Kyndelsmess i St. Mikael 2.2.2022

Kyndelsmess, festen for at Jesus ble båret frem til templet 40 dager etter fødselen, ble feiret
av en nesten fullsatt kirke med henimot 30 deltagere. Det ble en gripende feiring hvor
Biskop Ottar Mikael holdt dagens preken og en gruppe fra Sarpsborg kammerkor gledet oss
med sang og deres dirigent Carl-Andreas Næss var dagens organist. Feiringen ble enda større
ved at våre to nye medlemmer Elizabeth Simone Kirk og Arne Axel Wikestad Sørensen ble
krismert av biskopen.

Ved begynnelsen av messen ble stearinlys høytidelig velsignet utendørs, tent og delt ut til
messedeltagerne slik tradisjonen er på Kyndelsmess. Biskopen fokuserte i prekeen på at
Maria bar Jesus frem i templet og ofret to turtelduer som var foreskrevet for dem som ikke
hadde råd til å ofre et lam. Ved slutten av Jeus liv bar han seg selv frem som den ofret seg og
løskjøpte alle. Maria er vårt forbilde – hun var fattig, men kom med seg selv og sine gaver til
Gud.

Biskopen knyttet navnene på de to som skulle krismeres til Kyndelsmess. Elizabeth er
hebraisk og betyr Gud er fullkommen. Elisabeth, Johannes døperens mor, var den Maria
søkte tilflukt hos etter unnfangelsen, og Elisabeth var den som hilste Maria med ordene:
«Gled deg Maria, full av nåde, Herren er med deg.» Arne kommer av ordet ørn. Herren
voktet Jakob (Israel) som sin øiensten. Som ørnen vekker sitt rede og svever over sine unger,
således bredte han ut sine vinger, tok ham opp og bar ham på sine slagfjær. Axel har en
hebraisk rot og betyr Avshalom, fredens far. Biskopen knyttet dette til Simeons ord da han
holdt Jesus : «Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred etter ditt ord, for mine øyne har
sett din frelse, et lys til åpenbaring for hedningene og en herlighet for ditt folk, ditt Israel.»
Etter messen ble de nykrismerte feiret med marsipankake som Håkon overrasket
forsamlingen med i anledning dagen.
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