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og TONE
Å Herre Krist, når tvilen driver

Å Herre Krist, når tvilen driver
som høstkvelds mørke  
mot mitt sinn, 
når tanken troens  
dødsdom skriver, 
og frostvær slår i sjelen inn, 
da Herre, kom og vær meg nær, 
tross all min tvil jeg har deg kjær.

Å Herre Krist, når mørket stenger, 
og fot går trett i vintersne, 
når hjertet ikke orker lenger 
til fjellene i tro å se, da, Herre, 
kom og vær meg nær, 
tross all min tvil jeg har deg kjær.

Å Herre Krist, når Tomas mener 
å nå til tro i syn av sår, 
når tvilen ser de tunge stener 
som mektig trosser påskens vår, 
da, Herre, kom og vær meg nær,
tross all min tvil jeg har deg kjær.

Å Herre Krist, for dine føtter 
jeg legger tvilens tanker ned. 
Gi vår igjen om frosne røtter, 
og skjenk mitt trette hjerte fred. 
Ja, Herre, kom og vær meg nær, 
tross all min tvil du har meg kjær.

TeksT: erling Tobiassen

Melodi: georg neuMark

TEKST
Tomas, en av de tolv, han som ble 
kalt Tvillingen, var ikke sammen 
med de andre disiplene da Jesus 
kom.  «Vi har sett Herren», sa de 
til ham. Men han sa: «Dersom jeg 
ikke får se naglemerkene i hen-
dene hans og får legge fingeren 
i dem og stikke hånden i siden 
hans, kan jeg ikke tro.»
Åtte dager senere var disiplene 
igjen samlet, og Tomas var 
sammen med dem. Da kom Jesus 
mens dørene var lukket. Han sto 
midt iblant dem og sa: «Fred være 
med dere.» Så sier han til Tomas: 
«Kom med fingeren din, se her er 
hendene mine. Kom med hånden 
og stikk den i siden min. Og vær 
ikke vantro, men troende!» «Min 
Herre og min Gud!» sa Tomas. Je-
sus sier til ham: «Fordi du har sett 
meg, tror du. Salige er de som 
ikke ser, og likevel tror.»
Jesus gjorde også mange andre 
tegn for øynene på disiplene, 
tegn som det ikke er skrevet 
om i denne boken. Men disse er 
skrevet ned for at dere skal tro at 
Jesus er Messias, Guds Sønn, og 
for at dere ved troen skal ha liv i 
hans navn.
Joh 20,24-31

Da Jesus feide all tvil til side

– Vi fOrhOlDEr 
OSS iKKE Til 
GuD barE mED 
TaNKEN, mEN mED 

hElE OSS.
GuNNar iNNErDal

det er ikke hele jobben. Fornuften 
er ikke statisk, men kulturelt og 
«åndelig» betinget og rammet av 
syndefallet som del av hele men-
nesket. Jesus forklarer at det er 
Den hellige ånd som skal veilede 
oss til all sannhet, minner teolo-
gen om. 

For Baltasar er estetikken ved 
kristen tro viktig, og det er den 
også for Innerdal som selv er orga-
nist. Han mener også denne siden 
ved Gud kan peke på sannhet. 

– Vi forholder oss ikke til Gud 
bare med tanken, men med hele 
oss. Dette er en annen trend i teo-

logien i dag, at en vektlegger andre 
dimensjoner ved troen. Baltasar 
løfter stadig fram det skjønne, det 
gode og det sanne. Og hele tiden 
søker han å forene disse tre, for-
klarer Innerdal. 

– Noe av det som motiverer meg 
er å vise at Jesus også er skaper, og 
at det finnes en sammenheng mel-
lom verden slik vi erfarer den både 
i og utenfor kirken. Vi tror på ham 
fordi han er gjenkjennelig for oss. 
Troen på Gud gir oss et grunnlag 
for den vitenskaplige antagelsen 
om at verden henger sammen og 
kan utforskes logisk, avslutter 
Gunnar Innerdal. 

FLERE BETYDNINGER: Det norske ordet for tro bærer ikke nødvendigvis det samme meningsinnholdet som det greske og hebraiske der tro handler om tillit og en relasjon til Gud, forteller teolog og dok-
torgradsstipendiat Gunnar Innerdal.  FoTo: eivind algrøy


