Ordo Crucis

OC-brev nr. 6/2020 – advent

Ordo Crucis’ helgedager er avlyst
Kollegiet har vedtatt å avlyse helgedagene på Granavolden i januar 2021.
Gjæstgiveriet kunne bare ta imot 20 personer denne gang, og selv det var usikkert.
Det er vemodig å måtte melde dette. Det har aldri hendt før i Ordos 88 år gamle historie
at kollegiet ikke kan arrangere helgedager for søstre og brødre
Kollegiet arbeider med en erstatning:
- vi strømmer en Ordomesse, tid og sted kunngjøres i e-post i romjulen
- vi legger ut to videoer der Trond gir glimt fra arbeidet med minnekalenderen «En sky av
vitner» og der Arne kommer med priors hilsen til det som skulle vært Helgedagene 2021.
- vi planlegger en utvidet vårfest i mai/juni med noe av helgedagenes program.
Med ønske om en velsignet adventstid
Arne prior

Heltaus retrett hos
St Josephsøstrene
15. apr. 18:00 til 18. apr. 12:46
Ordo Crucis innbyr til Ignatiansk retrett på St
Joseph retrettsenter på Grefsen.
Retrettene tilbringer vi i stillhet og bønn.
Våre tidebønner og den hl. Messe er en del
av dagsrytmen. Personlig veiledning er en del
av retretten. Retrettene starter med aftens
kl. 18.00 og avslutter med middagen kl 12.45.
Pris: kr 2500,–
Ledes av Arne Sand, prest og prior i Ordo
Crucis og Pater Rory SM.
Påmelding innen 15. mars per e-post:
retrett@stjoseph.no
eller til Ordo Crucis
ved Arnesand2@icloud.com

Kontaktinformasjon for Ordo Crucis
Prior:
Arne Sand, 930 32 909, arnesand2@icloud.com
Medlemmer av kollegiet:
Anne Lise Fossland, 924 60 692, afossland@hotmail.com
Fredrik Saxegaard, 950 81 727,
f.saxegaard@gmail.com
Akolytter:
Trond Skard Dokka, 934 52 978, t.s.dokka@teologi.uio.no
Linn Strømme Hummelvoll, 976 10 770
linnstromme@hotmail.com
Arne Haugestøl (kasserer), Gransbråten 38, 2750 Gran.
Tlf. 413 58 942. Epost: ahauges2@online.no
Konto Ordo Crucis 1600.37.02085
VIPPS 57 92 64
Oppdatering av adresser / eposter o.l.:
Rolf Andersen, Ensjøsvingen 6 C, 0661 Oslo.
Tlf. 402 20 813. Epost: androlf@gmail.com

Trond Skard Dokka:

Et motsigelsens tegn
Noe av det mest slående ved Bergprekenen er de såkalte antitesene. I disse motsa Jesus gjengs
oppfatning: «Dere har hørt det er sagt ...., men jeg sier dere». Og det Jesus motsa på denne måten, var
ikke småtteri, det var massivt rådende oppfatninger.
Naturligvis har antitesene med livsførsel å gjøre, men det er også noe mer på gang. Bergprekenen
innledes med en annen form for motsigelse. Jesus står overfor folk i svært utsatte livssituasjoner, de er
fattige, sørgende, sultne, rammet av urett, forfulgte. Og så motsier han det enhver kunne se, og kaller
dem «salige».
Hva han la i salig er ikke helt klart. Mente han det samme som lykkelig/lykksalig, sæl, velsignet, frelst?
Det som derimot er sikkert, er at han tilla disse menneskene noe som ingen empirisk undersøkelse kunne
ha påvist. Ved alle saligprisningene er det noe skrikende «kontrafaktisk».
Hva kan vitsen være med å motsi det alle oppfatter som den skinnbarlige virkeligheten?
Når noen roses for å snakke ærlig og direkte, sies det ofte at de kaller en spade for en spade. Og det er
unektelig en smart ting å gjøre. Å kalle spaden noe annet enn en spade er tåketale eller løgn.
På den annen side, om man ikke sier noe mer om spaden, blir språkbruken fattig og perspektivløs. For en
spade, som andre ting, er et produkt av oppfinnsomhet og arbeid, den er merket av tidligere bruk, og ikke
minst, den er til noe, den representerer muligheter. Alt etter som, kan den være middelet til å plante et
tre, eller til å få løs bilen når du har kjørt deg fast i snøen. Dette er ting ved en spade som ikke syns,
uansett hvor nøyaktig den måles og veies og dens bestanddeler og form beskrives. Sier man ikke noe mer
om en spade enn at den er en spade, da har man beskrevet en gjenstand uten muligheter.
Jesu saligprisninger skapte muligheter som ingen så komme.
Når et reint «spadespråk» brukes om mennesker, kan virkningen være grusom. «Skoletaper»,
«urokråke», «stoffbruker», det er bare å pøse på med eksempler. Sier man ikke noe mer om dem man
kaller slikt, limer karakteristikkene seg fast til dem, og blir en knugende skjebne. Jesus lærer oss at det
da kan ligge utfrielse i noen saftige motsigelser.
Tenker en nærmer etter, kan hele Jesu liv beskrives som en serie av motsigelser. Han motsa sykdommer
ved å helbrede. Han motsa synd ved å tilgi og sette folk fri. Han motsa de fine fasadene ved påpeke
råttenskapen bak. Han motsa de rike ved å plassere de fattige i Abrahams fang. Og han motsa til sist
døden.
Hele veien skapte han muligheter som var unevnte og syntes umulige. Folk ble sjuke igjen. De syndet på
nytt, og ble selv fasademennesker. De stolte på sin rikdom, og de forble bundet til døden. Og allikevel det
ble nye og friere liv av Jesu motsigelser.
Dette merkelige året har vi hatt uvanlig stort behov for motsigelser, og vi kommer fortsatt til å ha det.
Isolasjon og ensomhet, sykdom og sorg. Hva kan en Jesus-inspirert motsigelse av pandemien bety? For
meg betyr den utholdenhet og håp, og uten det kan vi knapt leve.
Og så er det jul. Der man skulle ha ventet en sterk Gud, kom han som et lite barn. Er ikke dette en
motsigelse, vet ikke jeg. Lite mot stort, svakt mot sterkt. Stor i det synlig lille, sterk i sin synlige svakhet.
Da det lille Jesusbarnet ble båret fram i templet, fikk to gamle, Anna og Simeon, se ham. Da sa Simeon at
han var satt til å være et tegn som blir motsagt, et motsigelsens tegn.
At folk motsa ham med et fiendskap som til sist drev ham i døden, er barnelærdom. Han ble motsagt
fordi han motsa, og selv var en motsigelse.
Det som skjedde tre dager etter, er det som nå gir hans motsigelser en uendelig kraft.
(Fra Kontakten - menighetsblad for Bekkelaget og Ormøy.)

