
NR. 5 Oktober 2014 125. ÅRG.

FOR HEIMEN OG SKULEN OG KYRKJA

ISSN 1892-5103

Eidsvollsbygningen har me før hatt inne i bladet - men no som framsidemotiv. Foto: Kari Molde.



Stille Stunder - oktober 2014

2

Ein gong tok Jesus med seg 
læresveinane sine opp i fjellet. 
Ein uvanleg stad for trusop-
plæring, tenkjer eg. Men for 
mitt indre auga står dei unge 
mennene og turkar sveitten før 
dei sessar seg på rabbane. Og så 
lyder dei til Meisterens tale:

”Sæle dei som er fattige i 
ånda, himmelriket er deira.” 
(Matt 5, 3.) Og Jesus held fram: 
Sæle er dei som syrgjer, dei 
audmjuke og tolsame, dei som 
stundar etter rettferd, dei mis-
kunnsame, dei reine i hjarta, dei 
som skaper fred, dei som vert 
forfylgde for rettferds skuld. Slå 
opp og les den fullstendige tek-
sten i Matt 5!

Slik tale hadde nok Jesu 
læresveinar aldri høyrt før. Dei 
måtte undrast, ja fjetrast. Trass 
i stemnestaden fekk dei høyra 
noko heilt anna enn høgstemt 
fjellpoesi. Og det Jesus sa, må 
ha festa seg i minne og medvit 
for alltid. For sæleprisingane bryt 
radikalt med alle menneskelege 
tankemønster. Så treng me òg 
dess meir ta til oss Jesu røyndom-
snære tale om eit sant kristenliv.  

Høyr no: Himmelriket når me 
aldri ved å tøya oss mot ideale 

høgder med eige strev. I staden 
kom Jesus med Guds rike til oss! 
I han er riket  gjort tilgjengeleg 
for alle som vil ta imot det. Me 
har høyrt så mange, ofte billige, 
ord om lukke, tilfredsstilling og 
gleder i livet. Jau, livslukke er 
visseleg ei stor velsigning. Men 
einast Gud kan gjera eit men-
neske sælt. Deg å få skode er 
sæla å nå, syng me i ein keltisk 
salme. Andsynes Gud kan du 
i dette livet berre sjå han som i 
ein sundbroten spegel. Korleis 
kan du då likevel kalla deg sæl? 
Det svarar Paulus på i brevet 
til romarane: «Sæle er dei som 
har fått sine brot tilgjevne og 
sine synder tildekte. Sælt er det 
mennesket som Herren ikkje til-
reknar synd» (Rom. 4.7-8). 

Eig du Guds samfunn med 
seg for Jesu rettferds skuld, er 
du sæl anten livet ler imot deg, 
eller stormane rasar og prøving-
ane vil ta all di livskraft. Nokre 
gonger har eg sjølv røynt korleis 
Guds gode farsarmar bar meg 
over stride elvestryk og sette 
meg på fast berg. Ei slik sæle 
har ein heilt annan substans enn 
dei gode kjenslene. Dei kjem og 
kverv att. Apostelen Paulus skriv 

òg: ”Gled dykk i Herren alltid!” 
Legg merke til orda ”i Herren”. 
For denne  livsgleda er tufta på 
vissa om Guds nåde, hans trøyst 
i våre suter og sorger, hans kraft i 
vår vanmakt, hans styrke når me 
er som mest nedbøygde. Og det 
beste av alt: Denne sæla varer òg 
gjennom død og grav, heilt fram 
til det evige livet i Guds rike.

Difor er du òg sæl,  jamvel 
om du som truande  kjenner 
deg fattig i deg sjølv. For i dine 
tomme hender kan Gud leggja 
sine himmelske gåver. Som ein 
Jesu læresvein og ettterfylgjar 
skal du få ta til deg sæleprisin-
gane som Jesus forkynte for sine 
læresveinar, ikkje minst når livet 
er tungt og dagane vonde. Og 
så kan du finna fram og syngja 
Blix-salmen (som diverre ikkje 
er komen med i den nye salme-
boka): 

Syrgjande, men alltid sæle 
er me i vår kristne tru. 
Når me høyrer Jesu mæle, 
stilnar sut og gråt og gru.
Når vårt hjarta kan seg lauga 
ljuvt i ljoset frå hans auga,
klårnar alt som før var myrkt, 
sorgtung hug vert still og styrkt. 

