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Biskop Atle Sommerfeldt: 

Ordinasjonstale Ingrid Brækken Melve, 
11.1 2015, Grea ker kirke 

Kjære Ingrid, gratulerer med denne merkedagen som for fremtiden vil være dagen da en lenge 

beholdt visjon gjennom gode og krevende dager blir virkeliggjort. Dagen markerer starten på 

en livslang tjeneste som kirkens ordinerte tjener. Dåpslivet ditt får fra i dag en ny dimensjon.  

Alle døpte våkner opp til en ny dag til frihet fra denne verdens bedømmelser.  

Alle døpte er gitt i oppdrag å elske Gud og mennesker i hjem, arbeidsplass og fritid. 

Alle døpte går sengs i tillit til at Guds nåde fortsatt gjelder, selv med dagens 

tilkortkommethet, etter våre  mange møter med mennesker og utfordringer i samfunnet. 

Dagen i dag forandrer ikke dette. Dåpen vil fortsette å være fundamentet for livet ditt. 

Men i dag skjer det allikevel noe nytt. Din visjon om å forkynne frigjøring og nåde, forvalte 

sakramentene og ledsage mennesker i deres hverdager og festdager, blir i dag bekreftet av 

kirken. Ditt kall til den særskilte tjeneste som prest blir i dag gjort til kirkens kall til deg om å 

være prest. Du kan fra i dag hvile i at det er kirkens autensitet som Kristi kropp i verden som 

er grunnlaget for din tjeneste i ord og handling for mennesker og hele skaperverket. Du 

representerer ikke deg selv, med den universelle kirke i de lokalmiljøene du blir sendt til å 

tjene.  

Det er kirken som betror deg å være sendebud i Kristi sted med nådens synlige midler i dåp 

og nattverd, og slik være tilstede i verden med en annen dimensjon ved virkeligheten.  

Skjærgården her ved Glommas utløp er et praktfullt skue. Men havets overflate er ikke hele 

virkeligheten, selv om det ser slik ut når vi går i fjæra eller er ute på sjøen i båt for yrke eller 

rekreasjon. Under havets overflate er en helt annen verden. Det er like mange forskjellige 

arter under havoverflaten som det er mennesker i Hvaler kommune. Et helt eget univers 

utfolder seg utenfor vårt synsfelt. Vi merker at denne virkeligheten finnes fordi vi henter 

næring derfra. Vi vet at havet er en avgjørende del av vannets kretsløp som gjør alt liv mulig 

og som i dåpens vann fører oss inn i en annen dimensjon av virkeligheten enn den vi kan måle 

og veie.  

Det finnes en annen virkelighet enn denne verdens jag etter prestasjoner og vellykkethet. Den 

finnes, og er her allerede nå. Den er du sendebud for. 

Du forplikter deg ved ordinasjonen til å åpne himmelens virkelighet for dem som døpes, å gi 

mennesker del i nattverdens himmelske gjestebud som feires midt i verden, å fortelle om 

Kristi fellesskap med oss i våre sorg og nød, og gi glimt av den frihetens herlighet som en 

gang skal vises for alle.  
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Din forpliktelse er å bekrefte mennesker verdighet, ledsage dem på livsveien og beskytte dem 

mot selvdestruksjon, innkrøkethet i seg selv og redsel for ikke å strekke til.  

Kirkens sendelse og prestens oppdrag i dag står i en 2000–årig kontinuitet. I dag blir du ved 

håndspåleggelse en del av fellesskapet av prester som gjennom generasjonene har forvaltet 

kirkens oppdrag til mennesker under svært varierende omstendigheter. Du blir en del av et 

globalt fellesskap i vår tid som midt i en verden med nød, fattigdom, angst, vold og 

likegyldighet for andres lidelse synliggjør at en annen virkelighet bryter igjennom og er 

tilstede.  

Samtidig er prestetjenesten ny og må la seg forme av den tid og den kultur kirken lever i. 

Tjenesten har gjennomgått store endringer de siste generasjonene og du vil være med å forme 

prestetjenesten i en kirke som vil ha ganske andre strukturer enn den gangen presteskapet var 

mannlige og kongelige embedsmenn, som nok ofte overså Peters formaning om ikke å herske 

over menigheten og menneskene.  

Din tjeneste vil utfolde seg i en samhandlingskultur som du er vokst opp med i skole og 

samfunn. Idealet er at alle skal få mulighet til å leve ut sine Gud-gitte gaver og ressurser i et 

involverende medarbeiderskap med ulike roller og myndighet. Paulus bruker kroppens ulike 

lemmer som et bilde på denne vekslingen med egenart og gjensidig avhengighet. 

Samhandling og avhengighet underminerer ikke prestens særlige mandat som forvalter av ord 

og sakrament og åndelig leder. Tvert om gir det deg mulighet til å vise prestetjenestens 

spesielle kall tydeligere enn tidligere.  

Det er løftet du avgir i dag og kirkens kall synliggjort i håndspåleggelsen og stolaen som gir 

rollen din autoritet og myndighet. Derfor gir dagen i dag deg frimodighet til å tjene og lede 

mennesker til å få et glimt av himmel i sine liv.  

Så stor er tjenesten du ordineres til, så støtt er grunnlaget du skal stå på, så rik er nåden du 

skal leve i. 

 

 

 

 

 

 


