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"Fjellet taler", slik begynte Jørgen Moe sin berømte preken i juli 1858 etter den katastrofale 
Raumyrdansen som tok tre menneskeliv. Det sies at Jørgen Moe stod lenge på denne prekestol, som 
da stod i gamlekirken. Han stod stille og så ut mot fjellet, så begynte han den preken som det går 
gjetord om fremdeles, med ordene: "Fjellet taler". Dengang talte fjellet om menneskeverd som ble 
krenket i flatfyll og slåsskamp - Om menneskeverd som krenkes taler fjellet fremdeles for slik lyder 
søndagens hellige evangelium: 
  
DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN.  
Da stod en lovkyndig fram og ville sette Jesus på prøve. "Mester," sa han, "hva skal jeg gjøre for å 

få evig liv?" "Hva står skrevet i loven?" sa Jesus. "Hva leser du der?" Han svarte: "Du skal elske 

Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand. og 

din neste som deg selv." Da sa Jesus: "Du svarte rett. Gjør det, så skal du leve." Men den andre 

ville rettferdiggjøre seg og spurte: "Hvem er så min neste?" Jesus tok spørsmålet opp og sa:  

En mann gikk fra Jerusalem ned til Jeriko. Da falt han i hendene på røvere. De rev klærne av ham, 

skamslo ham og lot ham ligge der halvdød. Nå traff det seg slik at en prest kom samme vei; han så 

ham, men gikk rett forbi. Det samme gjorde en levitt; han kom, så mannen og gikk forbi. Men en 

samaritan som var på reise, kom også dit han lå; og da han fikk se ham, syntes han inderlig synd på 

ham. Han gikk bort til ham, helte olje og vin på sårene hans og forbandt dem, løftet ham opp på 

eselet sitt og tok ham med til et herberge og pleiet ham. Neste morgen tok han fram to denarer, gav 

dem til verten og sa: "Sørg godt for ham; og må du legge ut mer, skal jeg betale når jeg kommer 

tilbake." Hvem av disse tre synes du nå viste seg som en neste for ham som ble overfalt av røvere? 

Han svarte: "Den som viste barmhjertighet mot ham." Da sa Jesus: "Gå du bort og gjør likeså."  
 
Fjellet taler - taler til hele landet, hele folket - og til vår bygd. Det går en livsvind over fjellet som 
bærer gamle ord med seg, gamle ord i ny form om det medmenneskelige ansvar. Den blåser i 
stormkast når den forteller hva det er å være menneske.  
 
Fjellet taler om en mann som ligger ved grøftekanten av et veifar. Stundom er det en gammel mann, 
stundom en yngre, og like ofte ikke noen mann i det hele tatt, men en kvinne.- 
Denne skikkelsen ligger hjelpeløst der ved veikanten, - og roper til de forbipasserende, - 
Roper om menneskelighet, roper om menneskeverd, roper om menneskerettigheter, roper etter 
kjærlighet. 
 
På denne stien av en vei er det mange som passerer - på sin livsvei. Skikkelsen ligger i grøften 
akkurat der hvor en liten vanndam har samlet seg på stien. Rundt står trærne fra gran, furu til bjørk 
og ask og eik. Over skogen løfter fjellet seg, - 
 
Den første som kommer der på livsveien er en nasjonal helseansvarlig. en kvinne i sin beste alder. 
Hun går med bestemte skritt bortover stien og enser knapt den gode duften fra skog og blomster, fra 
lyng og vann. Og skikkelsen der i veikanten, ser hun ikke. Ikke før hun vekkes til livet av hans rop: 
"Kjære, hjelp meg. Jeg har ligget her lenge og det er langt på dag, ikke har jeg fått skiftet bleie på 
meg og ikke har jeg fått noe å spise. Kan du ikke hjelpe meg så jeg kommer til min datter og mor og 
får mat og  stell der?" 
  
Hun snur seg og ser på ham: "Hvem er du og hva gjør du her?" "Jeg er en gammel mann som 
trenger hjelp! svarer han. "Jeg ser det", svarer hun, "men her i landet får alle den hjelp de har behov 
for, så du må være en illusjon. Jeg har vært så meget rundt og sett hvor godt gamle og 



pleietrengende har det, så jeg vet."  
"Hva er det du vet? roper den gamle svakt tilbake. "Har du noen gang ventet på at noen skulle 
hjelpe deg med å få skiftet bleie på deg og bli vasket og kledd på og det i voksen alder?" Hun stirrer 
på ham. Han er til og med en uforskammet illusjon. Men han fortsetter: "Du har bare sett solsiden 
og glansbilder. Jeg er også en del av virkeligheten." 
  