Sæl er du som...
Av Lars Hernes
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& 1:
Kongeriket Noreg er eit fritt, sjølvs-
tendig, udeleleg og uavhendeleg 
rike. Regjeringsforma er avgrensa 
og arveleg monarkisk.  

& 2:
Verdigrunnlaget skal framleis vere 
den kristne og humanistiske arven 
vår. Denne grunnlova skal tryggje 
demokratiet, rettsstaten og men-
neskerettane. 

& 4:
Kongen skal alltid vedkjenne seg 
den evangelisk-lutherske religionen. 

& 5:
Kongens person er heilag; han kan 
ikkje lastast eller skuldast for noko. 
Ansvaret ligg på rådet hans. 

& 9:
Så snart kongen, som myndig, tek 
til med regjeringa, gjer han denne 
eiden for Stortinget: «Eg lovar og 
sver at eg vil regjere Kongeriket 

Noreg i samsvar med konstitus-
jonen og lovene, så sant hjelpe meg 
Gud den allmektige og allvitande!»

Er det ikkje samla noko storting 
på den tida, blir eiden gjeven skrift-
leg i statsrådet, og kongen tek han 
opp att på fyrste storting. 

& 11:
Kongen skal bu i riket og kan ikkje 
utan samtykke frå Stortinget vere 
utanfor riket meir enn seks månader 
om gongen utan at han personleg 
misser retten til krona.
 Kongen må ikkje ta imot 
ei anna krone eller regjering utan 
samtykke frå Stortinget, og til det 
krevst to tredjedelar av røystene. 

& 16:
Alle innbyggjarane i riket har fri reli-
gionsutøving. Den norske kyrkja, ei 
evangelisk-luthersk kyrkje, står ved 
lag som den norske folkekyrkja og 
blir stødd som det av staten. Nærare 
føresegner om kyrkjeskipnaden blir 
fastsette i lov. Alle trus- og livssyns-

samfunn skal bli stødde på lik line. 
& 93:
Kvart menneske har rett til liv. Ingen 
kan dømmast til døden.
 Ingen må utsetjast for 
tortur eller anna umenneskeleg eller 
nedverdigande behandling eller 
straff.
 Ingen skal haldast i slaveri 
eller tvangsarbeid.
Dei statlege styresmaktene skal 
verne retten til liv og stri mot tortur, 
slaveri, tvangsarbeid og andre for-
mer for umenneskeleg eller nedver-
digande behandling. 

& 100:
Ytringsfridom skal det vere…….

& 112:
Alle har rett til eit helsesamt miljø 
og ein natur der produksjonsevna 
og mangfaldet blir haldne ved lag. 
Naturressursane skal disponerast ut 
frå ein langsiktig og allsidig syns-
måte som tryggjer denne retten og 
for kommande slekter…..
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Grunnlova av 1814 er rekna 
for å vera den kanskje mest lib-
erale for si tid. Det kan tykkjast 
underleg at det i ei slik lov kom 
inn ein passus om at visse grup-
per av menneske skulle vera 
utestengde frå landet: jødar, 
jesuittar, munkeordenar. Men 
slik vart det. Var det berre eit 
hendeleg uhell, eit resultat av 
hastverksarbeid i ein sluttfase på 
Eidsvoll? Eller går det djupare? 
Var det i staden eit produkt av 
rådande tankar i tida?

Nicolai og Henrik
Det vart aldri heilt ro rundt dette 
punktet i paragraf 2. Det var elles 
ulike meiningar, alt på Eidsvoll. 
Ein sterk pådrivar for ei endring, 
var seinare Henrik Wergeland.  
Paradoksalt nok: På Eidsvoll var 
far hans, Nicolai Wergeland, ein 
av dei som sterkast gjekk inn for 
paragrafen. Men seinare skifta 
han syn. Far og son kom kvaran-
dre i dette såleis til møtes.  

I Stortinget var dette ei sak 
som vart handsama i fleire 
omgangar på 1840-talet. Fyrst 
i 1851 var det stort nok fleirtal 
(to tredjedels) for at punktet 
om utestenging av jødar kunne 
takast ut.  Den djerve diktaren 
sin kamp vart då krona med hell 
– diverre seks år etter at han var 
død.  Det er elles å nemna at par-
agrafen i ein periode under andre 
verdskrigen atter var grunnlovs-
festa! Punktet om utestenging av 

jesuittar og munkeordenar vart 
forresten ikkje teke ut før i 1956. 
Og fyrst ved grunnlovsjubileet i 
1964 kom paragrafen om reli-
gionsfridom «på plass». 

