evagrius grunnla tradisjonen 
rundt de syv dødssyndene, og 
har derfor hatt omfattende inn-
flytelse på kristendommen. Li-
kevel er han ganske ukjent. Det 
skyldes at han delte noen av sin 
forgjenger Origenes’ spekula-
sjoner, forestillinger som var 
uforenelige med kirkens lære. 

Evagrius ble dømt for kjet-
teri på det femte økumeniske 
kirkemøtet i 553, og ble dermed 
kastet i kirkehistoriens søp-
pelbøtte. Det er først i de siste 
hundre årene han er blitt hentet 
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fram igjen. I dag har Evagrius 
en særstatus blant ørkenfedre-
ne. Hans teologiske dybde aner-
kjennes av katolikker og protes-
tanter. I den gresk-ortodokse 
tradisjonen betraktes han som 
den beste lærer i bønn. 

Evagrius selv ville utvilsomt 
ikke likt å bli titulert som «de 
syv dødssynders grunnlegger». 
For det første er listen hans ikke 
på syv, men på åtte dødssynder. 
I tillegg omtaler han aldri dis-
se åtte som dødssynder, laster 
eller gjerninger. Når Evagrius’ 
farskap likevel er uomtvistelig, 
er det fordi han leverte grun-
nelementene til det som først 
langt senere skulle få betegnel-
sen De syv dødssynder. 

Ifølge Evagrius skal ere-
mittmunken – et liv han selv 
var erfaren i – konfrontere 
åtte utfordringer i sin moral-
ske og åndelige utvikling. Dis-
se utfordringene beskriver han 
som demoner (gresk: daimones). 
I dag sidestiller vi «demoner» 
med legemliggjorte djevler eller 
monstre. Det gjorde ikke Evag-
rius. Hans forståelse av demo-
nene er mer psykologisk og kan 
sammenlignes med Onkel Tom-
meskrues instrukser til Malurt 
i C.S. Lewis’ Djevelen dypper 
pennen. Ifølge Evagrius er dai-
mones forskrudde tanker eller 
impulser (gresk: logismoi). Det er 
onde tanker som fører munken 
på avveie. Han drukner i fortvi-
lelse, sorg og apati, og kaster til 
sist inn håndkledet. Evagrius’ 
liste er følgende: fråtseri, utukt, 
grådighet, bedrøvelse, vrede, 
dovenskap, forfengelighet og 
hovmod. 

Konkret til komplekst. Evagri-
us’ liste går fra det kroppslige til 
det åndelige, fra det enkle til det 
mer kompliserte, fra det kon-
krete til det komplekse. Denne 
retningen avspeiler menneskets 
utvikling i miniatyr. Slik er tan-
kerekken:
 
1. Fråtseri: Først må du lære deg 
å forholde deg til mat og drikke.
 
2. Utukt: Når dette er på plass, 
er du rustet til å styre dine sek-
suelle fantasier. 

3. Grådighet: Deretter kan du 
gi avkall på ethvert ønske om 
materiell rikdom. Din sikker-
het er Gud og Guds kjærlighet 
alene. Med disse fysiske utford-
ringene bak deg kan du ta fatt 
på de psykiske. 

4. Sorg: Vil ikke alle disse forsa-
kelsene fylle deg med sorg? Jo, 
men det må du også forholde 
deg til. Du må lære deg å skille 
mellom sunn og syk sorg. Den 
sunne sorgen er syndserkjen-
nelse og anger, den syke er å 
stadig rettferdiggjøre seg selv.
 
5. Vrede: Er du sint? På verden? 
På deg selv? Skjebnen din? Gud? 
Ikke la sinnet beherske deg. 
Vend den heller mot tankene. 
Det er de som er problemet, og 
ikke Gud, ikke hjertet ditt og 
ikke verden omkring deg. Alt 
det skapte  er godt, men blir lett 
et bytte for demoniske tanker. 

6. Dovenskap: Acedia (egent-
lig livslede) er den snedigste av 
demonene. Den vil rive deg i 
stykker og flå deg når du er mest 

sårbar. Den vil tappe deg for 
krefter, utmatte deg; til sist gir 
du opp, utbrent og uten verdig-
het, livsmot og håp. Men hold 
ut. Bli sittende i munkecellen. 
Tro på at Guds kjærlighet er i 
ditt hjerte. Da vil du oppleve en 
ubeskrivelig glede.

 De to siste syndene foregår 
utelukkende i tanken. De er der-
for mer åndelige enn de andre. 

7. Forfengelighet: Har jeg ikke 
vært flink? Fortjener jeg ikke 
nå litt annerkjennelse og opp-
merksomhet fra andre? Jeg kun-
ne vel blitt en utmerket prest, 
biskop, eller…? Så lett fanger 
forfengeligheten oss. Hva gag-
ner alle dine meritter nå, når de 
blir brukt mot deg? Men ang-
rer du med et oppriktig hjerte, 
slukker du forfengelighetens 
bål med en flom av tårer. Da er 
du fri. 

