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Kjære Maylen! Gratulerer med denne dagen som vil være en av de store merkedagene i livet 

ditt.  

Dagen i dag er en merkedag fordi Den norske kirke bekrefter at ditt kall til å tjene Gud og 

mennesker som ansatt i Herrens vingård, i dag vendes til Den norske kirkes kall til deg om å 

forvalte Ord og sakrament, drive dåpsopplæring og sjelesorg, utfordre mennesker til dåp og 

inspirere dem til å leve et liv i tjeneste for mennesker og samfunn. Du får ikke et nytt liv i dag, 

men dåpslivet ditt får en ny ramme med den tjenesten kirken nå vigsler deg til, og som du 

forplikter deg på.  

Ordinasjonen skjer i det offentlige rom og slik gjøres det kjent at akkurat du, med dine 

kvalifikasjoner og dine livserfaringer, sendes ut i samfunnet av kirken for «å forkynne et godt 

budskap til fattige og rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette 

undertrykte fri».  

Mennesker som møter deg kan være trygg på at du ikke er en selvbestaltet profet som har gjort 

deg selv til Guds sendebud. De vil vite at du er gitt denne tjenesten av kirkens store fellesskap. 

Folk vil kjenne til at du har forpliktet deg til å tolke den økumeniske kirkes bekjennelse inn i 

menneskers liv slik det leves i vår tid og på våre steder. 

Den ordinerte prestetjenesten går helt tilbake til Jesu eget kall til apostlene. Rundt deg står det 

en sky av vitner av dem som har hatt denne tjenesten før deg i kirkens snart totusenårige historie, 

og de mange titusener som utøver den i lokalsamfunn over hele verden. Vi hørte det lest: Kirken 

er sendt til alle folkeslag og utrustes av Den hellige Ånd til å tale slik at alle slags folk forstår 

det som blir formidlet og kommunisert. Din forpliktelse er å tolke Guds frigjøringsbudskap om 

«et nådens år fra Herren» slik at mennesker kan si om deg som de sa om apostlene den første 

pinsedagen i Jerusalem: «Vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne tungemål!»  

Presteordinasjonen i Den norske kirke gjør deg til ledsager til alle slags mennesker i det 

lokalsamfunnet du er sendt for å tjene i. Du vil oppleve det store privilegiet det er å være en 

hånd å holde i når sorgen og tvilen og uroen truer med å ta makten i menneskers liv. Du vil bli 

invitert til å feire sammen med folk deres gleder og forventinger i livets store og gode 
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begivenheter. Du vil selv fortsette sammen med folk i alle aldre å se glimt av Guds nåde og 

kjærlighet i kirkens rom og i deres liv. 

Men frem for alt overlates du forvaltningen av de tegnene Gud selv i den korsfestede og 

oppstandne Jesus Kristus ga menneskene som synlige tegn på Guds uendelig nåde til et 

mangfold av mennesker og deres livserfaringer.  

I hver eneste dåp du forretter blir den døpte frigjort fra  dødens makt og blir en del av  

pilegrimsvandringen til Guds evige fremtid. 

I nattverdens brød og vin gir du mennesker en smak av det himmelske gjestebudet der 

mennesker får del i den korsfestede og oppstandnes liv og livsgjerning. Bortkomne sønner og 

døtre, villfarne lam og tvilende thomaser får en forankring for livene sine i Guds handling for 

oss.  

Når du forvalter sakramentene frigjøres mennesker fra en endeløse søkingen etter å få 

bekreftelse på Guds tilstedeværelse i egne prestasjoner av åndelig eller verdslig type.  

De frigjøres til å hvile i Guds nåde og ha tillit til at den er tilstrekkelig i liv og død.  

De frigjøres til nestekjærlighetens tjeneste for mennesker og skaperverk slik Gud i 

sakramentene tjener oss med sin kjærlighet og nåde.  

Sakramentene frigjør oss til å tjene Gud ved å tjene hele Guds skaperverk med et særlig blikk 

der skaperverket trues og mennesker utstøtes og undertrykkes. 

Kjære Maylen, din tjeneste bæres oppe av Guds nåde. Det kan du ha tillit til og hvile i når 

dagene blir tyngre og din egen sårbarhet utfordres. Du kan hvile i at «verken nød, angst, 

forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd …… skal kunne  skille deg fra Guds kjærlighet i 

Kristus Jesus». 

Jeg ønsker deg Guds rike velsignelse i liv og tjeneste. 

Amen 

 

 

 

 

 