Opplysningstid, eller…? 
Om kvifor det vart slik det vart i 
1814, har idehistorikaren Håkon 
Harket dette året kome ut med 
ein omfattande studie, førelig-
gjande i bokform: «Paragrafen. 
Eidsvoll 1814» (Dreyers Forlag 
2014). Detaljrikt og overty-
dande dokumenterer han  her 
at jødeparagrafen nok ikkje var 
eit produkt av eit hastverksar-
beid - men at han må sjåast i 
samanheng med sterke straum-
drag i samfunnsdebatten den 
gongen i Europa. I denne såkalla 
opplysningstida levde ikkje berre 
toleranse- og fridomsideal,  men 
samstundes også ein antisem-
ettisme (jødehat).  Stereotype 
oppfatningar av jødane som 
folkegruppe fekk  både på 
1700- og 1800-talet leva vidare. 
Dels vart dei av lærde skribentar 
ideologisk forankra.  

I den kristne tradisjonen (også 
frå fader Luther!) ligg det diverre 
mykje av anti-judaisme.  I etter-
tid kan tala om eit samfunnsliv 
gjennom lang tid prega både av 
religiøse og kulturelle fordomar 
mot jødane som folkegruppe.  
Og endå ikkje nemnt, men skulle 
vera kjent:  korleis dei under andre 
verdskrigen vart handsama. 

Ikkje eit arbeidsuhell  
Det er kjent at dei meir intelle-
ktuelle på Eidsvoll - slike som 
Christian Magnus Falsen, Georg 
Sverdrup og den før nemnde 
Nicolai Wergeland - var allment 
godt orienterte i det europei-
ske tankegodset.  Dette er no 
nærare studert av Harket, ikkje 
minst i materiale etter Falsen.  
Synspunktet om arbeidsuhell 
står etter dette enn meir for 
fall. Det var altså ikkje slik at 
paragrafen fekk si form fordi dei 
«ulærde bøndene» ikkje visste 
betre.  Det stikk her djupare enn 
som så!

Jødeparagrafen
Av Ivar Molde
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Av Steinar Aksnes

Herre, korleis kan eg sjå din kjærleik?
Gud, kvar er teiknet på omsorg frå deg?
Jesus, eg lengtar i von på din nærleik,
Heilage Ande, kva vil du med meg?
Har du meg kjær 
slik som eg er?
Far, sjå i nåde til barnet ditt her!

Tung er mi sorg, som eg ber åleine,
men du har sagt eg kan kome til deg.
No står det for meg så klart, dette eine:
Gud, det er du som lyt kome til meg.
Så står eg her
slik som eg er.
Eg er ditt barn, du meg løftar og ber.

Takk for dei mange som er min neste,
alle som tenkjer på meg når dei ber.
Trufaste bøner om berre det beste
for denne eine, når mørkast det er.
Gud, ver dei nær,
alle som ber.
Herre, velsigne kvar ein som meg ser!

Herre, såleis kan eg sjå din kjærleik!
Gud, eg ser teiknet på omsorg frå deg!
Jesus, eg lever i von i din nærleik,
Heilage Ande, du rettleier meg.
Du har meg kjær
slik som eg er!
Vis meg min neste, så Jesus eg ser!

13.12.98 – men på prent for fyrste gongen no. 

Herre, korleis 
- - ?Forbod mot jødar i Noreg var ikkje noko 

som kom heilt nytt med Grunnlova av 
1814. Det var gjerne slik tenkt at kristent 
skulle landet vera, verken meir eller mindre. 
Rom for «avvikarar» var det lite. Lovfesta 
vart jødeforbodet tydeleg i Christian den 
femtes lov av 1687. Praktiseringa kunne 
visstnok variera noko. I Danmark vart 
forbodet mot jødar gjennom eit «fribrev» i 
1814 oppheva. På Eidsvoll - berre få veker 
seinare! - gjekk dei altså ein motsett veg. 

Noko av tanken i tida før og rundt 1814 
var den at jødane alltid vil verta verande 
noko for seg sjølve, som ein slags «stat i 
staten» - også omtalt som  ein eigen «han-
delskaste», gjerne då i strid med staten sine 
interesser. Dette må  ha vore opplevd som 
stridande mot ideen om nasjonsbygging 
og eit samlande fellesskap.  Til dels vart det 
på Eidsvoll sagt sterke ord om jødar - slik 
som at ein sann jøde aldri kan vera ein god 
borgar! 

