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8. søndag i treenighetstiden - 22. juli 2012  
Minnedag etter terroren. 

Prekentekst: Matt 5, 1-12 
 

Himmelriket er preget av rettferdighet og fred 
 

Dagen 

På årsdagen for terrorhandlingene er menighetene i Den norske kirke bedt om å gi rom for 
minner og ettertanke etter det forferdelige som skjedde i 22. juli i fjor. Dagen handler også 
om forbønn for folk og land, og for alle de som sliter tungt etter det de opplevde.  
Vi er berørt i ulik grad på det personlige planet, men som folk opplevde vi alle terroren som 
et dypt sjokk, og en sterk utfordring av verdier som er viktige for oss: Demokrati, frihet, 
trygghet. Sjelden er det blitt så tydelig at ”vi trenger hverandre” i dette landet! 
Tekstene for denne 8. søndagen i treenighetstiden, er disse: Mark 12,37-44; 2 Mos 36,2-7 og 
2 Kor 8,9-15. Les gjerne disse! Men siden mange gudstjenester og møter denne søndagen 
antakelig vil bli preget av minnet etter 22. juli i fjor, velger vi å bruke en av de tekstene som 
Kirkerådet har anbefalt. 
 
Teksten 
 
Matt 5, 1-12 er innledningen til Jesus-ordene som vi ofte kaller Bergprekenen; Matteus 
kapitlene 5-7. Dette er samme teksten som vi møter på Allehelgensdag. Jesus underviser 
disiplene, og temaet er Himmelriket.  Jesus underviser ofte om Riket og dets hemmeligheter, 
og grunntonen er at det som har med Guds rike å gjøre, er annerledes, for ikke å si helt 
motsatt av våre menneskelige forventninger og kalkyler. Jesus er kommet for å grunnlegge 
noe helt nytt i blant oss. Der hvor evangeliet forkynnes, er Jesus til stede, og der er også 
Guds gode rike i sin foreløpige skikkelse, mens vi venter på Hans gjenkomst i herlighet. 
Bergprekenen kan oppfattes moralistisk, som ei lang liste av ”du skal og du må!” Eller den 
kan leses som en urealistisk drøm om harmoni (”vakkert, men fullstendig 
virkelighetsfjernt!”). 
 
Men i første del av Bergprekenen møtes vi av ordet ”er”.  Jesus beskriver himmelrikets 
kvaliteter i bekreftende form. Riket tilhører Gud, og der han virker, skjer det store ting – 
midt i blant oss. Det er Han, og ikke vi som bygger riket. Men vi er hans medarbeidere. 
Vår tekst kalles saligprisningene. ”Salig” er et flott ord, som bærer i seg et løfte. Vårt norske 
ord ”lykkelig” blir nesten ubrukelig som forklaring, selv om det dekker grunnbetydningen. Vi 
kan velge å si ”godt stilt”, som understreker at saligprisningene punkt for punkt er trøst på 
livsvandringen: Det du savner nå, skal du få. Det som synes lite nå, skal vise seg å være det 
største.  
 
”Salige er de som skaper fred.” Saligprisningene gjenspeiler himmelrikets verdier. Når 
evangeliet forkynnes og tas i mot, begynner forandringen. Å være disippel handler om 
ydmykhet, barmhjertighet, rettferdighet og fred. En disippel er en fredsagent. 



Prekenen 
 
Mange av oss vil for alltid huske hvor vi var da vi hørte om terrorhandlingene 22. juli 2011, 
og hva vi tenkte og opplevde de nærmeste dagene etterpå. 
De siste ukene har vi fått en påminnelse gjennom rettssaken. Det er viktig for oss at retten 
holdes i hevd, også i møte med vold av ufattelig omfang. 
 
Det handler om menneskesyn: Hver enkelt av de 77 omkomne og de mange hardt skadde ble 
krenket på sin livsrett og sitt menneskeverd. Ingen har lov til å gjøre det i kraft av ideologi og 
samfunnsoppfatning. Aller minst i forsvar for ”kristen kultur”. 
Det handler om verdier: Mer kjærlighet, omsorg, åpenhet, demokrati. Dette gjenspeiler 
himmelrikets verdier om rettferdighet og fred. 
 
Noen minoriteter er spesielt utsatt: 
-Våre jødiske landsmenn og – kvinner. Antisemittismen ligger både over og under 
overflaten, jamfør undersøkelser  både fra HL-senteret på Bygdøy og fra Det Mosaiske 
Trossamfund. Som disipler er vi kalt til å vise kjærlighet til det jødiske folk, og dele 
evangeliet med dem – i respekt for deres egenart. 
-De nye gruppene av fattige i Norge, tiggere og prostituerte. Hva er vår respons som kristne 
på å møte disse på gata? 
-Asylsøkere. De som frykter for trosforfølgelse i sitt hjemland. Hva er vi kalt til å gjøre for 
våre søsken? 
 
Vi har fått en ny grunnlovsparagraf i vår, om at Norge bygger på verdigrunnlaget i den 
”kristne og humanistiske arv”.  Hvordan kan vi stå sammen som kristne, og sammen med 
andre mennesker av god vilje for å ta vare på disse verdiene?  
 
Salmer 
NoS 698 – Å leva det er å elska 
NoS 706 – Til kjærleik Gud oss skapte 
NoS 727 – Guds kjærleik er som stranda og som graset 
NoS 728 – Herre, du vandrer forsoningens vei 
NoS 814 – O bli hos meg 
NoS 871 – La oss vandre i lyset 
S97 nr 27 – Gå gjennom byens lange, rette gater 
S97 nr 75 – Midt i alt det meningsløse  
 
Hvis en har et kor som kan stille opp midt på sommeren, er et flott å få lytte til 
saligprisningene sunget, jamfør Hovlands Allehelgensmesse. Men det skal godt gjøres at det 
klinger like flott som i kirken på Saligprisningenes berg, med sin helt unike akustikk! 
 
Momenter til gudstjenesten på ettårsmarkeringen: www.kirken.no 
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