
Allehelgensdag  
Allehelgensdag er en annerledes dag i kirken. For oss i en luthersk kirke har den et 
stenk av noe fremmed og katolsk med helgener, minnemesser og martyrer. 
Men selv om denne festsøndagen var knyttet til martyrminnet, ble den beholdt av 
Luther og reformasjonen. 
Noen offisiell definisjon på hva en «helgen» kan bety i en luthersk kirke foreligger så 
vidt vites ikke. Men erkebiskop Nathan Söderblom (1866-1931) ga vel uttrykk for et 
godt evangelisk syn da han i sin tid innviet Margarthankyrkan i Oslo: 
«Helgen er den som i ord og liv og død har vært et vitne for oss om Kristus og det 
evige liv.» Det sterkeste vi kan si om et menneske er at det døde i troen på sin Herre 
og Frelser. Det er å eie den «visdom som leder til frelse» (2. Tim. 3,15) — Det var 
denne visdom helgenene hadde. 
Av reformasjonens land er Sverige, Norge og England av de land hvor 
Allehelgensdagen har bevart noe av den folkelige forankring. I vårt land har det 
begynt å bli en skikk å tenne lys på sine slektningers graver denne dagen. I mange 
kirker blir også navnene til de som er gått bort sist år lest opp under gudstjenesten. 
Dette skjer f. eks. her i vår menighet. 
Men det må da samtidig understrekes at å minnes våre kjære i kirken ikke er det 
samme som å foreta noen slags «saligkåring». 
Derfor følges navneopplesningen av denne bønnen: «Herre! Lær oss å telle våre 
dager så vi kan få visdom i hjertet!» (Salme 90, 12). 
Visdom i hjertet — som er den visdom helgenen har: Visdom til frelse. For det er det 
saken dreier seg om for oss alle. 
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Tanker innfor teksten 
Teksten for Allehelgenssøndag er fra Matt. 5, 1-12 — også kalt 

«saligprisningene» i Jesu bergpreken. Det er den gamle kryllingpresten, Olav 

Bjartli, som denne gangen tar oss med inn i prekenteksten. Bjartli er nå 85 år og 

bosatt i Kongsvinger. Han var prest i Krødsherad fra 1939-52. 
 
«Fjelltalen» ville vi ha sagt på norsk. Men «bergprekenen» er ordet med tradisjon, 
den talen Jesus holdt for disiplene og en stor folkemengde, gjengitt i Matt. 5. 1-7. 29 
og litt annerledes i Luk. 6. 20-49. 
Kjerneord i bergprekenen har vi her: «Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt! », 
Matt. 7.1. «Ettergi, så skal dere få ettergitt!» Luk. 6.37. «Elsk deres fiender, — så 
dere kan være barn av deres Far i himmelen». Matt. 5.44-45, og Fadervår Matt. 6. 9-
13. 
Første søndag i november heter Allehelgenssøndag. I kirken prekes da over Matt. 5. 
1-12, «saligprisningene». 9 ganger begynner det med ordet salig. «Lykkelig, heldig» 
kan være en mulig omskrivning. Salig er mer enn det å komme til Gud etter døden, 
ordet gjelder den som lever nær Gud både i livet og i døden. 
«Salige er de som er fattige i seg selv» v.3: de som er kravløse overfor Gud og som 
skimter storheten og godheten hos ham som er alle gode gavers giver. «De rene av 
hjertet» v.8: de enkle og oppriktige. Bak det nifoldige «salig» ser vi dem som overga 
sitt liv til Gud og levde og døde i troen på Jesus, derfor har vi dette bibelavsnitt på 
allehelgenssøndag. 
Bergprekenen går ikke ut på å gi andres ondskap fritt spillerom over en selv. Den går 
ut på en aktiv livsholdning som skapes hos dem som åpner seg for Jesus Kristus. 
Bergprekenen er ikke morallære. Noen kaller den for «Jesu enkle lære» i den forstand 
at de samtidig forkaster hans frelsergjerning. Nei, Jesus innesto med hele sin person 
for sannheten av det han sa. Og han beseglet den med sitt liv. Å bli henrettet på et 
kors var en brutal og grusom dødsmåte. Fra korset ropte han ut: «Far, tilgi dem, for 
de vet ikke hva de gjør», Lukas 23.34. Han omsatte bergprekenen i sitt eget liv, ikke 
bare som et forbilde for oss, men som en kilde til kraft i våre liv. 

 