Kort notidsperspektiv
Me har ingen jødeparagraf lenger. Men 
antisemittismen ligg gjerne og lurer, slik 
litt under overflata.  Eg treng ikkje her 
seia meir om det – anna enn at me som 
samfunnsborgarar gjer rett i å halda oss 
vakne, tenkja etter.  Dette gjeld jødar – 
og det gjeld framandhat i alle variantar. 
Kor tolerante er me, eigentleg – i vår eiga 
tid? Visst kan det her finnast utfordringar.  
Men framfor alt: Her handlar det om men-
neskeverd, om likeverd, respekt mellom 
menneske og folkegrupper.  Og apropos 
Henrik Wergeland – frå han eit undrande 
spørsmål, det er knapt mindre aktuelt no 
enn før: «Hvi skrider menneskeheten så 
langsomt frem?» 
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Den «ukjende» sunnmørspoeten 
Sigvald Skavlan (1839-1912)  
- eit 175-årsminne
Det er i år 175 år sidan ein ganske «anonym» sun-
nmørspoet såg dagens lys i ei i dag ganske kjend 
fjordbygd (Pitza Grandioso), Stranda, der foreldra 
var prestefolk. Dei flytta til Fosnavågen i Herøy 
kommune, der han vaks opp i «storm og strid på 
hav og land».

Som faren gav han seg i kast med teologien, og 
vart prest, på mange måtar ein uvanleg prest. Det 
vil etter kvart kome fram, sjølv om han kom litt 
i skuggen av andre vidgjetne sunnmøringar som 
Ivar Aasen, Johannes Barstad, Bernt Støylen og 
Anders Hovden. Desse sette tydelege spor, både 
som målmenn og som song-og salmeskaldar. Men 
kven av dei kan smykke seg med Ridder av 1. 
klasse av St. Olavs orden?

Sjømannsprest. Han fekk si  første tid i teneste 
som sjømannsprest, i Antwerpen (1865), som ein 
av dei første i starten åt Den norske Sjømannsmis-
jon. Her var han i fire år, før han tok til som lærar 
og seinare forstandar ved Trondhjems Døvstum-
meinstitutt. 

Døveprest. I 50-årsavhandlinga si for instituttet 
kom han med framsynte tankar og metodar i og 
om teiknspråket. Dette arbeidet vart han aldri 
ferdig med, eit arbeid som førte til at han i 1910 
vart utnemnd som den første æresborgar av 
Døvstumme-foreininga i Trondheim. 

Prest og prost. Skavlan reiste ein periode frå 
Trondheim til Askøy ved Bergen, der han først var 
prest, seinare prost i Midhordland prosti, men kom 
attende som prest i Vår Frues kyrkje i Trondheim 
i 1887, ei stilling han hadde til han vart pensjon-
ist. Det høyrer med at han ikkje var redd for å gå 
nye vegar i sitt kyrkjelydsarbeid, og tok initiativ 
til oppstart av Trondhjems Ynglingeforening, som 
han også vart æresmedlem i.

Diktaren. Han skulle bli ein svært ettertrakta 
tekstforfattar. Men vi har ikkje mange salmar etter 

han i Norsk Salmebok-13: Berre ein! Salmeboka 
frå 1985 har tre, Sangboken fire. Lat meg først 
nemne to av desse: Den eine i Bernt Støylen si 
omsetjing: 

«Eg kysser dine hender med djupe naglegap, 
dei som så herleg vender til vinning alt mitt tap.» 

Denne vitnar om eit noko svulmande og inder-
leg språk, som ikkje minst nasjonalromantikken 
var full av. Som eit apropos til vår 200-års Grunn-
lovshøgtiding, har vi ein salme som på mange vis 
syner Skavlan sitt syn på Noreg (Norden) som ein 
kristen nasjon:   

«Det lyser kors i Nordens flagg! 
Syng høyt med oss Guds pris i dag,    
Han samlet oss med hyrdestav,
En Jesu hjord fra havn og hav.

Takk, Herre, for ditt sterke ord,
for lys i land, for lys ombord,
for råd og trøst av viet munn
og forbønn i en stormfull stund.

