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Kjære Per Arne Dahl. 

 

Et nytt kapittel blir i dag lagt til historien i det gamle Tunsberg bispedømme. 

Når du om litt vigsles til å utføre tilsynstjenesten, får vår kirke i Buskerud og Vestfold ny 

biskop. Det er ikke det nye, du følger sogar i sporene til en Dahl. Men det vil merkes, fordi 

enhver gir tjenesten sin farge og sitt særpreg. 

For deg og ditt liv starter også et nytt kapittel når du får bispekorset om halsen, og det vil du 

merke! 

Din vei til bispetjenesten har vært lang og særegen. Du har med deg en mangslungen 

jobberfaring og praksis, og nå kommer du rett fra minst tre jobber. 

All din bagasje vil du få bruk for, for det er i hjertet av en biskops gjerning, nemlig å formidle 

det gode budskapet om Guds nåde raust og nært. Det vil berike din tjeneste i bispedømmet, i 

bispekollegiet og i hele vår kirke. 

Tjenesten som venter deg, er dypt meningsfull og gir mange og overraskende  gleder. Den blir 

møtt med stor forventning. Det gir muligheter til å åpne dører og bygge broer. 

I Lukasevangeliet 18.41 møter Jesus den blinde tiggeren som sitter i veikanten ved Jeriko. 

Jesus spurte han:  " Hva vil du jeg skal gjøre for deg?" Han svarte ham:: "Herre, la meg får 

synet igjen!" 

Bønnen om å få se, igjen, å få synet på ny og på ny, er ikke minst en bønn for en biskop. 

Ordet biskop betyr å se til. 

Du vil få bruk for å se med øynene, høre med ørene og ikke minst lytte med hjertet. Og gjøre 

det igjen og igjen. 

Du bringer med deg dine evner til å formidle til mennesker, både i skrift, tale og samtale. Du 

har ved ditt vesen og ditt engasjement evnen til å knytte kontakter og oppmuntre mennesker. 

Du fremstår som en som vil mennesker vel. 

Det er en gave til din tjeneste. 

Menighetene, både frivillige, tillitsvalgte og ansatte  - hele folkekirken- venter at du vil se 

dem og være en klok leder og veileder. 

Kirkens oppgave er på ny og på ny å se menneskers liv og formidle evangeliet om Kristus, 

slik at de selv ser og tror på han. Og slik erfarer at det gir mening, trygghet og håp. 

Sammen med hele kirken utfordres du til å se hva som er kirkens kall og oppgave i møte med 

nød, krig og krenkelser. 

Du vil også møte medarbeidere som strever med motivasjon i møte ned krevende endringer i 

kirken. 

De forventer biskopens nærvær og tid, og at de i deg har en biskop som ser og oppmuntrer. 

Du vet at læringskurven blir bratt og at det vil kreve sitt. 

"Hva vil du jeg skal gjøre for deg?" 

Det spørsmålet kommer til å bli stilt deg i mange varianter de neste månedene, fra 

medarbeidere som du så sterkt ønsker å samarbeide med , som du trenger og som vil deg vel. 

Kirken er stadig i endring, og biskopen har ansvar for å gi bidrag i samtaler og debatter, se 

etter gode løsninger og holde frem kirkens visjon. Og en biskop skal særlig ha sin 

oppmerksomhet på kirkens enhet , til tross for uenighet. 

Per Arne, du vil etter denne dagen bli sett og møtt av nysgjerrige blikk og åpenhet. 



Du er slett ikke uvant med å være i det offentlige rom, der har du ofte formidlet håp og tro. 

Men trolig vil du erfare at du blir sett på på en ny måte. Krav om tydelige svar, om 

rolleforståelse og meninger om de mest uventede spørsmål venter deg. Som biskop vil du 

både bli sett på og vurdert utfra hva du prioriterer, hva du gjør og hva du mener. Du vil bli 

konfrontert med dine oppfatninger og dine valg. Og selvsagt vil ikke alle være verken enige 

med deg eller fornøyd ned deg. Du vil komme til å skuffe noen, selvom du gjerne ville favne 

alle. 

Kjære Per Arne,  

Mot og krefter til tjenesten er også for en biskop å hente i troen på han som aldri lar oss være 

alene, men som alltid ser og lar oss starte på nytt og rette ryggen. Gleden er å være et vitne 

om Kristus i møte med dem som på ulike måter også ber bønnen om å få se, og se igjen, så de 

fatter håp og mot. 

Biskopens kjæreste oppgave er å lyse velsignelsen. 

Det vil være stort for deg! 

Jeg tror du har et særlig forhold til velsignelsen - du hilser ofte med MASSE BLESS. 

Velsignelsen er Guds hilsen til menneskene - han lar sitt ansikt lyse over oss og løfter sitt åsyn 

på oss. Guds blikk er over livet, slik det er. Og han møter oss med nåde og gir sin fred. 

Det er vår bønn at du i din gjerning som biskop får styrke fra Kristus. Han viser oss Guds 

ansikt, fullt av nåde og sannhet. 

 

Vær velsignet og bli til velsignelse! 

 

Gled deg! 

 


