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Uke 22
27. mai: Melangell
Keltisk prinsesse (død 641)
Legenden om Melangell (på latin: Monacella) har flere likhetstrekk med Sunnivalegenden:
Hun var en irsk prinsesse som skal ha vært en etterkommer av Helen av Caernavon (se 22.
mai) og Magnus Maximus. Melangell flyktet fra et påtvunget ekteskap. Hun reiste over havet
til dalen Pennant i Powys i Midtwales. Her bodde hun i sin løvhytte i harmoni med
skaperverket. I 604 reddet hun en hare som ble jaget av den lokale prinsen. Prinsen ble grepet
av freden og helligheten rundt Melangell og gav henne land til å etablere et fristed for
mennesker og dyr. I 37 år bodde og ba hun i Pennant. Kirken er bygget over hennes skrin.
Kirken og skrinet i Pennant Melangell ble restaurert 1989-1991. Hvert år i slutten av mai
arrangeres en festival. På stedet drives et senter med omsorg og forbønn for kreftsyke.
Legenden om Melangell har likheter med den keltiske vår-gudinnen Eostre: Hennes symbol
var haren som var et hellig dyr knyttet til vårjevndøgnet og frukbarheten. Eostre har gitt
navnet til den engelske og tyske betegnelsen på påskefesten: ”Easter” og ”Ostern”.1 I
England og Tyskland er påskeharen et mye brukt vårsymbol knyttet til påsketiden. Den
nordiske betegnelsen ”påske” kommer fra det hebraiske navnet for den bibelske påskefesten.
Sunniva eller de som har laget Sunnivalegenden kan ha kjent til og blitt inspirert av legenden
om Melangell.
Bønn: Herre Jesus, når jeg er redd, husker jeg på motet du viste. Når jeg føler meg hjelpeløs,
da ser jeg deg for meg urørlig, spikret til et kors. Når jeg kjenner at mitt fluktinstinkt
overstyrer meg, hjelp meg til å stå fast. Erstatt min frykt med kjærlighet, erstatt min frykt med
fred. (Bønn av Annie Heppenstall-West i en meditasjon om kaninen, oversatt av Marit Rasten
i: Selskinnet s.105)
Bibeltekster:

Sal 104,18-35

Rom 8,18-27

Joh 16,23-33

Opp, alle ting som Gud har gjort, hans herlighet å prise!
Det minste han har skapt, er stort og kan hans allmakt vise.
(H.A. Brorson i Norsk salmebok 283,1)
Andre merkedager:
27. mai: Paul Gerhardt (12.3.1607 – 27.5.1676) var en tysk prest og salmedikter under
trettiårskrigen. Han har hatt stor betydning for menighetssangen og salmediktningen i de
nordiske landene også. Brorson (se 3. juni) har oversatt mange av hans salmer.
28. mai: Gissur Ísleifsson (1042-1118) ble i 1082 den andre biskopen i Skálholt på Island,
hvor han overtok etter sin far.
2. juni: Odo (om 880 – 959) var fra Danmark og ble erkebiskop i Canterbury.
2. juni: Oddar var på 900-tallet misjonær i Holstein hvor han døde som martyr.
2. juni: Stephan/Simon fra Hälsingland var en munk fra tyske Corvey (se 3. februar). Han
ble misjonær og biskop i Sverige hvor han led martyrdøden i Nora om 1072.
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Se: Rees, Celtic Saints s.11. En annen forklaring for det tyske ordet ”Ostern” er det nordgermanske og norrøne
”ausa”: å øse dåpsvannet i påskegudstjenesten over den som blir døpt, se: Bieger, Die Feste im Kirchenjahr s.61