8. Hovmot: Du er nå helt på 
målstreken, men kan lett set-
te det hele over styr. For hvis 
du virkelig har overvunnet alle 
utfordringene til nå, hvordan 
kan du da unngå å bli hovmo-
dig? Hvordan kan du unngå 
å tenke at alle dine seire skyl-
des deg, deg alene? Bare når du 
forstår i hjertet at du har Gud å 
takke for dem alle, vil du være 
verdig det største av alt: Hjer-
tets visdom (cardiognōsis).

Systematikeren. Med Jo-
hannes Cassian (360–435) blir 
Evagrius «åtte tanker» introdu-
sert for et vestlig, latinspråk-
lig publikum. Virkningen for 
ettertiden er formidabel. Det 
skjer via Cassians skrifter og 

de to klostrene han grunnlegger 
i Marseille. Cassian overtar 
Evagrius’ liste. Men han er-
statter demon og tanke med 
ånd (latin: spiritus) og last (la-
tin: vitium). Dødssyndene går 
fra å være usynlige tanker til å 
bli konkrete laster, og dermed 

mer håndgripelige. Som klos-
tergrunnlegger har Cassian 
også større hang til regler enn 
sin læremester. Mens Evagrius 
er individualisten, er Cassian 
systematikeren. Evagrius legger 
grunnen, Cassian bygger bro. 

Dermed legges grunnsteinen 
for det neste trinnet. Det trår i 
kraft med pave Gregor den sto-
re (540–604). Han levde ikke i 
den egyptiske ørkenen eller 
bak tykke klostermurer, men i 
Roma, det storpolitiske makt-
sentrum. Pave Gregor overtar 
Cassians liste, men endrer den 
– på noen punkter – betydelig. 
For det første reduserer Gregor 
tallet fra åtte til syv. For det and-
re gjør han hovmod til lastenes 
dronning (latin: vitiorum regina). 
For det tredje bytter han doven-
skap ut med misunnelse. 

Den fjerde endringen er 
den største: Han snur listen 

Fødes vi som 
gudsopprø-
rere? Er det 
slik det hele 
begynner?
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på hodet, slik at den begynner med 
det åndelige og slutter med det 
kroppslige. Argumenter for denne 
endringen finner Gregor ved å peke 
på kroppens anatomi. Slik Gud plas-
serte kjønnsorganene nederst (un-
der magen), er utukt – Gregor bruker 
ordet luxuria – den siste fristelse. 

Men argumentene virker man-
gelfulle. Hva var egentlig Gregors 
begrunnelse for å snu listen på ho-
det? Jeg mener den avspeiler kir-
kens situasjon i samtiden. Gregor 
vil konsolidere kirken i en kaotisk 
tid, tydeliggjøre moralen og sentra-
lisere makten. For å sikre at de var 
lojale mot kirken, måtte befolknin-
gen veiledes. Og da viste Cassians 
liste seg å være meget brukbar. 

Dermed blir hans fokus annerle-
des enn Evagrius’ og Cassian’. Der 
deres tyngdepunkt var individualis-
me og frihet, legger Gregor vekten 
på strukturene og lydigheten. Der 
deres anliggende var den enkeltes 
autonomi, framhever Gregor kir-
kens autoritet. Der de to var opti-
mistiske med tanke på menneskers 
utvikling, er Gregor pessimistisk. 
For å tøyle mennesket må alle un-
derlegges det samme hierarkiet. I 
Gregors verden er ulydighet mot 
kirken og dens lære den største synd. 
Det skal være ordnede forhold både 
hva angår dogmatikk og praksis. 
Tyngdepunktet blir hodet, både for 
kirken og den enkelte. 

Etter Gregor lever de to listene 
videre hver for seg. Ofte blandes de 
sammen, noe som har skapt stor 
forvirring i ettertiden. Gregors liste 
gikk av med seieren i Vesten. Den 
ble adoptert av teologen og filosofen 
Thomas Aquinas og popularisert av 
forfattere som for eksempel Dan-
te Alighieri (1265–1321) og Geoffrey 
Chaucer (ca. 1343–1400). Forskjellen 

er bare at dovenskap overtar plas-
sen for bedrøvelse, og forfengelig-
het smelter sammen med hovmod. 

Heve eller senke? Det finnes altså 
to lister. Den første listen, Evagrius’ 
liste, kan vi kalle «hevemodellen». 
Retningen er nedenfra og opp. Be-
vegelsen går fra kroppslige utford-
ringer til psykiske og videre derfra 
til de åndelige:

8. Hovmod
7. Forfengelighet
6. Dovenskap
5. Vrede
4. Sorg
3. Grådighet
2. Utukt
1. Fråtseri

Den andre listen, Gregors liste, 
representerer «senkemodellen». Her 
er retningen ovenfra og ned. Man 
begynner med det åndelige og slut-
ter med det kroppslige: 

1. Forfengelighet
2. Misunnelse
3. Vrede
4. Bedrøvelse
5. Grådighet
6. Fråtseri
7. Utukt

Begge listene følger den paulin-
ske oppfatning av menneske som 
«ånd, sjel og legeme.». De ledsages av 
sterke argumenter. Senkemodellen 
understreker viktigheten av men-
neskets avmakt og passivitet over-
for det guddommelige. Med hensyn 
til prioriteringen av synder, blir det 
tydelig at arroganse gir grønt lys til 
omtrent enhver forbrytelse, enten 
den er av psykologisk, økonomisk 
eller seksuell karakter. Arrogante 
mennesker tror jo at alt og alle er 
til for dem. 

