
 

  Det går bra til slutt?  

  Avmakt, håp og forkynnelse  
 

I skrivende stund er det snaue to timer siden Erna Solberg annonserte 

koronapandemiens hittil strengeste lockdown i Norge. Den britiske 

mutasjonen av covid 19-viruset har brutt ut i Norge, og igjen står vi 

overfor en periode med usikkerhet, frykt og tiltakstrøtthet. Da vi 

avholdt fjorårets Jervell- og alumniseminar 15. oktober 2020, antok 

kanskje mange av oss at vi var ved enden av pandemien. Sånn ble det 

ikke. Flere ganger har vi trodd at vi nærmer oss slutten av den, men så 

har den blussa opp igjen.  

 

I begynnelsen av pandemien begynte barn over hele verden å tegne 

regnbuer og skrev «Alt skal bli bra» på sine respektive språk. 

Tegningene ble hengt opp og ble til trøst for mange. Samtidig var det 

også noen av oss som tenkte vårt om det. Er det så at alt skal bli bra? 

Går det bra til slutt? Hva betyr det teologisk? Hvordan kan pandemien 

gis en kristen fortolkning som snakker sant og samtidig holder fast på 

håpet?  

 

Med dagens lockdown in mente er det særlig meningsfull å få 

presentere for leserne av Nytt norsk kirkeblad et knippe av seminarets 

foredrag og innlegg. Da komiteen begynte å jobbe med seminaret på 

forsommeren 2020, var vi opptatt av å formidle at den situasjonen vi 

befant oss i både var ordinær og ekstraordinær. En pandemi er en 

ekstraordinær hendelse. Men for prester er teologisk fortolkning av 

lidelse, avmakt og død en helt ordinær beskjeftigelse. Vi må alltid 

forholde oss til lidelsen, døden og tilværelsens grenser. I møte med 

dette er vi kalt til å forkynne det kristne håpet. Samtidig krever nye 

situasjoner nye måter å snakke om lidelsen, døden og håpet på. Under 

korona-pandemien har vi opplevd en digitalisering av 

gudstjenestelivet som savner sidestykke, og forkynnelsen og liturgien 

har blitt tilgjengelig på en ny måte. 

 

Hvilke konsekvenser har dagens pandemien fått for kirke og teologi? 

Sier vi noe annet enn det vi sa før, eller sier vi det bare på en annen 



måte? Har gudsbildene blitt endret? Har håpet antatt en annen form? 

Blir bønnene bedt på samme måte? Alt dette, og mere til, ble tema på 

seminaret. Det må sies at vi 15. oktober var i en bedre periode av 

pandemien. Seminaret ble avholdt fysisk, og det var omtrent seksti 

mennesker tilstede. Vi fikk også strømma det til dem som ikke kunne 

komme, og en av innlederne, Daniel Brändle, deltok fra Alta på 

Zoom. Et par av foredragene har allerede vært presentert i pandemi-

nummeret av Nytt norsk kirkeblad (3/20); Hallgeir Elstads om 

spanskesyken og mitt eget om kirken som går online. Et av 

foredragene bortfalt på grunn av sykdom. Ikke alle fikk levert manus i 

ettertid. Men vi har gleden av å presentere i dette nummeret fem 

solide bidrag: Svein Aage Christoffersens foredrag «Vår avmakt 

overfor døden» og erfaringsdeler fra kapellan Solveig Julie Mysen og 

sykehusprest Aud Irene Svartvasmo under pandemiens første fase. Vi 

har også med Sevat Lappegards foredrag «Vår gravferdsliturgi. 

Motivene bak 2003 liturgien. Hva er reformbehovene nå?» og 

Ingeborg Sommers foredrag «Det går ikke bra til slutt, men det finnes 

en vei vid ere» fikk knytte an til prester praktiske virke i møte med 

død og gravferd.  

 

Vi håper at dette kan gi trøst, inspirasjon og visdom til alle våre lesere. 

Om ikke alt blir bra, håper vi på en snarlig bedring for vår hardt 

prøvede verden. 

 

 

Merete Thomassen 
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