
Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas: 

Jesus sa:  

Som dere vil at andre skal gjøre mot dere, slik skal dere gjøre mot dem. At dere 

elsker dem som elsker dere, er det noe å takke dere for? Selv synderne elsker 

dem de selv blir elsket av. Og om dere gjør godt mot dem som gjør godt mot 

dere, er det noe å takke dere for? Det gjør jo også synderne. Og om dere låner 

ut til dem dere venter å få igjen av, er det noe å takke dere for? Også syndere 

låner til syndere for å få like mye igjen. Nei! Elsk deres fiender, gjør godt og lån 

bort uten å vente noe igjen. Da skal lønnen deres bli stor, og dere skal være Den 

høyestes barn. For han er god mot de utakknemlige og onde. 

Vær barmhjertige, slik deres Far er barmhjertig.  

Slik lyder det hellige evangelium. 

 

I 

Skjærtorsdags kveld – for to uker siden – var 300 mennesker samlet her i Røros 

kirke. Anledningen var den årlige Falkbergetlesningen. Årets tema var Bilder fra 

Nattens Brød. Falkbergetkjenneren Eiliv Grue hadde gjort et utvalg tekster fra 

firebindsverket, og vi som var tilstede i Ziiren den kvelden fikk høre Unni Ryen 

og Jo Bjørner Haugom lese og lede oss igjennom en og en halv times vandring i 

An-Magritts livshistorie. Det er en historie med en mildt sagt røff start, med ei 

mor som tar sitt eget liv etter å ha blitt voldtatt og siden stilt i skampelen for 

leiermål, og med en bestefar, Kiempen, som har sittet i tukthus. Men Kiempen 

er omsorgsfull og varm, og An-Magritt vokser til som en sterk, selvstendig og i 

mangt fryktløs kvinne. Barmhjertigheten har likevel – naturlig nok, kan en vel si 

– lite plass i hjertet hennes. Dette forandrer seg etter hvert som An-Magritts liv 

veves tettere inn i andre livsskjebner. Den avgjørende vendingen skjer når hun 

deler en natt i arresten med fjøstausa som er dømt til døden, og An-Magritt gir 

henne sine egne klær så tausa kan stå brur hos Kristus. Denne hendelsen åpner et 

nytt rom i An-Magritt sitt liv. Barmhjertigheten bryter for alvor igjennom når 

An-Magritt møter konstknekten Johannes, hennes livs store kjærlighet. I 

kjærligheten de to deler finnes det rom for at begge to kan vokse, og An-Magritt 

får hjelp til å se både seg selv og menneskene rundt seg med nye øyne.  



Sammen med lesningen av disse fortellingene, disse bildene fra Nattens brød-

syklusen, fikk vi som var tilstede i Ziiren Skjærtorsdagskvelden høre nyskrevet 

musikk, komponert av Jo Ryen og framført av komponisten sammen med Kirsti 

Sæter. Ryen hadde skapt et knippe små melodiske motiver knyttet til 

karakterene i tekstene, motiver som bandt tekstene sammen til et større hele. Det 

var et motiv for An-Magritt, et for Johannes, et for Hedström… og etter hvert 

som programmet skred fram, fikk vi høre hvordan disse motivene ble vevd inn i 

hverandre. Hvordan det oppsto nye harmonier, hvordan motivene ble strukket 

ut, vendt om og løftet opp i nye klanger og nye farger. 

Og jeg tror det var flere enn meg som tenkte: Sånn er det å være menneske. Det 

er når livene våre veves inn i andres liv, det er når vi opplever å elske og det å 

være elsket, det er da livene våre kan få klinge slik de har potensiale til å gjøre. 

Da settes også vi fri til å elske, til å vise barmhjertighet, til å våge og til å være. 

 

II 

Kjærligheten setter oss fri, også til å bryte grenser. Vi finner dette innvevd i 

historien om An-Magritt, for eksempel i fortellingen om hennes forhold til Per 

Klagebrevet. Per hadde spredt rykter om henne, rykter som hadde sendt henne i 

arresten. Da han senere kom og ba henne om hjelp til å skaffe såkorn, slo hun til 

ham, og helte det kornet hun hadde lagt til side ut i elva så det ikke skulle 

komme ham til gode. Men senere sørger hun for å hjelpe ham økonomisk, uten 

at han får vite hvem som er velgjøreren. Og de siste årene av livet bruker An-

Magritt til å kjøpe fri gjeldsslaver og reise opp småkårsfolk, uavhengig av hva 

de har gjort eller ikke gjort for å fortjene det. 

