
Vigslingstale av biskop Atle Sommerfeldt, 10.05.2020, Nidaros domkirke.  

Vigsling av Olav Fykse Tveit til biskop og preses 

Mer himmel på jord! 
 

Kjære Olav,  

«Mer himmel på jord» er visjonen Kirkemøtet har vedtatt for Den norske kirke, 

den kirken du i dag vigsles til biskop i.  

«Himmelen» er stedet og tiden der Gud er alt i alle. Himmelens kvalitet er den  

fullkomne kjærligheten som utfoldes og erfares av  hele skaperverket.   

På jorden må vi nøye oss med å se himmelens kvaliteter og skjønnhet glimtvis i 

en virkelighet der krise, død og ondskap er en del av livsbetingelsene våre. 

Kirkens visjon er en bønn og et handlingsprogram om at kjærligheten og fruktene 

av Guds barmhjertige handlinger erfares av mennesker midt i vår virkelighet.  

 «Mer himmel på jord» er en bønn om at Guds godhet må bryte igjennom også 

hos oss. Visjonen utfordrer hver og en av oss og kirken som lokalt, nasjonalt og 

globalt fellesskap til en pilegrimsvandring. I den pilegrimsvandringen deltar vi i 

Guds fortsatte skaperhandlinger til frigjøring, fred og rettferdighet for alle 

mennesker og hele skaperverket. Den svenske nasjonalhelgenen Birgitte av 

Vadstena uttrykker det slik: Herre, vis meg din vei og gjør meg villig til å gå den. 

Når du nå vigsles til biskop i Den norske kirke, går du inn i en tjeneste kirken har 

hatt siden det første århundre. Grunntrekkene i tjenesten er den samme nå som 

da. Tjenesten skal binde sammen menighetene i ulike lokalsamfunn, koble dem 

med kirken nasjonalt og globalt og ha tilsyn med at lokalkirken utøver kirkens 

oppdrag i troskap mot kirkens bekjennelse.  

Bispetjenestens mange relasjoner synliggjør kirken som et forsonet mangfold 

med ulike trostolkninger, kulturelle tradisjoner og politisk kontekst. Kirkens 

mangfold viser rausheten i Guds himmel der det slik Jesus sier er mange rom. 

Gjennom bønn og arbeid skal du nå være med å lede og veilede hele Den norske 

kirke med alle hennes arbeidslag i å bygge visjonen  «Mer himmel på jord». Dette 

arbeidet er som å bygge en storslått katedral midt i folket. Som katedralen skal 

Den norske kirke være et tydelig rom med brede dører, høyde under taket og 



stor avstand mellom veggene. Som i katedralen må det finnes mange mindre 

rom der den enkelte kan finne sin uforstyrrede plass og samtidig være omsluttet 

av det store fellesskapet.  

En katedral er aldri sluttført. Nidarosdomen som vi nå er i, viser dette med all 

tydelighet. Senest 6. mars 2017 ble det samiske alteret innviet her i katedralen.  

Kirken, som katedralen, må hele tiden ta opp i seg ulike tider og generasjoners 

spesielle behov og særpreg. Du har i din tjeneste både i Mellomkirkelig Råd og i 

Kirkens Verdensråd sett hvordan kirker over hele verden ber og arbeider for å 

bringe Guds kjærlighet til mennesker i mange forskjellige situasjoner. Det har gitt 

deg en rik kilde å øse av i din veiledning som mange ser frem til  å få næring fra. 

I en av lesningene vi hørte minner apostelen Paulus menigheten i Korint om at 

han har arbeidet hardt for å bygge en levende og forankret kirke. Du har også 

uten tvil arbeidet hardt. Bispetjenesten vil ikke være et unntak.  Det er en umulig 

tjeneste hvis du forankrer den bare i deg selv og ditt. Da er faren for å bli en 

nedbrent kirkeruin overhengende.  

Denne vigslingen gir deg trygghet i at du vil bli båret av kirkens fellesskap. Mer 

enn det, tjenestens grunnvoll er budskapet om at Jesus Kristus viser oss hvordan 

Gud er, full av nåde og sannhet. Du kan ha tillit til at Guds nåde er nok også for 

deg, slik det er for hele Guds folk.  Ikke noe av det du erfarer, i livet og i tjenesten, 

kan rykke deg ut av Guds nådige kjærlighet i Jesus Kristus. Du kan hvile i Guds 

nåde og vil erfare himmel på jord i tjenesten og i livet ditt.  