I salmeboka vi no har forlete,  hadde Skavland to 
sentrale og sterke salmar som på den eine sida 
handlar om å leve nær Jesus, for så å fylgje kal-
let til liv og teneste. Lat oss førtst sjå på livet og 
tenesta slik han uttrykkjer det i det som vert kalla 
«diakonissesongen», og som ikkje har fått fornya 
tillit i den nye salmeboka: «Min Herre har kalt 
meg, og glad vil jeg gå»

Frå Skavlan si hand vart den formulert slik: 
«Min lodd falt meg liflig» (1893).  Christian Cap-
pelen sin melodi heng fast ved denne teksten (som 
også vert brukt til: «Mer hellighet gi meg» av Ph. P. 
Bliss). NB: Skavlan steig ikkje fram med det nynor-
ske skriftmålet (som dei før nemnde), men skreiv 
på det danskfarga riksmålet. Men frå talarstolen 
tala han med kraft og mynde, gjerne i poetiske 
vendingar, og vart sett høgt som forkynnar.
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Den «ukjende» sunnmørspoeten Av Harald Myklebust

Salmen er blitt endra ein del frå det opphavlege 
språket, men har ein så direkte bodskap, at det 
kan brenne under føtene. Med Kristus-tillit syng 
han i første verset:

Han førte meg bort fra min selvvalgte vei.
Jeg priser deg, Herre, som bandt meg til deg.

Og han held fram i v. 3:
«Ja, gi meg det stille, det ofrende sinn:
Å bortviske tåren fra sørgendes kinn,
å tale ditt trøstende ord til en trett,
å virke og be for de fattiges rett.

Så dette ransakande 4. v.: 
«Fra lathet og hovmod meg, Herre, befri,
fra usaltet tale, fra tomt hykleri.
fra urenhets stier, fra mismot og frykt.
Å, Herre, gå med meg, da vandrer jeg trygt.

Om innhaldet ser ein den varme kristne nest-
ekjærleiken og omsuta, og han avsluttar det sjette 
verset slik:
Mitt liv er i himlen, mitt kors det er her,
barmhjertige Frelser, din tjener jeg er.

Ved ein kritisk gjennomgang av salmar som er 
tekne ut av den førre salmeboka, så er dei mest 
radikale - og direkte - tekne bort, fordi ein synes 
både måldrakt og uttrykk høyrer ei anna tid til. 
Det er synd, for å bruke eit inkjeseiande uttrykk. 
I tillegg står dei som lysande døme på fylgjene 
av ei radikal forkynning, ikkje berre høyre Ordet, 
men omsette det i levande liv. Som kulturskattar 
også skulle mange av desse kunne halde fram i ei 
ny salmebok, å få synge ut Evangeliet med sine 
«ramsalte» utfordringar.

Kantateforfattaren. Her kjem det fram, det 
STORE paradokset: Han som er ein prest og 
forkynnar, med augo for den eine eller dei små, 

med ulike utfordringar på det menneskjelege, 
helsemessige, åndelege, økonomiske og sosiale 
planet, syner seg ikkje berre i ord, men òg i gjern-
ing. Kva var det han nådde med si forkynning? 
Jau, menneske med alt det som rører seg i eit sunt 
og sant liv, i eit kulturelt og kunstnarisk mangfald. 
Kven var det som fekk den eine tekstutfordringa 
etter den andre i samband med store markerin-
gar? Ikkje dei «store» norske diktarane, men ein 
folkeleg prest frå Sunnmøre. Sjå berre:
* 1892: 50 års jubileumskantate for Det norske 
Misjonsselskap.
* 1894: 250 års jubileumskantate for Røros 
Koparverk.
* 1897: 900 års jubileumsoratorium for Trond-
heim by

Sist, men ikkje minst:
*  1906: Kantaten ved kroninga av Kong Haakon 
7 og dronning Maud i Nidarosdomen.

 
At han, av alle «større» diktarar i si samtid, 

fekk desse utfordringane, fortel om ein person-
legdom med poetisk givnad og kløkt, men også 
om ein med stor og åpen kontaktflate til breie 
lag av folket. I den grad han «styrte unna» dei 
sterke nasjonale frigjeringsstraumdraga i folket 
(målkamp, sjølvråderett), så gav han likevel sitt 
inn i ei sterk nasjonalromantisk song- og musikk-
vakning. I den grad denne framleis lever etter 200 
år med eiga Grunnlov, så vert Skavlan sungen ved 
dei aller fleste songarstemne den dag i dag, serleg 
i mannskor-samanheng, med «Sangerhilsen»: «La 
oss hvirvle velkomstsangen, brødre…» - som han 
skreiv i 1883, til musikk av ingen ringare enn vår 
fremste komponist: Edvard Grieg.