Omvendt starter hevemodellen 
i det jordnære. Den betoner men-
neskets medfødte uskyld, og at 
det kan nå langt i modning om det 
anstrenger seg. Her begynner det 
altså godt. Er ikke dét et viktig po-
eng? Fødes vi som gudsopprørere? 
Er det altså slik det hele begynner? 
Skal enhver bønn på leppene kulmi-
nere med understrekningen av min 
syndighet og avmektighet? Kristen-
dommen handler vel også om kropp, 
etikk og politikk, noe som lett kan 
overses, hvis vi bare prioriterer ho-
det? 

Kanskje kan modellene eksistere 
side om side til gjensidig berikelse, 
også på det kirkeorganisatoriske 
plan. Strategier og initiativer kan vel 
komme ovenfra, men også nedenfra 
og opp? Kanskje en kombinasjons-
modell har framtiden for seg. Som 
protestantisk prest kan jeg forsone 
meg med det. 

Synd er misbruk. Selv om de to mo-
dellene rommer betydelige forskjel-
ler, er de enige om å oppfatte synd 
som misbruk. Et misbruk er ifølge 
sakens natur et misbruk av noe godt. 
Denne oppfatningen løper som en 
rød tråd gjennom både Cassians og 
Aquinas’ syndsanalyser. En av kir-
kens ypperste teologer, Maximus 
bekjenneren (580–662), utrykker det 
slik: «Mat er ikke et onde, men fråt-
seriet er det; heller ikke unnfangel-
sen av barn, men utukt, eller penger, 
men grådighet, eller ære, men tom 
ære. Hvis det forholder seg sånn, er 
ikke noe av det skapte ondt, bare 
det misbruk som oppstår når sin-
net ikke vil la seg forme slik natu-
ren byr.» 

Å oppfatte synd som misbruk får 
meg til å trekke en konklusjon som 
ørkenfedrene ikke ville bifalt, men 1. Tess 5, 232
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som jeg oppfatter forenelig med 
deres teologi og min protestan-
tisme. Hvis fråtseri er et misbruk 
av noe godt, kan det motsatte av 
fråtseri ikke være askese. Det må 
altså også finnes et godt og sunt 
fråtseri! Den egentlige motset-
ning til utukt kan ikke være søli-
batet, men en gudgitt glede over 
seksuell utfoldelse. Det motsatte 
av grådighet kan ikke være fat-
tigdom. Motsetningen er heller 
et legitimt ønske om å tjene pen-
ger og et velsignet åndelig begjær 
som medvirker til at man tørster 
og hungrer etter rettferdighet og 
alt annet godt. 

Den himmelske slange. Avslut-
ningsvis vil jeg illustrere den 

positive motpolen til dødssynde-
ne med et provoserende eksem-
pel. Gjennom hele den kristne 
historien er slangen konsekvent 
blitt identifisert med det onde. 
Slangens oppførsel og form er 
blitt et bilde på dødssyndene. 
Ormen, er den ikke både fråtseri, 
utukt, grådighet, vrede, doven-
skap, misunnelse og arroganse 
i én og samme skikkelse? 

Hvorfor sammenligner da vår 
Herre Jesus Kristus seg med en 
slange? Ja, han identifiserer seg 
med den: «Og slik Moses løftet 
opp slangen i ørkenen, slik må 
Menneskesønnen bli løftet opp.»3  
Skal vi bare riste på hodet av 
denne sammenligningen? Eller 
er kanskje også slangen et bilde 

på et misbruk av noe gudgitt og 
vakkert? Finnes kanskje også 
slangen i en himmelsk og mer 
opprinnelig utgave? Via Kristus 
kan vi forholde oss til slangen(e) i 
livet vårt på en konstruktiv måte. 
Vi skal ikke flykte fra den, og vi 
skal ikke la oss sluke. Vi skal for-
stå at den er et misbruk av noe 
godt, og at vi bare kan nå inn til 
det gode ved å ta høyde for dette 
misbruket. 

Med Guds hjelp skal vi beve-
ge oss fram mellom en avgrunn 
av frykt på den ene siden og 
et hav av likegyldighet på den 
andre. Midt derimellom ligger 
måteholdet, og i dette måte-
holdet erfares det helhjertede 
liv. ◼Joh 3, 143

• Ditt eget liv: Hvilken dødssynd har du en særlig hang til?
• Foreldre og slekt: Har noen dødssynder satt sitt særlige preg på slekta?
• Menighet/kirkelig fellesskap: Hvilke dødssynder går igjen her?
• Samfunnet og verden: Er det noen dødssynd som særlig preger Norge? Eller Vesten? 
• Løsninger: Kommer du på personer som representerer motsetningen av den enkelte dødssynd?

