
Marta, Maria og Benjamin Sigismund 

Refleksjoner rundt kontemplasjon og aksjon hos Johan Falkberget 
Preken under Falkbergetmesse i Bergstadens Ziir, 9. september 2012 

(15. søndag i Treenighetstiden) 

Det står skrevet hos evangelisten Lukas: 

Da de dro videre, kom Jesus til en landsby der en kvinne som het Marta, tok 

imot ham i huset sitt. Hun hadde en søster som het Maria, og Maria satte seg 

ned ved Herrens føtter og lyttet til hans ord. Men Marta var travelt opptatt med 

alt som skulle stelles i stand. Hun kom bort til dem og sa: «Herre, bryr du deg 

ikke om at min søster lar meg gjøre alt arbeidet alene? Si til henne at hun skal 

hjelpe meg.» Men Herren svarte henne: «Marta, Marta! Du gjør deg strev og 

uro med mange ting. Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, og 

den skal ikke tas fra henne.»  

Slik lyder det hellige evangelium. 

 

I 

Enten vi liker det eller ikke, så er vi nå bare nødt til å ta det inn over oss: Det er 

blitt høst på fjellet. Bladene gulner og faller av, og frosten kjennes til enhver tid 

som om den er like rundt hjørnet. Men det er tross alt ikke så lenge siden 

sommeren. Vi kan ennå huske hvor deilig det var, de dagene da sola skinte og vi 

kunne sitte i sola og bare være. Kjenner vi etter, kan vi vel nesten kjenne varmen 

i kroppen ennå. 

Det finnes ikke noe som er så deilig som å sitte helt stille og bare kjenne sola 

varme en fra topp til tå. 

Kan du gjøre noen forskjell for sola? Kan du bidra med noe til dens varme og 

inspirasjon og glød, kan du skape liv der den ikke kan? 

Hold fast på den tanken. Det er en nøkkel til å forstå dagens tema. 

II 

Vi feirer Falkbergetmesse i dag, og gjennom hele gudstjenesten er vi i dialog 

med Johan Falkbergets forfatterskap. Den som har lest noen sider Falkberget, 

kan ikke unngå å ha lagt merke til hvor sentral lyset og varmen er som symboler 

i hans litterære univers. Han er vendt mot lyset. Lest mot hans skildringer av 

gruvenes mørke, vinterens strenge kulde og all mulig og umulig menneskelig 

utestengelse, mot alt dette lyser sola enda skarpere og varmen varmer enda 



varmere. Midt i alt det tunge og det nattsvart mørke finner vi de mest betagende 

skildringer av det lyse og lette. Og det er nettopp på disse sidene at Falkbergets 

egen livsfilosofi skinner mot oss. 

I dag har vi for oss en evangelietekst som tar oss inn i et slikt lysende øyeblikk. 

Sola kom inn i Marta og Marias hus. De to søstrene reagerte diametralt 

forskjellig. Maria satte seg i lyset og lot varmen strømme over seg. Marta på sin 

side ville varme sola. Men her handlet det altså om selv å bli varmet. 

III 

Marta og Maria – de to søstrene fra Betania er begge sterke kvinneskikkelser.  

Maria har satt seg ved Jesu føtter. Hun lytter mens han underviser. Hun har 

inntatt disippelplassen, som en lærling hos Rabbien, hos Mesteren. En skandale. 

Hun er jo kvinne! Hennes plass er ikke der. Men Jesus lar henne sitte – og 

signaliserer for alle som vil se at kirka er et annerledes og radikalt fellesskap. 

Marta, på sin side, hever stemmen mot Jesus. Hun ber ham om å bruke 

myndigheten sin overfor hennes søster, Maria, hun som forsømmer sine plikter. 

Marta utfordrer ikke kjønnsrollemønstrene, det er sant nok. Men hun er i det 

minste trygg nok i sitt forhold til Mesteren til at hun tør å tale ham til rette, og 

hun er tydeligvis ikke redd for å kreve det hun mener er sin rett. 

