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Biskop Atle Sommerfeldt: 

Tale ved kateketvigsling av Anne Synnøve Ropstad 
13. november 2016 – Skedsmo kirke  

 

Kjære Anne Synnøve! Gratulerer med denne dagen som du har arbeidet lenge og dyktig for å 

komme frem til. Denne dagen vil bli en merkedag i livet ditt. Du går inn i en forpliktende 

relasjon til Den norske kirke og tjenesten som kateket i denne kirken.  

Den norske kirke har identifisert ledelsen av kirkens undervisningsoppdrag som en egen, vigslet 

tjeneste. Tjenesten er ikke avledet av en annen tjeneste, men har sin selvstendige begrunnelse, 

forankret i Jesu utsendelse av kirken i dåpsbefalingen i Matt 28, som vi hørte lest. 

Den vigslede katekettjenesten reflekterer den vekten Martin Luther selv la på undervisningen 

av de døpte. De fleste lutherske kirker, inkludert Den norske kirke, har derfor Luthers 

mønsterplan for utdanningen av alle døpte – Den lille katekismen – som en del av vårt 

bekjennelsesgrunnlag. 

I vår kirke betyr ikke vigsling til tjeneste at den ordinerte trer inn i en egen, særlig religiøs stand 

som hviler i noe annet enn det hele Guds døpte folk gjør. Dåpen er den begivenheten der Gud 

tar i mot oss slik som vi er og lar oss få del Jesu Kristi vandring fra smerte og død til 

oppstandelse, livskraft og evig liv. Dåpen er det kristne livets ankerfeste og rommer alt vi 

trenger for å kunne hvile i våre egne liv og vårt Gudsforhold. I dåpens handling tydeliggjøres 

det kristnes folkets livsgrunnlag: Guds nåde er nok for oss.  

Vi kan hvile i tilliten til at Guds barmhjertige ledsagelse alltid er Guds svar på våre sukk, ordløse 

fortvilelse eller høye protestrop mot urett og lidelse. I dåpen er vi tegnet med Kristi korstegn. 

Vi ble en del av Guds mangfoldige folk som består av alle slags folk og holdes sammen av Jesu 

verk for oss, og ikke i kvaliteten på fellesskapet mellom oss.  Derfor kan ikke noe av det vi 

opplever rive oss ut av Guds kjærlighet i Jesus Kristus. 

I vår kulturkrets er dette grunnleggende bibelske fundamentet altfor ofte tilsløret av et stadig 

krav om å oppfylle alle mulige slags forventinger. Alt er mulig for den som vil, hevdes det, bare 

en trener nok.  Øver vi nok, oppnår vi våre drømmer før eller senere.  

Noen lykkes, men de aller fleste oppnår ikke sine drømmer om et perfekt og lidelsesløst liv. 

Nedturen er stor og en generasjon av fortvilede er i ferd med å vokse opp. 

Også enkelte predikanter og kristne miljøer har tilpasset seg denne tidsånden og hevder at 

dersom en trener nok på å leve et perfekt kristent liv - slik de definerer dette - er en sikret 

fremgang og suksess både i dette og det neste livet. Og hvis suksessen uteblir, er det et resultat 

av sviktende tillit til Guds kraft, hevder de.  

Det er Martin Luthers store bidrag til den økumeniske kirke at han gjennomskuet falskheten i 

denne forkynnelsen. Ingen mennesker kan løfte seg selv opp etter hårene for å oppnå Guds nåde 

verken i dette livet eller det neste. Vi kan som enkeltmennesker, samfunnsborgere eller kirkelig 

fellesskap ikke frigjøre oss fra vår iboende og medfødte tilbøyelighet til å være innkrøket i oss 

selv, påføre andre lidelse og selv erfare lidelse og nød.  
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Dette er også den døptes liv. Og den vigslede tjeners liv. Derfor måtte Guds selv tre inn og bære 

all vår smerte og alle våre nederlag selv. Da frigjorde og frigjør Gud oss til å tjene andre 

mennesker, slik som vi er. 

Når du i dag trer inn i kirkens undervisningstjeneste som vigslet medarbeider, er oppdraget ditt 

å ledsage hele Guds døpte folk inn i oppdagelsen av at Guds nåde i dåpen bærer dem og oss 

gjennom livet, hele livet i sorg og motgang, i glede og velstand. Ditt oppdrag er å ledsage dem 

slik at de gjenfinner Guds nåde i ordet om tilgivelse og oppreisning, i deltagelsen i nattverdens 

fellesskap med Gud og mennesker og veilede dem til å leve et liv i nestekjærlighet.  

Kjære Anne Synnøve! I dag bekrefter kirken at akkurat du, slik du er, med din kompetanse, 

livserfaring og hele liv, gis ansvar og myndighet til å være kateket i Den norske kirke og utøve 

ledelse av kirkens undervisningsoppdrag i lokalkirken. I dåpen ble du Guds barn av nåde, i 

vigslingen blir du betrodd kirkens oppdrag, i tillit. I dag mottar du Den hellige ånd til trøst og 

livskraft. Det kan du holde fast ved og stole på når arbeid og liv blir krevende. Guds nåde er 

nok for deg – også som vigslet medarbeider i Guds kirke på jord.  

 


