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Biskop Tor Singsaas, åpning av Olavsfestdagene 2010 i Borggården:  

Med fokus på verdier 
 

På vegne av Den norske kirke er det for meg en stor glede å ønske velkommen til årets 

Olavsfestdager. 

 

Dette er festdager vi ser fram til, - hvert år. For de er så fulle av skaperglede, artige 

påfunn og utfordrende engasjement.  

 

Vi våger å hente inn og bli påmint om den store spennvidden i livet, - fra den sprudlende 

glede, - til det dype skjelvende alvor. 

 

Det skal merkes at vi lever disse dagene.  

 

Jesus ga en sterk utfordring da da han stod på torget og ropte ut: “Da jeg spilte på fløyte 

ville dere ikke danse, da jeg sang klagesanger ville dere ikke gråte!” Gjennom dette 

utfordres vi til å våge å leve ut livets store bredde; Å kjenne på den jublende gleden, - når 

den kommer, - men og å gå inn i,  og være i den vibrerende sorgen og vemodet når det 

står for oss. Ikke leve sånn midt i; - med litt av gleden, - og litt anstrøk av sorg og vemod.  

 

Grått rett og slett. 

 

Det å leve sånn midt i, er kanskje litt trøndersk det? Ikke ta helt av?  

 

--- Jeg er forsiktig nå, merker jeg, - midt blant mange trøndere ---- 

 

Nei, la alle fargene få fargelegge livet for deg!  

 

Det er når vi lever ut spennet i livet at vi utfordrer menneskene rundt oss, og fellesskapet 

vi er en del av. Finnes det noen nært oss å dele gledene med?  Finnes det et 

medmenneske som er hos meg når vemod, sorg og tristhet tar meg? Det er dette vi 

trenger hverandre til, medmennesker til. Delt glede og delt sorg er medmenneskelighet.  

Olavsfestdagene kaller på vår medmenneskelighet!  

 

Å være et medmenneske sier også som begrep at vi lever ut vår menneskelighet sammen 

med andre mennesker og medskapninger. Vi er gitt til hverandre. Og alle har vi med oss 

noe helt unikt, som hver og en har med oss fra vår Skaper som Han vil at vi skal gi til et 

annet menneske.  

 

Da handler det om vilje til å gi av seg selv! Og evne til å ta  imot fra et medmenneske, det 

dette mennesket vil gi av seg selv til deg. 

 

De siste ukene og dagene, har trønderske medier iallfall, vært opptatt av verdier. De 

kristne verdier kontra andre verdier har vært livlig debattert. Dette er viktige samtaler 
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som må føres kontinuerlig. Men det er samtaler som må føres i dialogens form, og med et 

oppriktig forsøk på å forstå hverandre.  

 

Dette fordrer også at en er trygg på sine egne umistelige verdier, og grensene for disse.  

Olavsfestdagene vil i år være opptatt av viktige verdier. Det vil bli reflektret over disse. 

Og vi vil bli utfordret, ikke minst gjennom samtalens og dialogens form. Samtalen i 

Domen i kveld mellom kronprinsesse Mette Marit, utenriksminister Jonas Gard Støre og 

presten Per Arne Dahl om tro, håp, og kjærlighet. Samtalen i Vår Frue kirke kalt Engler, 

Skurker og vanlige folk. Samtalen mellom Elias Akselsen og meg i Domen på fredag om 

å tilhøre et folk, taterfolket, som gjennom hundreår er blitt utstøtt av kirke og samfunn. 

Olsokseminaret på Stiklestad om frihet, og folkemøtet her i Borgården på fredag om 

viktige verdier og fenomener i livet som frihet, avhengighet, dødelighet, fordommer, 

grådighet, medmenneskelighet og kjærlighet. Og flere foredrag om etiske utfordringer for 

menneske og samfunn. Det er vel ikke mange festivaler i Norge som flagger verdier så 

høyt som Olavsfestdagene? 

 

Å være menneske er å være elsket av Ham som har skapt oss. Vi er alle skapt, i 

kjærlighet. Gud har lagt igjen i oss et spor etter seg selv i oss alle, som er kjærligheten. 

Livets ufattelige mysterium. Derfor er kjærligheten så umistelig for oss. Å leve ut denne i 

forhold til medmenneske og skaperverk er livets dype mening. Jesus Kristus la igjen etter 

seg uforglemmelige spor om hvordan vise hverandre kjærlighet slik at skaperevne og 

livsmot forløses mellom oss. Det er Olavsfestdagenes dypeste hensikt, å forløse 

skaperevne og livsmot hos hverandre. Glede seg over den ufattelige skaperevne vi 

mennesker er i besittelse av, og som blir vist og raust delt ut under disse dagene.  Til 

glede for oss alle.  

 

I begeistringen over det vi ser og hører, undrer vi oss over hvem er Du som har skapt 

noen som kan skape noe så vidunderlig vakkert, og som makter å vise oss gleden og 

smerten i livet så sant og sterkt? 

 

Velsignet Olavsfestdager 2010 