"Jaaaså", svarer hun og tar seg selv i at hun nå fortsetter å snakke med det hun mener en en illusjon. 
"Du trenger vel hjelp da" svarer hun spisst. "Alle dere pleietrengende trenger andre til å hjelpe dere 
med alt mulig." "Du har rett", sier den gamle, "men dere friske og unge trenger like meget oss til å 
lære hva det vil si å være menneske." 
"Tøv-, roper hun tilbake. "Dere er bare en utgiftspost." Dermed går hun videre med ennu mer 
bestemte skritt, og i det hun tråkker ute i vanndammen ser hun ned og ser at hun tråkker på sitt eget 
speilbilde. Og der og da får hun en uendelig guffen opplevelse av at hun spidder sitt eget 
menneskeverd med hvert skritt hun tar. — Og løper ropende bort. 
 
 I samme nå sees som i et glimt svært mange dyktige og gode omsorgs- og helsearbeidere med 
hjerte på rette plassen gjøre en kjempeinnsats. Men de er så få og behovet så stort. Hun som kunne 
ha hjulpet den gamle mann ved veikanten er for lengst løpt fra ham. — 
 
Tilbake ligger den gamle uten at noen hjalp. Men vinden fra fjellet bærer med seg ord fra Ham, Den 
Evige som er den store beskytter av all sann menneskelighet. Og røsten når både den gamle ved 
grøftekanten som den løpende kvinnen: "Det dere ikke gjorde mot en av disse mine minste, det 
gjorde dere heller ikke mot meg." 
 
En gruppe politikere fra alle tenkelige partier og en gruppe velgere representative for hele landet 
kommer gående i flokk og følge. — Alle snakker høylydt om hvor viktig det er å sørge for at alle 
får de rettigheter de har krav på. — Men meget mer snakker de om hvordan de selv, de sterke og 
oppegående skal få ennu meget bedre økonomi. Og idet de passerer, ser de ikke og hører de ikke 
han som roper der i veikanten. "Kjære, hjelp meg. Jeg har ligget her lenge og det er langt på dag. 
Ikke har jeg fått skiftet bleie på meg og ikke har jeg fått noe å spise. Kan ikke dere hjelpe meg så 
jeg kommer til min datter og mor og få mat og stell der. — 
 
Det eneste de merker er at de tråkker rett ut i vannet alle sammen, og med ett får de en vond 
opplevelse av å tråkke på seg selv. Og sannelig får de alle farten opp bortover stien. Glemt er hva de 
snakket om. Glemt er den innadvendte selvopptatthet. — Men de hører det suser en kraftig vind 
gjennom skogen og i den hører de en voldsom røst. "Det dere ikke gjorde mot en av disse mine 
minste, det gjorde dere heller ikke mot meg.  
 
Så kommer flere lokale helseansvarlige gående i flokk og følge. Alle snakker de om hvor fantastisk 
god legevaktordning de har skaffet sine bygder og byer. Med ett blir de vàr en ung kvinne der i 
veikanten. — De stopper da hun roper til dem: "Kjære, hjelp meg. Jeg har ligget her lenge og det er 
langt på dag. Jeg sliter med min pust og trenger til lege med en gang. Kan ikke dere hjelpe meg så 
jeg får faglig hjelp her og nå, og deretter kommer til min datter og mor og få mat og stell der." 
 
"Selvfølgelig," svarer de i kor. "Vi har etablert en utmerket ordning for deg. I dag på lørdag kan du 
ringe dette nummeret, og hvis du er heldig kommer en ambulanse og henter deg og kjører deg til 
nærmeste legevakt. Det er bare syv mil dit. Og når du kommer dit, vil du få en hyggelig 
overraskelse. Der er det svært mange du kan snakke med. Alle de som venter på den legen som har 
vakt fra en stor by langt unna og ikke kjenner hverken deg eller noen andre her i området. Du kan 
regne med at du kan få lov til å vente der i opptil flere timer. Og Apro pos transport: Hvis du ikke 
får ambulanse kan du vel kjøre selv eller ta en drosje."  
 



"Jeg klarer ikke å ringe en gang", svarer den unge kvinne med et svakt pust. — 
Samtidig sees i et glimt i en lysning i skogen en skare av leger som gjør en kjempejobb. Men de er 
for få, og ikke er de der den unge kvinnen er heller. 
 
De lokalt helseansvarlige ser uforstående på henne og svarer: "Joda, vi vet best, denne ordningen er 
den beste for deg." "Absolutt ikke", hvisker den unge kvinne tilbake. "Det er så utrygt her — og det 
gjør meg redd, og bare det gjør at jeg får store og alvorlige problemer." 
Men de på stien bare gjentar seg selv: "Vi vet best, denne ordningen er den beste for deg." Og så går 
de videre. Men også de må se ned i det de trår ut i vanndammen og ser at de tråkker i stykker sitt 
eget speilbilde. Og får en vemmelse av at de tråkker på sitt eget menneskeverd. 
 
