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Uke 33
15. august: Hellige mødre
Om jomfru Maria (15. august) og Monica (27. august)
Det er sagt at bak hver suksessfull mann står det en kvinne. Jeg vil si det slik: Bak hver
mannlige helgen står det en kvinne. For alle helgener har hatt en mor. Og mange har hatt en
mor eller fostermor, lærerinne (se Hilda 17.11.) eller ektefelle (se Katharina fra Bora 20.12.)
som har bedt for han og preget hans tro.
Den 15. august er det Marimess på primstaven: Dette er en av fire merkedager til minne om
Maria, moren til Jesus (se Marimess 25. mars, andre Mariadager er 2. februar og 8.
september). 15. august blir hennes påståtte himmelfart minnet. Protestantiske kristne vil nok
møte slik informasjon om Maria med skepsis.
Keltisk kristen fromhet kan etter mitt syn bidra til større interesse for Maria i protestantiske
miljøer: Gud valgte en kvinne til å bære fram Menneskesønnen Jesus som er både Gud og
menneske. Og denne unge kvinnen sa Ja til den viktigste oppgaven i universets historie.
Den 27. august er minnedagen for Monica, moren til Augustin. Hennes tålmodige bønner og
kjærlighet har sikkert hatt innflytelse på Augustin.
Se også om mødrene Helena (moren til kaiser Konstantin, 21. mai), Helen av Caernarvon (22.
mai), og Tannoc (18. juli).
Bak hver mannlige helgen står det en kvinne!
Bønn: Kjære Gud, du er som den mest omsorgsfulle mor og far som tenkes kan. Vi takker
deg for alle mødre som gav liv til en helgen. Vi takker for alle kvinner som hjalp til da
menigheter ble født. Hjelp oss å be for våre barn. Gjør oss til hellige mennesker.
Bibeltekster:

Sal 17

Jes 66,5-14

Mark 3,31-35

Et lite barn med en mor som sta trosser et nei,
da Jesus løfter det på sin arm, fryder det seg.
Å, barn, noen voksne menn sto i din vei,
men nåden grep du da Kristus la hånden på deg.
(J. Bell / G. Maule, oversatt av V. Kristensen, i: Sanger fra vest 34,2)
Andre merkedager:
14. august: Maximilian Kolbe var en polsk romersk katolsk prest som i 1941 gav sitt liv i
konsentrasjonsleiren Ausschwitz for at en familiefar fikk overleve. På romersk katolske
helgenlister er det ført opp mange prester som døde i tyske konsentrasjonsleir.
21. august: Ragnvald Orknøyjarl ble født ca 1100 på Jæren. Han begynte byggingen av
Magnuskatedralen i Kirkwall (se Magnus 16.4.). Han ble drept den 20. eller 21. august i 1158.
Det oppstod sagn om mirakler ved hans grav i Magnuskatedralen.