Marta og Maria. Den ene den aktive, diakonale, tjenende. Den andre den 

kontemplative, beskuende, lærefokuserte. De to er hele kirkas liv, hele aksen 

mellom den beskuende og lovprisende gudstjenesten og den aktive tjenesten for 

verden. Og av de to løfter Jesus fram den kontemplative siden og sier: Dette er 

den gode del, det ene nødvendige. Her og nå kan vi si til oss selv: Akkurat nå, 

når vi er her, når vi er kirke, når vi feirer messe, nå er vi på riktig sted. 

IV 

Vi feirer Falkbergetmesse i dag. Så da vender vi oss til Johan Falkbergets 

forfatterskap og spør: Hvordan ser det ut hos ham? Finnes de der også, de sterke 

kvinneskikkelsene som sprenger grenser, og som kan være våre rollemodeller i 

spenningen mellom det kontemplative og det aktive? 

Joda, de finnes. Dagens preken kunne for eksempel fra dette punktet av ha blitt 

en An-Magritt-preken, der vi løftet fram denne sterke og samtidig svake kvinnen 

som sprenger sosiale bindinger i stykker, hun hvis livsvandring ledsages av 

vakre og meditative skildring av kirkegang og katekismelesning og salmesang, 

hun som lar kontemplasjonen føde aksjonen og som stiller opp for sine lidende 

og undertrykte mennesker gang på gang på side etter side. 

Men jeg har valgt et annet innsteg i dag. Deltakerne på Falkbergetseminaret har 

hatt en bergstadvandring i dag morges, der de har gått opp Benjamin Sigismunds 



fotspor gjennom Sta’a. Det får ikke hjelpe at han er mann og at noe av dybden i 

fortellingen om Marta og Maria blir borte: Det er Sigismund som er vår mann i 

dag, på denne 15. søndag i Treenighetstiden.  

Han har hele spenningen i seg, denne Benjamin Sigismund. Han er en 

handlingens mann, et medmenneske – i hvert fall av og til – en prest av det slag 

som ikke er redd for å rive i stykker finskjorten for å bruke den som klut og som 

forbinding når han må gi førstehjelp til en skadet gruvearbeider. Hans driv i 

diverse styrer og foreninger og arbeidslag blir etter hvert legendarisk. Det er 

mye av Marta i Sigismund. Men sannelig er han en kontemplativ sjel også, en 

refleks av Maria fra Betania. Bare hør:  

  Han gikk hurtig opp mot kirken. Hva som enn ville skje, det var forut 

av Gud besluttet. ”Hans vilje skje! Hans navn være lovet!” Og Sigismund 

steg med faste skritt opp stentrappen til kirkedøren. Nøkkelen sto i. Han 

vred den om og steg inn. Andektig strøk han luen av og ble stående ved de 

nederste stolrader og stirre opp mot alteret. Kirkens prakt slo ham med 

forbauselse. Han hadde knapt sett dens make! Han gikk så langsomt og 

stille og med bøyd hode opp mot alteret og knelte ved alterringen. Ved de 

botferdige og nådesøkendes benk var også hans plass. 

  En stor fryd gjennomstrømmet hans sinn. Han kjente seg nær Gud, 

allkjærlighetens Gud.  

  Han begynte å be om at Han i sin nåde aldri måtte gå fra ham. Da 

husket han på Petri ord: ”Herre, gå fra meg, jeg er en syndig mann!” Nei, 

han torde ikke her på dette sted gjenta den hellige apostels bønn. Dertil 

trengte han altfor hardt til Herrens nærhet. 

  ”Ånd også du på mitt ansikt, du Guds sønn, og tilsi meg, som du etter 

din hellige oppstandelse tilsa dine disipler din helligånd!” Hvorpå han 

høyt ba ”Fader vår.” Og da han kom til ”ti ditt er riket, makten og æren!” 

tok tårene på å dryppe ned på alterringens røde trekk. Og han fornummet 

en røst som sa: ”Her i dette hus er det din gjerning begynner! Her er det 

din dag opprinner!” Hulkende utbrøt han: ”Jeg har svoret Jehova med et 

hellig, evig ja!” 