De merker imidlertid noe de andre mer hardhudede som hadde gått der før dem, ikke hadde merket: 
De merker at det stikker i føttene av torner, og sparker så vidt i vanndammen bare for å se at de 
tråkker rett på et ansikt som lyser mot dem. Et ansikt som lyser av kjærlighet men preges av lidelse 
og smerte, - og de hører vinden suse voldsom oppi fjellet og kommer i stormkast nedover liene og 
gjennom skogen der de går, og de ord vinden bærer med seg er ikke til å ta feil av: "Det dere ikke 
gjorde mot en av disse mine minste, det gjorde dere heller ikke mot meg. Men også de får farten på 
seg. Men den unge kvinnen blir liggende igjen. 
 
De møtes så alle de som hadde gått på stien til nå, i en liten lysning i skogen har de alle samlet seg 
for å hvile ut — og etterhvert som det er kommet flere — til å snakke sammen om hva de har 
opplevet. 
 
Samtidig kommer det to mennesker gående langsmed stien. De snakker lystig sammen de to; 
En sigøyner og en muslim. Med ett de hører det rope fra veikanten stopper de og sier i kor: "Hva vil 
du vi skal gjøre for deg?" Den gamle mannen som samtidig kan se ut som en ung kvinne svarer: 
"Kjære hjelp meg. Jeg har ligget her lenge og det er langt på dag. Jeg sliter så med min pust og 
trenger til lege med en gang. Kan ikke dere hjelpe meg så jeg får faglig hjelp her og nå. Og min 
bleie må skiftes. Jeg må bli vasket og kledd på og deretter komme til min datter og mor og få mat 
og stell der." — 
 
Begge går de straks ned fra stien og bort til skikkelsen. Han er skitten og de vasker ham med vann 
fra bekken som renner forbi, og heller olje og vin i sårene hans. Muslimen er lege og hun får den 
hjelp hun trenger på stedet. Sigøyneren er hjelpepleier og vet akkurat hva han skal gjøre for den 
gamle. — I det de vasker grøftekantens søle av dette menneskets føtter, blir de vàr at han har et sår i 
hver fot, som det skulle vært slått en nagle gjennom dem en gang. - Og undringen blir enda større 
når de vasker hans hender og ser de samme merker etter nagler der. For ikke å snakke om de 
piskesårmerker som de finner bak skitten på hans rygg, og de mange små stikkene i hans hodebunn 
som etter en tornekrone.  
 
Han stelles vel og lenge og sammen bærer de to, sigøyneren og muslimen den gamle opp på stien. 
Og der ser de speilbildet av Kristus i sølevanndammen, med Fjellet som reiser seg bakenfor med 
høy himmel over. - Solen skinner over dem og inn i en lysning lenger fremme. - Ingen av dem trår i 
vannet. Men begge faller på kne, og den gamle og unge reiser seg, foran dem og velsigner dem. I 
det samme kommer en god varm fønvind gjennom skogen, så gran og furu, ask og bjørk og eik 
synger som i kjærlighet til hverandre. Vinden må komme fra fjellet - og langt, langt bortenfor, det 
skjønner de to. Og ordene som vinden bærer med seg er ikke til å misforstå: "Det dere gjorde mot 
en av disse mine minste det gjorde dere mot meg." 
Og mens de ordene fremdeles blir nynnet av trekroner og gras og strå langs stien, ja selv stien 
synger, så bærer de den gamle, eller er det han som bærer dem. Det vet de ikke helt. — Men uansett 
kommer de alle frem til lysningen i skogen. Der de andre som hadde gått på stien før dem sitter  på 
stokker og stubber og steiner og snakker fortvilet og oppgitt sammen. - 



 
Med ett sees et ekstra sterkt lys midt i menneskeflokken. Det er den gamle og alltid evigunge, han 
som lå i grøftekanten som omfavner en vever liten kvinne som just har kommet ned fra fjellet i det 
han utbryter.. "Mor, Maria". Og hun på sin side kneler like etter ned for hans føtter og sier i 
tilbedelse: "Min Herre og Min Gud". En underlig enighet brer seg blant menneskene der på sletten i 
skogen, en enighet om alle menneskers sanne verdi. Og den er lik for alle, for spedbarnet som for 
pleiepasienten, for fiskeren og bonden som for industrimagnaten. Og med ett skjønner de at når det 
må prioriteres, og det må det, kan aldri menneskelighet og menneskeverd bortprioriteres. Og ingen 
der i lysningen er lenger i tvil om hva kjærlighet er. —  
 
Og med ett flommer lyset sterkt der i lysningen i skogen ved foten av fjellet ved vannets bredd. Den 
gamle og alltid evigunge av dage har reist seg og velsigner dem alle. Og alle ser på ham og samtidig 
ut over landskapet, utover de områder der menneskeverdet skal gjelde for alle — mens en muslim 
og en sigøyner faller på kne — og det samme gjør de alle der i lysningen i skogen; en etter en — og 
utbryter: 
 
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til 
evighet. 


