
Mecky Wohlenberg (rev. 23.08.2006) 
Hellig sky:  Minne- og merkedager. En keltisk inspirert helgenkalender for Norge. 
 

Uke 26 
 

29. juni: Peter og Paulus (Persok eller Persmesse) 
(6. søndag etter pinse i Den norske kirke: Aposteldagen) 

 
Peter var lederen i disippelflokken og ble senere den første biskopen i Roma. Han het Simon 
og var fisker. Jesus gav ham et nytt navn: Kefas på arameisk (eller Peter på gresk) som betyr 
”klippe”. Etter at Jesus var tatt til fange, nektet Peter tre ganger for å være en tilhenger av 
Jesus. Etter oppstandelsen spurte Jesus Peter tre ganger: Elsker du meg? Og Peter fikk et 
fornyet oppdrag: ”Led sauene mine” (Joh 21,15-17). 
Tradisjonen forteller at Peter ble korsfestet i Roma under Nero. 
 
Paulus var en skriflærd jøde med romersk statsborgerskap. Han forfulgte de kristne, men en 
visjon av Jesus førte til hans omvendelse. Paulus er kjent for sine misjonsreiser som brakte 
ham til Roma. Han har skrevet en rekke av brevene i NT. 
 
Dette er blitt sagt om apostlene Peter, Paulus, og Johannes: Peter er hovedapostelen i den 
romersk katolske kirke som er bygget på Peters autoritet. Paulus er hovedlæreren for de 
protestantiske kirkene, med tanke på rettferdiggjørelsen. Johannes som i prologen i sitt 
evangelium forteller om Kristus som medskaper av verden og lyset i verden, er den viktigste 
apostelen for den ortodokse kirke i øst, og for den keltiske kirken helt i vest. 
Keltisk kristen tro kan tilføye våre vestlige katolske og protestantiske kirker impulser fra 
Johannes og fra de østlige ortodokse kirkene. 
 
Gamle værvarsler i Norge sier at om en hører gjøken på Persok, blir det en fin og varm høst. 
 
Bønn: 
Evige Gud, du som kan bruke svake og syndige mennesker i din tjeneste, vi takker deg fordi 
du kalte apostlene og grunnla din kirke på jorden. Hjelp oss alle å tjene deg med våre 
nådegaver og evner, så vi sammen kan bygge vår menighet på den ene sanne grunnvoll, Jesus 
Kristus, din Sønn, vår Herre, som med deg og Den Hellige Ånd lever og råder fra evighet og 
til evighet. 
(Kollektbønn for 6. s. e. pinse  i Gudstjenestebok for Den norske kirke) 
 
Bibeltekster:   Sal 125  1. Tim 1,12-17 Matt 16,13-20 
 

Hør deres jubel tone! Å Herre, hjelp at vi 
får synge for din trone med dem til evig tid! 

(S.J.Stone i Norsk Salmebok 537,5b; oversatt av A.Brunvoll) 
 
Andre merkedager: 
 
25. juni: Bartolomeus fra Farne var en engelsk-norsk prest som etter noen år som prest i 
Norge ble eneboer på Cuthberts øy Inner Farne Island i 40 år til sin død i 1193. 
 
25. juni: På denne dagen i 1530 ble bekjennelsen Confessio Augustana undertegnet av den 
evangeliske gruppen på riksdagen i Augsburg. Dette er også minnedagen for Phillip 
Melanchthon. 