Dødssyndene – noen peilemerker

EVAGRIUS PONTICUS JOHANNES CASSIAN GREGOR  DEN STORE THOMAS AQUINAS DANTE ALIGHIERI
8. Hovmod
7. Forfengelighet
6. Dovenskap
5. Vrede
4. Sorg
3. Grådighet
2. Utukt 
1. Fråtseri 

Fra kropp til ånd
Selvsentrert kjærlighet 
= rot 

8. Hovmod
7. Forfengelighet
6. Dovenskap
5. Sorg
4. Vrede
3. Grådighet
2. Utukt
1. Fråtseri 

Fra kropp til ånd 

1. Forfengelighet
2. Misunnelse
3. Vrede
4. Sorg
5. Grådighet
6. Fråtseri
7. Utukt

Fra ånd til kropp  
Hovmod = rot

1. Forfengelighet
2. Misunnelse
3. Vrede
4. Dovenskap
5. Grådighet
6. Fråtseri
7. Utukt

 
Hovmod og selvsentrert 
kjærlighet = rot

1. Hovmot (superbia)
2. Misunnelse (invidia)
3. Vrede (ira)
4. Dovenskap (acedia) 
5. Grådighet (avaritia)
6. Fråtseri (gula) 
7. Utukt (luxuria)

 
 
Selvsentrert kjærlighet 
= rot
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SOM OM GUD 
IKKE FINNES

Hva skjer når livet sekulariseres?
Magnus Malm

«Like umulig som det er å forklare hvordan det går til når 
et menneske kommer til tro, like umulig er det å utrede 
alle de komplekse faktorene som får en person til å vende 
seg bort fra Gud. Likevel er det viktig å, så langt det er 
mulig, prøve å forstå hvorfor folk forlater kirken og Gud. 

Ellers øser kirken vann med sil.»

NY BOK!Kjøp boken i din lokale  bokhandel eller på  www.vlforlag.no

En sommer går åtte langtidsdømte fanger i Halden fengsel i 
kloster. Fengselsprest Kjell Arnold Nyhus forteller historien om 

en annerledes soning. Kan et menneske forandre seg?

HVIS JEG HAR 
EN SJEL 

Fortellinger fra klosteret  
i fengselet

Kjell Arnold Nyhus
HVIS JEG 
HAR EN SJEL

KJELL
ARNOLD 
NYHUS

K J E L L  A R N O L D  N Y H U S

 
Fortellinger fra klosteret 
i Halden fengsel

En sommer går åtte langtidsdømte 
fanger i Halden fengsel i kloster. Hva 
skjer med dem når de skal leve tett 
sammen, i taushet, etter mønster fra 
en 500 år gammel klostertradisjon? I 
Hvis jeg har en sjel undersøker for-
fatter og fengselsprest Kjell Arnold 
Nyhus spørsmålet: Kan et menneske 
forandre seg?

Dokumentaren til Kjell Nyhus gir en 
sterk beskrivelse av det som skjedde 
sommeren 2014. Dette tiltaket gjør 
noe med alle som er involvert, men 
det er spesielt sterkt å lese hvilken 
utvikling de innsatte gjennomgår i 
løpet av de 21 døgnene de er i Halden 
fengsels «kloster».

ar e høidal | fengselsleder | halden fengsel

kjell arnold nyhus (f. 1952) er 
teolog og forfatter. Han jobber som 
fengselsprest i Hamar og Ilseng 
fengsler. Han har tidligere skrevet  
boka U Alminnelig. Jon Fosse og 
mystikken og er medforfatter av 
Kristen tro oppdatert og Kaj Munk. 
Opgørets dramatiker (utgitt på dansk).

H
V
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G
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A
R
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JE

L
Fortellinger fra klosteret i H

alden fengsel

Om U Alminnelig. Jon Fosse og mystikken (2009):Om U Alminnelig. Jon Fosse og mystikken (2009):

«Han har skrevet en bok som engasjerer, og 
som dessuten er en fin innføring i mystikkens 
tankeverden. Kjell Arnold Nyhus er prest i 
aktiv tjeneste, og går inn i en fornem tradisjon 
som lært og belest teolog, en mann som kan 
mer enn sitt fag. Kirken trenger slike prester, 
litteraturen også.»
li v riiser | vå rt land

«[Boken] underbygges av det foredlede språket, 
klart, flytende og billedrikt som det er.
U Alminnelig gir et svært virksomt møte  
med Fosses skrivekunst ...»
tor dishington johansen | bergens tidende

«I en ualminnelig interessant bok [...] blir 
framstillingen for meg både lærerik og 
oppbyggende.»
audun mosevoll | dagen 

Om Kristen tro oppdatert (2013):
«Disse tekstene setter troen i et nytt lys og  
gir meg små aha-opplevelser.»
anita korsga ard | vå rt land

NY BOK!Kjøp boken i din lokale  bokhandel eller på  www.vlforlag.no

Foto: Håvard Krogedal
Foto: Håvard Krogedal
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FRÅTSERI:

Mat er liv og død for oss 
mennesker. Det vi spiser, til-
fredsstiller ikke bare et biolo-
gisk behov: Vis meg din handle-
kurv, og jeg skal fortelle deg om 
du stemmer på Fremskrittspar-
tiet eller Venstre! Også psykolo-
ger påpeker den tette sammen-
hengen mellom mat og identitet. 
Måltider og spisevaner minner 
oss om hvor vi kommer fra, 
hvem vi er, og hvem vi gjerne 
vil være. Det er som filosofen 
Ludwig Feuerbach skriver: «Der 
Mensch ist, was er isst.» («Du er 
hva du spiser»). 

