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Uke 37 
 

16. september: Ninian 
Pikteres apostel (ca 360 – ca 432) 

 
Ninian var fra en kristen familie i det romerske Nordvest England. Han studerte teologi i 
Roma. På vei tilbake gjennom det galliske (keltiske) Frankrike ble han elev hos Martin av 
Tours (se 11.11.). Tilbake i Skottland bygde han rundt 397 den kanskje første steinkirken på 
de britiske øyer, i Whithorn. Navnet betyr ”hvitt hus” eller ”skinnende hus”, på latin Candida 
Casa. Slik kalte Ninian sitt senter som skulle lyse med sine hvitkalkete vegger og med 
budskapet om Ham som er verdens lys. Ninian hadde sitt bønnested i en liten hule nede ved 
stranden, med utsikt over selene i havet. Han lærte andre at Guds evige ord er reflektert i hver 
plante og insekt, i hver fugl og hvert dyr, og i ethvert menneske. Han pleide å tegne en ring 
med sin stav rundt dem han ville velsigne, både mennesker og dyr og landet. 
Andre minnedager for Ninian er 26. eller 27. august. I middelalderen ble Whithorn et viktig 
pilgrimsmål. Pilegrimene gikk i land i havnen på (halv-) øya Isle of Whithorn. Herfra kan en 
se 5 gamle kongeriker: Isle of Man, Ulster (Nord Irland), Galloway (Skottland), det engelske 
Cumbria, og Himmelriket. Fra havnen med St. Ninians-kirken gikk pilegrimene opp til kirken 
i Whithorn, og tilbake til stranden og Ninians hule. 
Utgravninger i Whithorn viser rester etter det keltiske klosteret. Noen kaller Whithorn for 
vogga for den kristne tro i Skottland. Og det er flere likheter med Selja: Sunnivakirken 
utenfor Sunnivahola på Selja ligner på Ninians kirke i Isle of Whithorn. Og terasseanlegget på 
Selja skal ha vært hvitkalket og godt synlig fra havet – kanskje lik Ninians Candida Casa? 
 
Bønn: Verdens lys og livets ord, du var med da havet og huler ble skapt. Takk for at du kom 
til jorden og ble født i en hule i Betlehem, og at du stod opp påskedagsmorgen fra gravhulen 
ved Golgata. Vi takker deg for Ninian som bad i en hule og spredte ditt lys og din velsignelse. 
Og vi takker for at lyset fra deg 500 år senere kom til hulen på Selja. La oss speile ditt lys for 
dem som er i mørket. La oss spre din velsignelse og omslutte andre med vår forbønn. 
 
Bibeltekster:   Sal 104,1-22  Hebr 11,32-39  Joh 11,38-44 
 

… en løve vet sin hule hvor den kan hvile få – 
Skal da min Gud seg skjule i andres stall og strå? 

(H.A. Brorson i Norsk salmebok 45,6) 
 

Andre merkedager:  
 

 


