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Mark 5, 35-43: 

Før han hadde tala ut, kom det folk frå huset til synagogeforstandaren og sa: 

«Dotter di er død. Kvifor bryr du meisteren lenger?» Jesus høyrde det som vart 

sagt, og sa til synagogeforstandaren: «Ver ikkje redd, berre tru!»  Han lét ingen 

andre følgja med seg enn Peter, Jakob og Johannes, bror til Jakob. Då dei kom 

heim til synagogeforstandaren og han såg alt oppstyret og folket som gret og bar 

seg, gjekk han inn og sa til dei: «Kva er det de ståkar og græt for? Barnet er 

ikkje død; ho søv.» Dei berre lo av han. Men han dreiv dei ut, alle saman, og tok 

med seg far og mor til barnet og dei som var med han, og gjekk inn der barnet 

låg. Så tok han henne i handa og sa: «Talita kumi!» Det tyder: «Vesle jente, eg 

seier deg: Stå opp!» Og straks stod jenta opp og gjekk omkring; ho var tolv år. 

Då vart dei reint ifrå seg av undring. Men Jesus forbaud dei strengt å la nokon få 

vita det, og sa at dei skulle gje henne noko å eta. 

Slik lyder Herrens ord 

 

Denne dagen er viktig! Denne gudstenesten er viktig. Det skjer noko mellom 

menneske, og det skjer noko mellom menneske og Gud når vi er saman i 

gudstenestens rom, når vi deler tru og tvil og stiller oss opne for kvarandre.  

Og det er det ingen som kan ta frå oss.  

Dette rommet er heilagt, og det er ingen som kan seie at nokon er meir verdt 

eller mindre verdt, trur betre eller dårlegare, at du ikkje kan elske den du er glad 

i, at nokon kan stengjast ute frå fellesskapet.  

 

I dag i – i denne appellen – vil eg stø meg på Jesu eigne ord. (det bør ein jo alltid 

gjere, men nokre gonger er det freistande å legge dei til side, og i staden stole på 

orda som er mine…) Evangelieteksten vi delte saman er frå Markusevangeliet, 

frå det mest tilhogde av dei fire evangelia, der det kan verke som om forfattaren 

skjer ned til beinet alle detaljar og all staffasje rundt, og konsentrerer seg som 

det viktigaste: Jesus. Evangeliet. Kva sa Jesus? Kva meinte han? Kva betyr det 

for oss? 

 

Historia vi las er sterk og vakker. Om mannen som opplever den største sorg – at 

dotter hans døyr. Og om Jesus som kjem og vekker henne opp, som om ho 

hadde sove. Eit sterkt vitnemål om livs- og dødskrefter, og eit frampeik mot Jesu 

eigen oppstode. Eg kan nesten ikkje forestille meg gleda og tårene som rant då 

den tolvårige jenta vaknar, og Jesus tek henne kjærleg i handa med dei varme 

orda: Talita Kumi, Vesle jente. 

 

Men framfor dette, før dette underfulle kunne skje, har Jesus gjeve oss ordet 

som denne appellen skal dreie seg om. Nemleg det han seier til han som har 

mista så mykje og ikkje ser håp for morgondagen: Ver ikkje redd, berre tru! 



 

Så smart å seie, kan vi kanskje uerbødig tenke. Ein som akkurat har mista det i 

verda som var viktigst for han, er vel eit redd og angstfylt menneske som ikkje 

orkar å tenke så mykje på si eiga tru!  

 

Eg kjenner eg blir nysgjerrig på kvifor Jesus sa dette. Og eg prøver å leite meg 

fram til eit slags svar: 

Ver ikkje redd, berre tru – det er å kunne leggje frå seg, stole på, ta i mot. 

Tenk på alle dei som stod rundt Jesus og mannen som akkurat har mista dotter 

si, og som overbeviste og tydelege seier klart frå at her er det ingen vits å tru: 

Dotter di er død. Det umoglege kan ikkje skje. Trua di er ikkje sterk nok for 

dette. Du får legge henne bort. 

Så lett det er å la seg overbevise. Så enkelt det er å tru seg mindre verdt. Mindre 

elska. Mindre viktig.  

Så mykje makt den har som formidlar det.  

 

Men korleis kan vi då løfte kvarandre? Korleis gjere tydeleg, sanne og gjeldande 

Jesu ord, dei tilhogde, knappe, pregnante orda som ikkje er forbeholdt enkelte, 

men som gjeld for alle menneske, til alle tider? 

 

Ver ikkje redd, berre tru!  For meg handlar dette om å få lov til å halde fast, også 

når det er sterke krefter som vil rive meg vekk.  

Ver ikkje redd, berre tru – det er å kunne tru utan å måtte forstille seg, gjere seg 

annleis, kjenne seg pressa til å handle med og i oss sjølve så vi blir 

framandgjorte for oss sjølv og må gå på akkord med den vi er.  

Ver ikkje redd, berre tru! Men då må det vere tydeleg formidla og forkynt frå dei 

som har slikt ansvar, at det er slik! Og ikkje berre må vi høyre det med ord. Vi 

må kjenne det forkynt på kroppen – at vi blir inkludert, omfavna, rekna med, 

krangla med, provosert og elska – som alle andre.  

 

Viss vi greier å halde fram for kvarandre at å tru – det er å gå inn i eit fellesskap 

av truande, med dette som bind oss saman: Jesus Kristus. Det forpliktar, og det 

gjev mykje attende. 

Men å tru – det er også å finne fram til seg sjølv, til den ein er meint å vere, til 

den eg er skapt til. Det er ein vandring som både kan vere angstfull, tung, men 

også overraskande og forløysande:  

Tenk at Gud skapte meg slik! Tenk at Gud skapte deg slik!  

Då er vi i det fellesskapet av truande menneske  – som ikkje skal vere redde, 

korkje for kvarandre, for oss sjølv, eller for Gud. 

 

Då er vi der vi er skapte til å vere!  

 

 



 

 

 

 

 
 