  Ja, måtte han alltid få styrke til å holde dette løftet, denne ed for Guds 

åsyn. Hans egen kraft var intet verd. 

  Han reiste seg styrket. Og han ble stående og se på bildene som var 

opphengt i kirken, leste flyktig underskrifter og så overfladisk på 

ornamenter; først ved altertavlen, som forestilte ”Christi Nadvere”, festet 

tankene seg ved den han så: mesteren, Guds sønn, i den natt han ble 

forrådt. Over det gamle bilde lå en gripende nattestemning. Han kunne 

godt forstå at menneskene kastet seg i ydmykhet og tilbedelse på kne foran 

bilder fra den hellige skrift. Kunsten levendegjorde ordet.  

  Benjamin Sigismund ble revet ut av sine betraktninger ved at tårnuret 



igjen slo; åtte tunge slag! Nå brøt solen inn gjennom vinduene. Hele kirken 

lå i et eneste gyllenblekt lys. 

(Johan Falkberget: Den fjerde nattevakt: 30-31) 

Et annet sted leser vi om hvordan Benjamin Sigismund arbeidet med sin 

tiltredelsespreken, hvordan han i ånden nærmest steg opp til himmelen og badet 

i lyset: Han skulle forfatte en ny Bergpreken! Brått innser han at det er sitt eget 

lys han bader i. Men dette kan da ikke varme noen i lengden? Et innlegg til egen 

ære og berømmelse og ikke til Kristi forherligelse var det han hadde skrevet. 

Han faller på kne, han vender seg igjen til ham som er verdens lys.  

Hele Sigismunds fortelling leves i denne spenningen: Hvem er det som skal 

være hans meditasjonsobjekt? Er det Kristus, eller er det Benjamin Sigismund 

selv?  

V 

Det interessante med denne observasjonen er jo at spranget kan hende ikke er så 

veldig langt til Johan Falkberget selv. Mange fortolkere av Den fjerde nattevakt 

har pekt på det: Benjamin Sigismund er 33 ved romanens begynnelse, mens Ol-

Kanelesa er 55. Johan Falkberget selv var 44 da han skrev og gav ut romanen. 

Han står midt imellom de to, og han har tydeligvis lagt en hel del av seg selv i 

dem begge. 

Falkberget selv var både den aktive, samfunnsengasjerte kristensosialisten og 

den kontemplative Kristus-mystikeren. De som kjente ham godt og sto ham nær 

har fortalt historier om Anna Marie som strøk hvitskjorte for Johan hver eneste 

arbeidsdag og om hvordan han ikledde seg denne hvite drakten og gikk til 

dikterstua der han festet blikket på krusifikset før han begynte å skrive. Han 

satte også selv ord på en gammel drøm flere ganger, for eksempel i et brev til 

Torstein Høverstad: Jeg tror jeg måtte ha blitt en brukbar prest i et lite 

sognekall på landet. Og til Johan Georg Andreas Granberg: Hadde jeg vært 15 

år yngre – ja, så synes jeg nu, burde jeg ha slitt meg fram til thl. cand. Nu er det 

for sent! Smertelig for sent! I stedet – og vi kan legge til: Heldigvis! – så var det 

forfattergjerningen som ble hans prestetjeneste, og hans sognekall ble en hel 

verden av lesere.  

For Kristus er levende til stede igjennom hele Johan Falkbergets forfatterskap. 

Aller klarest stråler dette – i hvert fall har jeg opplevd det slik – fra sidene i 

Nattens brød, som er en syklus av tekster og undertekster med bibelske 

allusjoner og med en sterk, radikal og kompromissløs frigjøringsteologi som 

lyser fram på side etter side. 

Vel kjent er også hans utsagn om de to hender som var foldet over hans liv, 

kristentroen på den ene siden og den sosialistiske politiske overbevisningen på 



den andre. Han måtte ha dem begge, ellers kunne han ikke løfte noe som helst. 