Framhald på side 9...
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Ingen andre hender enn våre

Nyleg kom eg over ei bøn, skriven av Theresa av 
Avila, ei nonne som levde for 500 år sidan. Som 
me skjønar, er det ein gamal tekst. Og likevel har 
han noko friskt og allmenngyldig over seg. Bøna 
er ikkje teologisk, ikkje formanande, handlar ikkje 
om rett tru eller åndelegdom – men om noko så 
konkret som hendene og føtene våre. 

Herre Kristus,
Du har ingen annan kropp på jorda
enn våre kroppar, ingen andre hender
enn våre hender.
Ingen andre føter enn våre føter.
Det er gjennom våre augo
at di medkjensle skodar ut over verda .
Det er ved hjelp av våre føter
at du framleis kan vandra rundt 
og gjera det gode.
Det er ved hjelp av våre hender
at du i dag velsignar menneske.
Velsign våre sjeler og kroppar
så me kan vera til velsigning for andre. 

Bøna oppmodar oss med andre ord om å vera 
medmenneske. Me høyrer til menneskeslekta, eller 
som katolikkane seier: Me er deler av kristi kropp, 
fødde til gode gjerningar. Ved hjelp av våre hender 
og føter kan gudskjærleiken verta gjord synleg på 
jorda. Fordi me høyrer til menneskeslekta, er me 
alle i same båt, avhengige av kvarandre. 

Dette får meg til å tenkja på demonstrasjonsto-
get som no i august vart skipa til av unge muslimar. 
Meir enn fem tusen menneske møtte fram utanfor 
Stortinget, i protest mot Den islamske staten (IS) 
og ekstremistgruppa Profetens Ummah. Appel-
lane var mange og sterke, dette var dei saman 
om, anten dei var imamar eller kristne, svarte, 
kvite eller brune. «Dei som drep eit menneske, 
drep ei heil menneskeslekt» (Koranen). «Sæle er 

dei som skaper fred, for dei skal kallast Guds born 
(Bibelen). 

Trass i ulikskapar i kultur, klesdrakt og politikk 
stod dei skulder ved skulder som ei stor forsam-
ling. Dette minner meg om ein tale pave Benedikt 
heldt for muslimske leiarar, der han minte dei om 
fellesskapet i trua: «Mennesket sitt fundamentale 
verd kjem av at det er skapt i Guds bilete, likt Gud. 
Fordi kristne, jødar og muslimar har denne sams 
trua på at dei er skapte av Gud, kan dei kalla seg 
brør».

Det er store ord frå ein pave, at me er sysken i 
trua. Ofte ser me berre skilnadene. Fordi me ikkje 
kjenner kvarandre, vert det skapt fordomar og 
mistydingar. I Noreg er religion ei privatsak. Kris-
tendomen er forvist frå det offentlege romet, me 
har avskaffa statskyrkja og teke bort faget frå sku-
len. Veldig mykje er forandra frå då eg var barn. 
For berre nokre ti-år sidan var det vanleg å starta 
skuledagen med salme   og bøn, i mange heimar 
vart det praktisert bordbøn og kveldsbøn, borna 
gjekk på sundagsskular og kristne barneklubbar. 
Nesten umerkande vart alt forandra. Kristentrua 
gjekk i dekning, det vart flautt å flagga trua, flautt 
å vedkjenna seg Jesus-namnet. 

Muslimane har eit anna tilhøve til trua si. For 
ein nordbuar kan det kjennast provoserande, fordi 
dei er så tydelege med skikkane sine: klesdrakter, 
hovudplagg, biletforbod, bønetider o.s.v. Her trur 
eg me har noko å læra. Me skal vera stolte av trua 
vår, stolte over alt det fine den kristne kulturen har 
ført fram gjennom kunst, kultur og etikk. 

Og det er von. Ved konfirmant-innskrivinga i 
haust var Tynset kyrkje fullsett av unge og eldre. 
Gudstenesta vart leidd av to flotte kvinnelege 
prestar, det var barnedåp, salmesong, musikk og 
nattverd. For ein vanleg kyrkjegjengar var det 
stort å sjå at konfirmantane gjekk så naturleg fram 
for å ta imot nattverden. Det er ikkje sikkert dei 

Av Gunvor A. Nygaard
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Framhald frå side 7...