Fordi matvaner ikke bare 
vedrører våre fysiske behov, er 
fråtseri ikke begrenset til dem 

som propper seg med mat og 
drikke. Fråtseri handler om å 
konsumere overdrevent – på 
alle livets områder. Denne slag-
siden framgår av ordets opprin-
nelige betydning. På latin betyr 
konsumere å spise, men også å 
bruke opp, ødelegge og drepe. 
Fråtseri er dødelig, det ødeleg-
ger både kropp og klode. 

Et globalt problem. Vårt for-
hold til mat er problematisk, 
veldig problematisk. Det er 
himmelropende at vi lever på 
en klode hvor millioner dør av 
sult, mens millioner spiser og 
drikker seg i hjel. I den krist-
ne tradisjonen har man beskre-
vet menneskets problematis-
ke forhold til mat, drikke og til 
kroppslig sunnhet som fråtseri. 

Ifølge ørkenfaderen Evagri-
us Ponticus (345–399) utgjorde 
fråtseri den første av utford-
ringene som møter munken på 
veien mot åndelig modenhet. 
Logikken i å beskrive fråtse-
ri som den første «dødssynd» 
var følgende: Du må begynne 
med det umiddelbare. Hvis du 

ikke har kontroll på hva du spi-
ser, hvordan kan du da forholde 
deg til det du føler og tenker? 
Hvis du lar fråtseriet styre deg, 
gir du også grønt lys til de andre 
dødssyndene. 

Denne logikken har man 
fulgt gjennom kirkens historie. 
Middelalderlitteratur advarer 
titt og ofte mot besøk hos byens 
vertshus. Ikke fordi det er noe 
galt i å ta et glass eller to, men 
fordi stadig drikking lett blir en 
vane som fører til seksuell løs-
sluppenhet, vold, dovenskap, 
mismot og arroganse. 

Geoffrey Chaucer (ca. 1343-
1400), også kalt den engelske 
litteraturens far, poengterer 
dette i Canterbury Tales ved å 
legge følgende ord i munnen 
på avlatskremmeren: «Å, fråt-
seri, full av forbannelse! Å, ho-
vedgrunn til vår fortvilelse! Å, 
opprinnelse til vår fordøm-
melse!» C.S. Lewis, som også 
var professor i middelalderlit-
teratur, gjentar det samme po-
enget i t. Her består Edmunds 
første egentlige synd i fråtse-
ri. Han stapper i seg den hvite 

heksas fortryllende géletopper. 
De gjør sin virkning. Han fylles 
av et umettelig begjær. Jo flere 
géletopper han spiser, jo flere 
vil han ha. Og mens godteriet 
fyller magen, forvandles han til 
heksas forlengede arm. 

Ørkenfedrenes prioritering 
av fråtseri er høyaktuell. Særlig 
hvis man forstår fråtseri i vid 

forstand. Er det ikke noe sykelig 
ved vår tids overforbruk? Har 
ikke ødslingen med naturens 
ressurser resultert i en global 
økologisk krise? 

Magens vanvidd
 En munnfull satte alt over styr. Et måltid gjenoppretter alt. 

Fallet i Edens 
hage er et 
uttrykk for 
en spise- 
forstyrrelse.

Fråtser du, 
gir du grønt 
lys til de 
andre døds-
syndene.
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Fråtseriets historie. Verket De 
institutis coenobiorum handler 
om dødssyndene, eller rettere 
sagt de «åndelige laster». Her 
beskriver Johannes Cassian 
(360–435), en elev av Evagrius, 
tre former for fråtseri, eller gula. 

Den første viser seg ved at 
man spiser i tide og utide.

Den andre består i at man 
overspiser. 

Den tredje er å være besatt 
av glede over utsøkte, delika-
te retter. 

Overordnet sett skiller Cas-
sian mellom fråtseriets «kvanti-
tative» og «kvalitative» dimen-
sjoner: Man spiser enten for 
mye eller for sofistikert. Denne 
skillelinjen, som går igjen hos 
Gregor den store og andre vik-
tige teologer, kan man bruke til 
å beskrive fråtseriets historie. 
Der det kvantitative fråtseriet 
er usivilisert, rått og ulekkert, er 
det kvalitative fråtseriet sivili-
sert, raffinert og estetisk. I tid-
ligere tider ble tartarene brukt 
som eksempel på det usivili-
serte fråtseriet. De spiste sine 
døde hester rått (forløperen til 
det som kalles tartar i dag). Det 

kvalitative fråtseriet derimot, 
ble utfoldet i de adeliges gemak-
ker etter alle kunstens regler. 

I dag eksemplifiseres den 
første varianten med slukhal-
sen, alkoholikeren, fylleturer til 
Syden, den fattige, amerikan-
ske fastfoodjunkien og filmer 
som Supersize me!, som skil-
drer konsekvensene av å ikke 
spise noesomhelst annet enn 
McDonald’s-mat i 30 dager. 

Det raffinerte fråtseri av-
speiles i høyt forbruk, tv-pro-
grammer som bugner av mat, 
meningsløst overforbruk og 
rike som svømmer i dekadent 
luksus. Med fare for å fornær-
me begge kjønn kan man si at 
det kvantitative fråtseri er mas-
kulint, mens det kvalitative er 
feminint. Hvilken utgave av 
fråtseriet som er mest sykelig, 
lar jeg leseren avgjøre. 

