
Retrett 

Tekst: Lars Eirik Nordbotn  

Retrett på den vesle øya Iona i de indre Hebridene, hvor det har vært kloster siden 500-tallet.        

 

Kristus som hjertets legedom   

I en stadig mer sekularisert verden er det mennesker som søker mot åndelige opplevelser. Det 

er ulike måter å gjøre dette på. Selv har jeg hatt gleden av å vandre pilegrim i Norge, 

Palestina, Georgia og Armenia. Retrett var noe nytt og spennende for meg. En retrett er å 

legge til rette for å komme nærmere Gud. Askese betyr øvelse. Vi fikk en ukes øvelse der 

dagene var fylt med en daglig bønnerytme som på mange måter er preget av klosterrytmen. 

Øvelse i stillhet, alt utgår fra stillheten. Øvelse i å be og å være sannferdige og oppriktige 

overfor hverandre. Gå utover i naturen og gå innover og finne kilden - Kristus – i oss selv.  

Keltisk spiritualitet  

Min forhåndskunnskap om keltisk spiritualitet var begrenset, men noen keltiske tekster var jeg 

kjent med, tekster vi ofte sang under pilegrimsvandringen i Norge. «Velsignelse ved 

reisestart»: Måtte vegen stige opp for å møte deg, måtte vinden alltid fylgje deg i ryggen, 

måtte sola alltid skine varmt på andletet ditt. Regnet fell mjukt på åkrane dine, og til vi igjen 

møtest, måtte Gud bære deg i sine hender. Og den vakre salmen «Deg å få skoda er sæla å 

nå». Du finner den i Norsk salmebok nr. 482. Samt noen keltiske bønner fra Lindisfarne. 

Tekster som drog meg mot Iona og gjorde meg nysgjerrig. Men storheten til St. Columba 

(521-597) og omfanget av og dybden i keltisk spiritualitet var nytt for meg. Den keltiske 

varheten og følsomheten for alt som er, naturen, mennesket og vår egen indre natur - alt i 

møte med Guds egen natur som ligger nedfelt i hele skapelsen.  

Helgenstatus  

Vi bodde i Bishop`s House høsten 2018. Arrangør: Pater Haavar Simon Nilsen OP Sankt 

Dominikus kloster.                                                                                                                     

Vi var 18 deltakere, 5 katolikker og 13 lutheranere.                                                               

Pater Haavar Simon hadde daglige samlinger med foredrag og tolkning av bibeltekster. Vi 

lærte om klostergrunnleggeren St. Columba, hvorfor han reiste fra Irland til den skotske øya 

Iona og hvordan han fikk tillit og etter hvert helgenstatus hos folkene i området. Columba er 

grunnlegger og opphavet til den keltiske tradisjonen og bidrog til utviklingen av en særegen 

naturnær og menneske nær kristen keltisk spiritualitet. Iona ble et åndelig kraftsenter som har 

vart helt frem til i dag.  

Salmeskatt 

Når det gjelder skriftemål, messer og tidebønner, har den katolske kirken god erfaring og en 

tusenårig tradisjon og bygge på. Vi startet dagen med Laudes/morgenbønn. Her lærte vi å 

synge ordentlig vekselsang og vi avsluttet dagen med Completorium. Bønn, tekstlesning, 

vekselsang, syndsbekjennelse, salmesang, Fader vår, velsignelsen og til slutt sang vi «Salva 

Regina». Den rike salmeskatten tilhørende den lutherske tradisjon, slik vi finner i Norsk 

salmebok (2013) ble meget hyppig og omsorgsfullt benyttet under alle samlinger.  



Iona-felleskapet 

Vi deltok daglig på messer og gudstjenester i kirken i Bishop`s House og i Catholic house of 

Prayer, hvor pater Haavar forrettet.  Som lutheraner kan vi ikke delta fullverdig i den katolske 

nattverden, noe jeg opplevde som sårt.  Derimot var vi fullverdige deltakere på gudstjenester i 

kirken i The Abbey og i Bishop`s House, når lokale prester forrettet, slik liturgien er forordnet 

av biskopen i Skottland. 

Glede 

Den daglige rutinen med bønnerytmen, stillheten, felleskapet og utflukter i naturen gjorde 

godt på alle måter. Jeg trives med tidebønn og å synge vekselsang, be morgenbønn og feire 

gudstjenester og messe, be kveldsbønn og synge salmer. Jeg ser tilbake på oppholdet på Iona 

med glede.  

I will walk secure and blessed 

In every clime and coast,  

In name of God the Father 

And Son, and Holy Ghost. 

(Dikt av St. Columba.) 

 

 



 

 



 


