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Biskop Atle Sommerfeldt: 

Tale ved presteordinasjon av Espen Robsahm 

Kjørven 
21.august 2016 – Fjellhamar kirke  

 

Kjære Espen!  

Gratulerer med denne dagen som markerer at du i dag innleder et nytt kapittel i livsfortellingen 

din. I vår kirke rykker du ikke opp i en ny åndelig status når du nå sier ja til kirkens kall om å 

tjenestegjøre som prest. Dåpen var og er og vil være fundamentet for din åndelige status. Ingen 

av oss kommer lenger enn til igjen og igjen bli minnet om at det er Guds nådehandling for oss 

i Jesus Kristus som er kristenlivets fundament. Grunnsteinen til dette fundamentet ble lagt da 

du ved Guds enestående nåde i dåpen ble en del av Kristi legeme i verden. 

I dag begynner allikevel noe nytt for deg. Erkjennelsen som vokste frem i deg som tenåring om 

å leve dåpens liv i etterfølgelse og tillit til at Gud ledsager deg og er tilstede i ditt liv, vokste til 

et kall om å forkynne Guds nåde og veilede mennesker til et liv i Jesu etterfølgelse, som vigslet 

prest.  

Som prest går du inn i en tradisjon helt tilbake til urkirken om å søke det økumeniske 

kirkefellesskapets godkjenning av ditt eget kall. Du er omgitt av en sky av vitner etablert 

gjennom 2000 år og på de fleste steder i verden. Disse kan du hente inspirasjon og trygghet fra. 

Du er ikke en selverklært hyrde eller profet. Menneskene du betjener kan være trygge på at når 

de møter deg, møter de hele den rikdom og mangfold og guddommelige autoritet som Kristi 

kirke er satt til å forvalte.  

I dag forvandles ditt personlige kall til kirkens kall. Slik blir denne dagen starten på et nytt 

kapittel i livet ditt som du vil bære med deg hele tiden og resten av livet.  

Å være prest i vår kirke i dag betyr at kirken gir deg ordnede arbeidsforhold  og fritid. Men en 

prest kan ikke gå inn og ut av ordinasjonsløftene i henhold til en arbeidsplan eller arbeidstid. 

«Prest» er fra i dag en del av din identitet med de muligheter og utfordringer det gir deg. 

Kirken lover ikke sine vigslede medarbeidere en tjeneste uten utfordringer og krevende 

erfaringer. Tjenesten kjerne er å ledsage mennesker med inderlig medfølelse i sorg og 

desperasjon. Det skal ikke være lett. Du bør bli berørt. Kreftene vil ikke alltid strekke til. 

Ledsagerens sorg over det du ikke fikk utrettet, ikke fulgt opp, ikke maktet vil være en 

undertone i tjenesten og livet ditt. 

Dine egne erfaringer av sorg og utilstrekkelighet er derfor en vesentlig del av din kvalitet som 

prest. 

Men tjenesten vil også gi deg glimt av himmel på jord når mennesker får tillit til at Guds nåde 

også gjelder dem, når mennesker nedtynget av påført lidelse opplever at ingen ting av det vi 

erfarer kan rive oss ut av Guds kjærlighet i Jesus Kristus, og når mennesker kommer til kirken 

med sine barn og sine liv og slik bekrefter sin tilhørighet til Guds virkelighet.  
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Det siste halvåret har menneskers erfaringer med kirkelig og åndelig lederskap på avveie fått et 

nødvendig fokus. Også vår kirkes historie er en historie om at presters lederskap har fulgt denne 

verdens mønster med autoritær og grenseoverskridende adferd overfor medarbeidere og 

mennesker. Hebreerbrevets bilde av kirkelige lederskap er et helt annet: «Vær hyrder for Guds 

flokk som dere har hos dere! …. Gjør dere ikke til herrer over dem Gud har gitt dere ansvar for, 

men vær et forbilde for flokken»  

Når Hebreerbrevet bruker betegnelsen hyrde, ser vi for oss Jesu lignelser om den gode hyrden, 

hyrden som oppsøker den ene og aldri vil slippe dem som er på avveie. Vigsling til 

prestetjeneste gir ikke fullmakt til maktmisbruk, men til alltid å invitere mennesker til Guds 

store gjestebud og ledsage dem på veien fra mørke til lys, fra død til liv, fra ensomhet til 

fellesskap, fra prestasjonsangst til hvile i Guds nåde – selv når vi vandrer i dødsskyggens dal. 

Dåpens vann og nattverdens brød og vin er gitt deg som Guds nådemidler til raus fordeling til 

mennesker. Slik gir du mennesker mer himmel på jord. 

Kjære Espen, Den norske kirke er svært takknemlig for at akkurat du nå går inn i tjenesten som 

prest og vil være en forvalter av Guds nåde i Ord og sakrament. Den hellige Ånd fyller deg i 

dag med sin kraft og sin trøst. Gud velsigne livet og tjenesten. 