Overflod og nødvendighet. I 
dag oppfatter vi vanligvis fråt-
seri som et fysisk eller moralsk 
problem. Legen forteller sluk-
halsen, alkoholikeren eller ano-
rektikeren at det er et spørsmål 
om liv eller død hvis de ikke for-
andrer kostholdet sitt. Vi fin-
ner det etisk uforsvarlig at 
fastfoodindustrien tjener mil-
liarder på å fôre folk med mat 
som gir milliardutgifter for 
helsevesenet. 

Evagrius var ikke blind for 
fråtseriets fysiske og etiske di-
mensjoner. Han levde i en tid 
hvor kristne betraktet de ri-
kes fråtseri som en forbrytel-
se mot de fattige. Basilius den 
store (330–379), Evagrius’ læ-
remester, sier det slik i en pre-
ken over lignelsen om den rike 

w w w . s t o l a v f o r l a g . n o

Aktuelt fra 

St. Olav forlag
§ 2 Ingen  
adgang til riket
Et kritisk blikk på 
Grunnlovens tilblivelse 
og dens innledende 
bestemmelse om 
«statens offentlige 
religion» i paragraf 2. 
Hva var det som gjorde 
at «verdens mest 

liberale grunnlov» da den ble til i 1814, også 
hadde verdens mest illiberale paragraf? 
Blant bidragsyterne finner vi Jonas Gahr 
Støre, Håkon Harket, Robert Danieluk, 
Øyvind Norderval, Dag Michalsen, Vibeke 
Blaker Strand, Torkel Brekke og Anne 
Sender. 

Aagen Hauken

Med Paulus  
i Italia

Med Paulus i Italia 
introduserer oss for 
den sydligste delen 
av Italia: fra Syrakus 
på Sicilia til den 

eventyrlig rike arkeologiske sonen som er 
Napolibukten. Roma er målet for ferden. 
Men denne gangen gir vi oss bedre tid og 
ser litt nøyere på hva som ventet Paulus i 
rikshovedstaden.

Dr. teol. Aage Hauken er dominikanerpater og har en 
lang merittliste som fag- og skjønnlitterær forfatter, 
organist/komponist og  akademiker.

  

198.-

289.-
Johannes 
Cassian 
kaller det 
«hjertets 
over- 
skridelse».



bonden: «Brødet du holder til-
bake, til hører den sultne. Kap-
pen i ditt gjemme tilhører den 
nakne. Det bortgjemte fottøyet 
i skapet ditt tilhører de barføt-
te. Pengene du har spart, tilhø-
rer den trengende. Alle dem du 
kunne ha hjulpet, har du gjort 
urett.» 

En annen av Evagrius’ sam-
tidige, Augustin (354–430), defi-
nerte det slik:  «Den rike manns 
overflod er den fattige manns 
nødvendighet» – overfloden fra-
tok den fattige livsgrunnlaget. 
Det ble en uttalelse som skulle 
bli flittig brukt av munkeorde-
nene i middelalderen. 

Alt dette var Evagrius enig i. 
Men for ham er fråtseri først og 
fremst et åndelig problem. Ma-
gens vanvidd (gresk: gastrimar-
gia) er et demonisk tankemøn-
ster (gresk: daimonos logismos) 
som medfører en besettelse av 
mat og fysisk sunnhet. Hadde 
Evagrius fått sjansen til å leg-
ge nåtidsmennesket på benken, 
ville han tolke fedmeepidemi så 
vel som fitnessmani som symp-
tomer på fråtseri. 

Men hva består så den ånde-
lige dimensjonen av? Den består 
i å forsøke å dekke et åndelig 
behov – for mening, fred, kjær-
lighet og glede – med mat, diet-
ter eller treningsprogrammer. 
Prosjektet er dømt til å mislyk-
kes. Ikke fordi det er noe galt 
med mat i seg selv, men fordi 
maten ikke har format til å dek-
ke slike behov.  Maten er til for 
livet, og livet er til for kjærlig-
heten. Derfor er Evagrius ufor-
sonlig i sin kritikk av munker 
som krampaktig holder fast i di-
etten sin, som om magen deres 

var gud. Får man gjester, bør 
man med «kjærlighetens lov» 
fravike fasteregimer og dietter 
og «med glede» nyte et måltid 
sammen med dem. Alt annet 
ville være ensbetydende med 
å være besatt av gastrimargia. 
Som en oppbyggelig illustrasjon 
på dette forteller Cassian om 
en munk som på én enkelt dag 
spiste seks ganger så mye som 
normalt i gjestfrihetens navn, 
og han gjorde det til og med i 
oppriktig glede!