Den minste kvist. Som sagt, berre ein 
salme har han i dag i den nye salmeboka, nr. 
609:
«Å, fi kk jeg kun være den minste kvist»

Det er nettopp i sitt nære og trygge 
Kristus-liv han kviler og hentar sitt glade og 
utoverretta samfunnsliv, både i kyrkje, misjon 
og folkeliv. Kanskje er denne bindinga til Den 
Herre Jesus Kristus, det frigjerande og livgje-
vande for eit kvart menneske, - også i vår tid, 
- ein kvist som blømer….

«… på vintreet ditt, Herre Jesus Krist.
Og måtte så aldri  vi skilles igjen,
men elske og elskes som venn hos venn.»

Som han vidare syng:
«Du renser mitt hjerte med kjærligste tukt,
og bløder enn grenen, den bærer dog frukt»

Og avsluttar:
Ditt kors rankes inn av de vinkvister små,
og opp til ditt hjerte jeg gjerne vil nå.»

visste kva dei gjorde, ikkje sikkert at dei var over-
tydde truande – men dei var på veg mot noko 
dei kjende var positivt. Kyrkja var ikkje klam og 
framand, men ein stad der dei høyrde heime. Det 
vart ei lang, lang rekkje med nattverdsgjester den 
sundagen. Torer du gå, så torer eg – og sjå, me 
vart eit pilegrimstog av brør og systrer på veg imot 
det evige. 

Me veit så lite, me menneska. Kva Gud er, for-
står me ikkje. Men bøna til Theresa av Avila er for-
ståeleg for alle som ber draumen om kjærleikens 
Gud i hjarto sine:  «Velsign våre sjeler og kroppar, 
så me kan vera til velsigning for andre». 

Foto: Colourbox.com



Stille Stunder - oktober 2014

10

Salmeboka i Bibelen har mange 
artige uttrykk. Kva erfaringar 
er det som har meisla inn slike 
ord, tru:

Himmelen skal gleda seg, jorda 
skal jubla, havet og alt som er 
i det, skal brusa. Marka og alt 
det ho ber, skal jubla, kvart tre i 
skogen skal ropa av fryd (Salme 
96.11-12). 

Eg ser på ein liten tyttebær-
plante med raude bær og regn-
tunge blad som står der så kald, 
grøn og bortgøymd under ned-
falle lauv og gras, nesten som om 
han hadde kamuflasjefarge, eg 

les i boka og spør meg om det er 
slik at han skjelv i lovprising. Ja, 
svarar det i meg, han er ei lov-
prising, men han veit det ikkje. 
Korleis kan noko så godt som 
Guds skaparverk, nokre fortetta 
kubikkmillimeter av skaparkraft 
og fantasi og struktur og liv – 
korleis kan det gjera anna enn 
å lovprisa? Som ein sukk, det 
skjelv og vert borte, men lynget 
og nedfallslauvet og kva det no 
er, kan trygt leggja seg til å døy, 
det kjem alltid fleire. 

 Kvar einskild vesle plante 
er berre ein i ei uendeleg lang 
rekkje. Ein heilt unik – ingen 
har nokon gong vore akkurat 

slik, og ingen vil heller verta det  
-men nye, umælande røyster 
skal hevast, nye tyttebær skal 
veksa opp av jorda i nye år, dei 
skal alle vera litt av pynteborden 
rundt kanten av Guds store lov-
song.

Men naturen sin song er ikkje 
berre lovsong. Ikkje enno. Skjelv 
han ikkje også i angst? Stundar 
og lengtar og sukkar under 
forgjengelegdomen.

Så liten! Og likevel syngja to 
så ulike stemmer!

Frå boka «Vandring med sopp 
og sjel» (Luther Forlag 2006). 

Foto: Hanne Marie Molde 

Syng dei?
Av Kari Leine Balog
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Eg sit med ei ny bok, «Du og 
Bibelen», som eg gler meg over 
å lese. Dette er ikkje ei bok med 
gjennomgang av tekstar og 
utgreiing av bibelord. 

Gudmund Gjelsten har skrive 
ei bok som losar lesaren gjen-
nom Bibelens bibliotek på 66 
bøker og gjer oss kjende i det 
bibelske farvatnet. I forordet 
skriv Asbjørn Simonnes: «Boka 
gir en fin skildring av bakgrun-
nen og innholdet i alle Bibelens 
bøker, og dermed skaper for-
fatteren et solid grunnlag for å 
se dypt inn i særtrekkene ved 
frelseshistorien.» 