Nattens brød. Det er beinhard realisme og mye tragedie. Men blant skyggene i 

Gropa står Kristus og sier:  

Som dere vil at andre skal gjøre mot dere, slik skal dere gjøre mot dem. At dere 

elsker dem som elsker dere, er det noe å takke dere for? Nei! Elsk deres fiender, 

gjør godt og lån bort uten å vente noe igjen. Vær barmhjertige, slik deres Far er 

barmhjertig.  

  



III 

Det er første mai i dag. Vi feirer Falkbergetmesse, i dialog med Johan 

Falkberget, dikteren som satte Røros på verdenskartet. Falkberget var en tydelig 

kristensosialist, lenge før noen brukte det ordet. Forfatterskapet hans flyter over 

av levende kristendom med sterke frigjøringsteologiske trekk. 

Og i dag er det Kristi stemme vi hører, gjennom evangelieteksten og igjennom 

Falkbergets fortellinger om An-Magritt. Kristus som elsker uten grenser, med en 

kjærlighet som er sterkere enn døden. Han som sier Alt dere vil at andre skal 

gjøre mot dere skal dere gjøre mot dem. Han som kaller oss til å krysse grenser, 

vise barmhjertighet og til og med elske våre fiender. 

Dagen i dag er en dag i den internasjonale solidaritetens tegn. Vi vet hva vi har å 

gjøre. Det er mange som trenger at vi krysser grenser. At vi utfordrer, at vi 

holder hendene løftet, at vi viser barmhjertighet. 

Det er ikke bare i An-Magritts verden i Gropa at mennesker holdes nede av 

storkarer og sterke kapitalistiske interesser. Den siste tida har det vært fokus på 

tekstilarbeideres arbeidskår i den tredje verden, og eksempelet er illustrerende: 

Verden har blitt mindre, den globale økonomien er én. Det å kjempe for 

rettigheter i Norge kan ikke skje uten en kamp også for våre søsken på den andre 

siden av verden. Vi har et ansvar også for dem som aldri kommer og banker på 

døra vår. 

I vinter har det også være mye oppmerksomhet på krenkelser av ulike 

minoritetsgrupper mange steder. Noen ganger er det etnisitet eller kultur som 

gjør at menneskers melodier ikke får klinge, så som i den voksende 

antisemittismen flere steder i Europa. Andre ganger er det seksuell identitet som 

singles ut, så som i Russland og Uganda og andre steder der homofile og 

lesbiske utsettes for alvorlige krenkelser. Mennesker forhindres fra å skape 

samklanger, til å utforske harmonier og dissonanser. Vår egen historie utfordrer 

oss her, som samfunn og ikke minst(!) som kirke. Vi kalles til å åpne opp for 

alle som banker på kirkedøra, og til å elske vår neste som oss selv.  

Men Jesus går lenger. Han kaller oss ikke bare til å ta imot det vi kan forstå og 

kjenne oss igjen i. Han kaller oss til å krysse grenser, til å romme også det vi 

ikke kan forstå og kjenne oss igjen i. Han utfordrer oss til og med til å elske dem 

som opptrer som våre fiender. Til å stå fast i kjærligheten med trygghet og å 

møte det som kommer uten å legge omsorg og ivaretakelse til side. 



Dette er vanskelig. Uansett hvor lange første mai-tog vi klarer å samles i, så 

forblir dette vanskelig. Uansett hvor langt vi strekker hendene våre vil det være 

noen vi ikke kan nå eller noen som slår handa av oss. Men Kristus kaller oss til 

det samme like fullt.  

Hva skal vi gjøre? Kristus elsker oss. Vi skal bli i hans kjærlighet. Vi skal la 

våre livs melodiske motiver klinge sammen med ham, i kontrast og i harmoni, i 

dissonans og resonans. Vi skal tørre å være i samspill med andre, tørre å være 

vevd inn i andres skjebner. Vi skal holde fast på kjærligheten – gjennom alt, óg 

når det koster. Vi skal huske og ikke glemme.  

Og gjennom alt skal vi holde fast på at Gud elsker oss alle med en betingelsesløs 

kjærlighet sterkere enn døden. Og at Guds kjærlighet overvinner alt fiendskap. 

Våre liv er på vei mot en større virkelighet, en virkelighet der alle vi An-

Magritter og Johanneser og Per Klagebrever og Kiemper skal få legge våre 

stemmer og våre melodier og våre klanger inn i det orkesterverket vi kaller Gud. 

Og Gud, den Barmhjertige, skal være alt i alle.  

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

Gud fra evighet og til evighet. Amen. 