Hva fyller jeg meg med? De 
underliggende temaer i Evag-
rius’ beskrivelser av fråtseri er: 
Hvorfor spiser jeg? Hvorfor 
setter jeg meg til bords? Hvor-
for prøver jeg å mette et ån-
delig behov med mat? Hva er 
det jeg fyller meg med? Hvor-
for er helse blitt en besettelse 
for meg? Som sagt oppfatter 
Evagrius ikke fråtseri primært 
som et fysisk eller sosialt pro-
blem. Det er åndelig. Derfor tar 
han utgangspunkt i Jesu ord fra 
Markusevangeliet: «Det er det 
som kommer ut av et mennes-
ke, som gjør et menneske urent» 
(Mark 7,20). Veien er «innenfra 
og ut». Følgelig har diett og vi-
ten om sunnhet en berettiget 
funksjon, men kun som peile-
merker. Fråtseri skal imøtegås 
med at man lytter til samvittig-
hetens stemme og gjør kjærlig-
heten til Gud og mennesker til 

Vi spurte våre 
Faddere om de
kunne beskrive oss 
med et ord.

Send kodeord Venn til 2490 
og bli Fadder hos Misjonsalliansen.

Å være Fadder hos oss koster 230,- pr. måned.

Ingen kostnader belastes mobilabonnementet.

Dette 
er hva de 
svarte …
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det normative prinsipp for ens 
kostvaner og måltidsfelles-
skap. Man skal først og fremst 
la seg fylle av Guds kjærlighet 
og sannhet. Her er den sanne 
næring som gir evig liv. 

Bibelen og mat. Ørkenfedre-
nes oppfattelse av fråtseri var 
inspirert av de bibelske fortel-
lingene. Her fant de belegg for 
hvor viktig det er at man spiser 
og drikker på den riktige måten. 
Poenget er innlysende. Ifølge 
Bibelen dreier menneskehetens 
første fristelse seg om mat. Fal-
let er et uttrykk for en spise-
forstyrrelse. Jakob blir forfar 
til det utvalgte folk takket være 
en skål linser. Jødene setter lik-
hetstegn mellom kostholdsreg-
ler og gudsforhold. Jesu første 
fristelse i ørkenen vedrører 
også mat, men han gir ikke et-
ter for djevelens oppfordring 
til å forvandle en stein til brød 
(Matt. 4,3). Han konkluderer sin 
misjon med å innstifte nattver-
den med vin og brød. Ved å hek-
te disse fortellingene sammen 
betraktet man nattverden som 
gjenopprettelsen av det feilslåt-
te måltidsfellesskapet i Edens 
hage. Det var et frampek til fel-
lesskapet i det fullendte Him-
melriket, hvor alle mettes i ord-
ets dypeste forstand. 

Overordnet sett er Bibelens 
budskap provoserende enkelt: 
Alt gikk galt på grunn av en en-
kelt bit. Alt blir godt på grunn 
av et enkelt måltid. Men kan-
skje er budskapet så enkelt: I det 
sanne måltidsfellesskap går det 
biologiske, sosiale og åndelige 
opp i en høyere enhet. Kristi 
tilstedeværelse bærer i seg en 

samhørighet mellom skapelsen, 
mennesket og Gud. Vi blir hva 
vi spiser. 

Det gode fråtseri. Tradisjonelt 
har man betraktet askese, av-
holdenhet og faste som fråtseri-
ets motsetning. Det har en viss 
berettigelse. Faste og avholden-
het kan være godt, ikke minst 
når formålet ikke bare kon-
sentreres om kroppens sunnhet 
eller om seksualitet. På samme 
måte som det å spise også har 
et sosialt og åndelig formål, har 
fasten også en sosial og åndelig 
dimensjon. I dette ligger den or-
todokse kirkes begrunnelse for 
fastens treklang av bønn, faste 
og almisser, hvor bønnen sva-
rer til den åndelige dimensjo-
nen, fasten til den fysiske og 
almissen til den sosiale. Men 
avholdenhet kan bare være et 
skritt i riktig retning. Saken er 
at fråtseri er et misbruk av noe 
godt. Dermed må det finnes et 
«godt fråtseri». 

Som sin djevelske dobbelt-
gjenger har dette fråtseriet 
både kvantitative og kvalitati-
ve aspekter. Men i motsetning 
til gastrimargia er det uselv-
isk og livgivende for både ånd 
og kropp. Det gode fråtseri il-
lustreres i Bibelen som «landet 
som flyter med melk og hon-
ning». Her står melken for det 
kvantitative aspektet: fysisk 
sunnhet, sosial velstand, gode 
vitaminer. Honningen er et 
bilde på livets sødme, som gjør 
livet verdt å leve og fyller oss 
med en følelse av at det er godt 
å være til. Det åndelige aspektet 
uttrykkes videre ved at landet 
ikke er menneskeskapt. Det er 

skjenket av Gud og kjenneteg-
nes ved en overstrømmende 
godhet. 

Det gode fråtseri utfoldes i 
full styrke ved Jesu tilstedevæ-
relse. Tenk på bryllupet i Kana. 
Her flyter det med flere hundre 
liter vin av beste slag. Eller på 
salvingen i Betania, hvor det 
fråtses i den dyre oljen. Her er 
ikke poenget at det er en hellig 
gjerning overfor Gud, men en 
synd når den praktiseres blant 
mennesker. Jesus var også et 
menneske. Fortellingen opp-
fordrer heller til et brudd med 
vanetenkning om fråtseri. Slik 
kvinnen knuste krukken sin, 
skal noe knuses for å gjøre plass 
til det gode fråtseri, det som 
overøser andre med godhet. Det 
er ikke innadvendt, men utad-
vendt – ikke selvforherligende, 
men selvforglemmende. 