Det slår meg kor viktig det 
er at ei bok med eit så pass 
vanskeleg tema kan vere så 
lett tilgjengeleg. Framstillinga 
er ikkje så innfløkt som ein ofte 
opplever det i tekstar med bibel-
ske tema. Sjølv for ein driven 
bibellesar, vil denne lettlesne 
boka gi nyttig innsikt og oversyn 
over Bibelens innhald. 

Sju hovudavsnitt utgjer 
innhaldet i boka: - Hva er så 
spesielt med Bibelen? Her 
tar Gjelsten for seg tre slags 
kunnskapskjelder: «Åpenbarin-
gen, vitenskapen og filosofien». 
- Hva vet vi og hva tror vi? Om 
eit møte mellom kristent og 
ateistisk livssyn. - Bibelens vei 
til oss. «Hvor er Bibelen kommet 
fra og hvordan er den kommet 
til oss?» - Verdens mest ver-
difulle bibliotek. «Hva handler 
Bibelens bøker om?»  - Hva er 

Bibelens budskap? «Det står så 
mye i Bibelen. Hva er det egen-
tlig den vil fortelle oss?»  - Når 
tro møter tro. «Det er så mange 
religioner i verden. Hvordan skal 
vi som kristne forholde oss til 
andre religioner?» - Bibelen og 
vår hverdag. «Hvilken rolle kan 
Bibelen ha i våre hverdager i 
livets ulike faser»?

Ein får eit klart inntrykk av 
forfattarens ønskje med boka: Å 
gjere lesaren medviten om kva 
Bibelens bodskap og dei kristne 
tradisjonane eigentleg dreiar seg 
om, kva dette verkeleg kan ha 
å seie for oss som lever i dag, 
og at det ikkje «- bare er en 
bremsekloss for en god og sunn 
utvikling». Boka er meint «- som 
et vennlig håndtrykk til tvilende 
og søkende mennesker fra en 
som selv har opplevd spennin-
gen i grenselandet mellom tro 
og tvil», skriv forlaget. 

Det er tydeleg at Gjelsten er 
godt inne i dei grunnleggande 
fakta om Bibelen som grunnlag 
for tankar om tru og tvil og kva 
det kan ha å seie for einskild-
mennesket. 

Eg trur denne boka vil fun-
gere godt i høve der ein ønskjer 
å få eller gi innsyn i kva slags 
bøker vi eigentleg har i Bibelen. 
Eg meiner at boka vil vere ein 
god motivator til å ta for seg 
skriftene i Bibelen på nytt, eller 
for første gong, gi lyst til å dukke 
inn i bøkenes bok og finne nye 
skattar, eller gle seg over dei 

ein har funne før. Her kan ein 
få forklaringar på eitt og anna 
ein ikkje har sett samanheng i 
tidlegare. Så får ein heller late att 
auga for ein og annan trykkfeil. 
Kanskje nokon vil reagere på at 
nynorskmannen Gudmund Gjel-
sten skriv bøker på bokmål. Det 
får så vere, kanskje målgruppa 
set mest pris på den målforma. 
Som lesar vil eg seie at dette er ei 
bok som eg ikkje visste at eg har 
sakna. Men no er ho her. Det 
gler eg meg over. 

Gudmund Gjelsten: Du og Bibelen. 
Samtaler om Bibelen. 
Tro og tvil i møte med Bibelens 
budskap. 
Hermon Forlag, 2014 (185 sider)

Ei bok som eg ikkje visste at eg har sakna
Bokomtale ved Steinar Aksnes
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Fylg meg heilt 
heim

Av Jan Magnus Bruheim

På vegen heim mot kvelden
så ljos som gode minne

det blenkjer fram ei stjerne
imillom skoddebankar.
Alt medan stjerna lyser
kan eg vel vegen finne.

Men tvil og otte skræmer
dei redde uro-tankar.

Mitt hovud luter ned.
Eg knepper mine hender
og kviskrar stilt og bed:

Bli ikkje burte for meg
bak drivande skyer av gløymsle.

Syn meg mi heimleid
igjenom verdsens

grå, sivande skodde-eim.
Lys upp mi inste

ljosredde gøymsle.
Fylg meg heilt heim!
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