
Menighetsbladet har mottatt hilsen fra vår nye biskop. 

Smertestillende  
«Er det slik de tar imot deg i Tunsberg?» Kollegaen min så undrende og smilende på min 
venstre arm i fatle. Jeg ristet hårdnakket på hodet. «Å nei, jeg kunne ikke klage på mottakelsen. 
Den har vært enestående! Jeg kunne ikke ha ønsket meg den annerledes. Nei, min feil har vært 
at jeg har begynt å prøvekjøre bispedømmet fra toppen.» 
Min kollega så spørrende på meg. Jeg måtte forklare ham hvordan jeg i vinterferien, etter en 
nedkjøring på ski fra Sangerfjell i Ål i Hallingdal, hadde fått demonstrert at min ferdighet i 
«splitthopp» ikke var oppdatert. 
 
Den vennlige legen på Ål Skadestugu konstanterte brudd i venstre overarmen. «Vil du ha noe 
smertestillende?» Jeg sa nei takk og mente at smertene ville være til å holde ut. «Vil du ha 
sjukepermisjon?» Jeg svarte benektende og forklarte at det lå litt for mye foran i løypa til at jeg 
kunne ta fri. «Er du sjølvstendig næringsdrivende?» «På sett og vis», sa jeg. Men han smilte 
forsiktig da han fikk vite mitt yrke. 
Det ble noen lange netter med «rotasjon» i sengen. Det var vanskelig å finne en stilling der 
skulderen ikke smertet. Men jeg har vennet meg til å ikke bare klage over våkenetter. For de gir 
også tid til bønn og ettertanke. 
«Vil du ha noe smertestillende'?» Tankene vandrer i nattemørket. «Da de kom til et sted som 
heter Golgata — det betyr Hodeskallen — gav de ham vin blandet med galle (dvs. 
bedøvelsesmiddel), men etter å ha smakt den ville han ikke drikke» (Matt 27,33). Jesus ville 
ikke ha noe smertestillende. Hvorfor ikke? Jeg ville ikke ha det fordi jeg mente at 
skuldersmertene var til å holde ut. Men hans smerter, de var ikke til å holde ut. De fysiske 
smertene var fryktelige. For korset var et av oldtidens verste torturredskaper. Men den største 
smerte av alle var at han, som var Guds kjærlighet til menneskene, ble avvist som en forbryter. 
 
«Vil du ha noe smertestillende?» Jeg snudde meg i sengen for å finne en bedre stilling. Hvorfor 
ville ikke Jesus ha det? Hvorfor ville han tømme det grusomme smertens beger helt til bunns? 
Han var jo ingen selvplager? 
Et ord fra Jesaia kom i nattemørket: «Han var ringeaktet, forlatt av mennesker. en smertenes 
mann, vel kjent med sykdom» (53.3). Men hvorfor? Det finnes bare ett svar. Han ville gå frem 
til oss, på smertenes vei, via dolorosa. 
«Vil du ha noe smertestillende?» Da morgenlyset sivet inn vandret tankene til Persiagulfen. 
Landkrigen var i gang. Knipetangen rundt Kuwait strammet til. Spørsmålet kvervet rundt i 
hodet: Hvor mange vil miste livet, hvor mange blir såret, hvor mange må miste sin sønn. sin 
ektefelle, kjæreste, hvor mange må miste barn eller foreldre? 
Bildet fra fjernsynsskjermen i går kveld vender tilbake i tankene. Isaac Stern spilte Mozarts 
fiolinkonsert i Tel Aviv. Med ett går gassalarmen. En nv Scud-rakett er på vei ned mot dem. 
Konserten avbrytes mens alle tar på seg gassmaskene. Men Stern går tilbake på podiet alene. 
Uten gassmaske. Han løfter fiolinen og spiller Bachs solosonate for alle tilhørerne med 
gassmaske. Jeg blir liggende i morgengryet og tenkte på Theresienstadt, leiren der jødene fikk 
spille før de ble gasset ihjel. 
«Vil du ha noe smertestillende?» Han ville ikke. For han ville ikke lukke øynene, glemme 
smetten. Han ville ikke vende ikke til en syk, ja sinnsvak verden. Han ville gå inn i den, frelse 
den. Morgenen er endelig kommet. Skulderen smerter ennå. Me det er kommet en ny tone i mitt 
sinn og tanker. «Stå opp. bli lys, for ditt lys kommer, halleluja.» Hverken min eller verdens 
smerte er borte. Men den har fått lyset over seg. Lyset skal vinne over mørkret. «Krist stod opp 
av døde i påskemorgen røde.... Ære være Gud i det høye!» 
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