For Johan Falkberget selv var det i hvert fall ingen tvil om at aksjonen og 

kontemplasjon måtte sees i sammen. Selv begynte han sine arbeidsdager med å 

skue krusifikset. Og så arbeidet han. Og for en arbeidskapasitet! 

VI 

Fokuset i denne prekenen har blitt forskjøvet, fra Marta og Maria i Betania via 

Benjamin Sigismund og til ham som førte historien om Sigismund i pennen. Det 

som knytter alle disse personene sammen er de to ordene kontemplasjon og 

aksjon.  

I kristen tradisjon er kontemplasjonen på en særlig måte knyttet til kirkas 

liturgiske liv, det stedet der vi Kristi ansikt stråler mot oss med nåde og 

velsignelse – før vi sendes ut til tjeneste for vår neste. 

Noen av dere har muligens besøkt en ortodoks kirke en gang. I så fall har dere 

sikkert også lagt merke til ikonostasen, veggen som dekker alterområdet framme 

i kirka, satt sammen av ikoner i ulik størrelse der Kristus og helgener fra den 

lokale og den verdensvide kirke sammen ser ut over den gudstjenestefeirende 

menigheten. Bakgrunnen på alle slike ikoner er bladgull, en refleks av den 

himmelske herligheten. 

Jeg har noen ganger, halvt for spøk, men med en undertone av alvor, kalt de 

bildene som henger her framme i Bergstadens Ziir for vår lokale ikonostas. Her 

henger vår lokale kirke- og bergstadhistorie sammen med Kristus og apostlene. 

Peder Hjort og Lorentz Lossius, Hans Aasen og Svend Aschenberg er kan hende 

ikke kanonisert av den universelle kirke, men uten dem ville likevel våre liv 

vært svært annerledes – og denne kirken ville ikke stått her slik den gjør i dag. 

Og som en del av denne ikonostas finner vi også et bilde av forfatteren fra 

Rugeldalen. Han henger strategisk plassert, slik at han kan se ned på alteret og 

prekestolen og følge med på det som skjer her framme i kirka. Her henger han i 

kontinuerlig kontemplasjon, rett og slett.  

I dag er vi her, sammen med ham og sammen med alle de hellige som har gått 

før oss. Vi stiller – eller setter – oss i tradisjonen fra den dagen da Maria satte 

seg ned ved Mesterens føtter.  

Jeg tror ikke Jesus mente at Maria aldri skulle gjøre noe aktivt i tjeneste for 

andre mennesker noen gang igjen, men han gav henne støtte på det å bruke tid 

på Jesus, på å følge med ham og lytte til hans ord, når hun først hadde 

muligheten. 

I dag er vi i den samme privilegerte situasjon. Vi får være her, lytte, skue, følge 

med, meditere, til og med reflektere lyset fra ham som kalles Verdens lys. 



Dåpens vann har blitt øst opp. Løftesordet har blitt sagt til dåpsbarna, til Maria 

og til Oliver: Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Og vi er døpt med 

den samme dåp, vi kan høre det samme sagt til oss. Kristi ansikt lyser mot oss 

også, her, nå, slik det lyser ut fra sidene i bøkene til dikteren fra Rugeldalen.  

Vi vet at vi ikke kan varme sola, men sola kan varme oss. Og her er vi samlet 

om dette, sammen, vendt mot lyset, i felles kontemplasjon, og i 

måltidsfellesskapet over brødet og vinen, satt fram på bordet til liv og til tjeneste 

for oss – så vi kan ta noe av varmen videre til våre medmennesker, i våre 

hverdagsrelasjoner, til alle våre utfordringer. 

Kristus selv sier: Ett er nødvendig. Og han legger til: Det skal ikke tas ifra deg!  

På dette ord skal vi gå herfra for å tjene Herren med glede. Her og nå svarer vi, 

slik kirka alltid gjør:  

Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige Ånd som var og er og blir én sann 

Gud fra evighet og til evighet. Amen. 

 