Babette. Dette er vidunder-
lig illustrert i Gabriel Axsels 
Oscar-vinnende film «Babet-
tes gjestebud», bygget på Ka-
ren Blixens novelle. Fortellin-
gen utspiller seg i en nordnorsk 
bygd. I filmen tjener flyktnin-
gen Babette som husholder-
ske i et puritansk, lukket og 
religiøst samfunn. De kjenner 

ikke hennes fortid som gour-
metkokk i hjemlandet Frankri-
ke. Hun tjener dem trofast i en 
årrekke. En dag får hun et brev 
fra Frankrike. Hun har vunnet 
et stort beløp i et lotteri. Men i 
stedet for å bruke opp formuen 
på å reise vekk eller hjem, be-
stemmer hun seg for å bli væ-
rende og gi det lille samfunnet 
en uforglemmelig opplevelse. 
Hun inviterer til Babettes gjes-
tebud. Det blir en aften med et 
overdådig måltid hvor det ikke 
spares på noe. De beste råvarer 
og mest eksklusive viner kom-
mer med båt fra Frankrike. At 
selskapet ikke skjønner seg på 
verken kulinariske delikatesser 
eller årgangsviner, bryr hun seg 
ikke om. Hun følger hjertet og 
tilbereder et måltid som merker 
dem for livet. Et enkelt måltid 
som rommer hele hennes hjer-
te, evner og formue. Her kan 
man sannelig si at kvantitet og 
kvalitet utgjør en enhet. Det er 
som om himmelen kommer 
ned på jorden i dette symbol-
ske nattverdsmåltidet. Det va-
rer bare en liten stund, men det 
holder. Etterpå fortsetter livet, 
men noe er forandret. Babette 
er igjen fattig, men rik. Det lil-
le samfunnet har fortsatt sine 
særegenheter, men det har åp-
net seg for noe større. 

Ødselhet. Noen vil påstå at Ba-
bette ødsler med kjærligheten 
og pengene. Det gjør hun da 
også, og det er nettopp det som 
er fortellingens poeng. Dette 
poenget møter vi også i fortel-
lingen om salvingen i Betania. 
Kristus velsigner denne formen 
for sløsing. Ja, han er den gode 

Noe må 
knuses for å 
gjøre plass 
for det gode 
fråtseriet.
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sløseren. Han gjør det klart at den 
egentlige motsetningen til fråtse-
ri er ikke avholdenhet eller askese. 
Motsetningen er en overstrøm-
mende sjenerøsitet som springer 
ut av Guds kjærlighet. 

Vi er inne på det Johannes Cas-
sian kaller «hjertets overskridel-
se», excessus cordia. Eller det feno-
men middelalderteologene kalte 
magnificentia: en selvforglemmen-
de overdådighet. Hvilket sted er 
bedre egnet til å utfolde en slik 
ødselhet enn rundt et veldekket 
bord? Eller i et spesielt prosjekt, 
eller i dagliglivet med mine med-
mennesker, også de helt fremme-
de? ◼ 

Populær  
dåpsgave!

Med Dåpsklubben TRIPP TRAPP får barna gode bøker, 
DVD-er og CD-er rett hjem i postkassa. De blir kjent 
med Bibelens fortellinger, med kveldsbønner og 
mange fine barnesanger. Bøker på bokmål og nynorsk.

*Du betaler bare portoen

Flere velkomstgaver finner du på 
www.tripptrapp-klubben.no

Dåpsklubben TRIPP TRAPP drives av IKO-Forlaget
Telefon 22 59 53 00
E-post ordre@iko.no
www.iko-forlaget.no

Kirkerottene og  
Lea Mus DVD
Verdi 199,–  •  3–6 år

GRATIS

2
Noahs ark   
Tøybåt
Verdi 225,–  •  0–3 år

GRATIS

3

Sanger ved  
sengekanten CD
Verdi 199,–  •  0 år ➞

GRATIS

1

• For barn fra 0 til 12 år
• Ingen krav til minstekjøp
• Tilbud om 3 pakker årlig

Velg  

GRATIS 
velkomstgave!*

til et barn du er glad i!

Gi

Fråtseri:  
noen peilemerker
• Til daglig: Bruker du mat og 

drikke som kompensasjon 
for andre behov? 

• Blant familie og venner: 
Hvem bestemmer over din 
kroppsvekt og kondis? 

• I samfunnet: Hvor er tre-
klangen av måltidets bio-
logiske, sosiale og åndelige 
dimensjoner?  

• På diett: En tid til å holde 
den, en tid til å bryte den?

• Godt fråtseri: Hva er ditt 
neste ødselhetsprosjekt?   

et ekko fra dylan

Well, I’ve already had two beers
I’m ready for the broom
Please, Missus Henry, won’t you
Take me to my room?
I’m a good ol’ boy
But I’ve been sniffin’ too many eggs
Talkin’ to too many people
Drinkin’ too many kegs
Please, Missus Henry, Missus Henry, please!
Please, Missus Henry, Missus Henry, please!
I’m down on my knees
An’ I ain’t got a dime 

Bob Dylan, «Please, Mrs. Henry»,  
The Basement Tapes, (1967)


