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Romjulssøndag – Søndag 27. desember 2020 

Preiketekst:  Luk 2,36-38 
Lesetekst I:  2 Mos 1,15-21 
Lesetekst II:  Apg 7,17-22 

 

De glemte kvinnene  
Bibelhistorien er full av kvinner vi knapt kjenner og enda mindre fremhever.  De er ofte 
helter og forbilder, fromme og trofaste. Misjonshistorien er ikke noe unntak. Utallige 
biografier er skrevet om mannlige misjonærer og kristne ledere. Sjeldnere får vi høre om 
kvinnene som vel så ofte stod i krevende situasjoner og utførte en minst like betydningsfull 
tjeneste, og som dessuten utgjorde majoriteten av utsendinger.  
 
Dagens tekster gir oss en nødvendig påminnelse, og ekstra grunn til å gi disse kvinnene den 
ære de fortjener, og samtidig fremheve det kall og oppdrag som drev dem. 
 

Fromme forbilder 

Har du hørt om Sjifra og Pua, de hebreiske jordmødrene som trosset myndighetene for å 
redde jødiske guttebarn fra å bli utryddet? Samvittighet og lojalitet mot tro og overbevisning 
var viktigere enn karriere og overlevelse. De lurte kongen ved å si at de hebreiske kvinnene 
var så livskraftige at de fødte uten bistand fra jordmor. Slik sparte de mange liv som ellers 
ville blitt utryddet. Slike forbilder trenger vi også i dag når menneskeliv og menneskeverd er 
truet – ikke minst de minste blant oss.  
 
Historiene fra jødenes kår i Egypt gjenspeiles også i Det nye testamentet. Martyren Stefanus 
fremhever en hedningekvinne som Guds redskap for å oppfylle sine løfter og bringe frem 
Israels profet og frigjører. Prinsessen av Egypt ble Moses sin adoptivmor, tross hennes fars 
dødsdom over ham og de andre førstefødte blant hebreerne. Så langt lesetekstene for dagen. 
 
Anna (eller Hanna), Fanuels datter, får en kort, men innholdsrik omtale og plassering i den 
jødiske slekt. Hun tilhører Asjers stamme, og har trolig vært enke i 63 år, dersom vi antar at 
normal alder for jenters ekteskapsinngåelse var 14 år. Når Moses velsigner Israels stammer, 
er det Asjers etterkommere som får høre de velkjente ordene: Som dine dager er, skal din 
styrke være (5. Mos 33,25). Det er slett ikke utenkelig at dette har vært trøstefulle ord for 
Anna gjennom hennes innviede liv i Herrens forgård. Så betyr da også navnet hennes den 
som har fått nåde.  
 

 

 



Et liv i Herrens nærhet 
 
Det første vi får vite om Anna, i tillegg til personalia, er at hun aldri forlot tempelet. Hun 
hadde innviet og overgitt sitt liv til Herren, og ville leve i hans nærhet. Det formet og preget 
hennes livsstil og tjeneste. Konsekvensen var et liv i bønn og faste, både dag og natt. Det er et 
ideal det ikke er lett å leve opp til, selv for den frommeste nonne. Like fullt er det ideal for oss 
som ofte tenker mer på oss selv og egne behov enn på Israels Gud og den han sendte, Jesus 
Messias. 
 
I vår travle hverdag kalles vi derfor tilbake til tempelets kraftsentrum, det vil si der Herren 
kan få møte oss, tale til oss og utfordre oss – og samtidig lytte til våre bønner og rop, og ta 
imot vår takk og pris. Guds tempel er ikke lenger nødvendigvis et fysisk samlingssted langt 
borte. Guds tempel er der den levende Messias er og bor. Han tok bolig blant oss julenatt, og 
ble vår medvandrer. Han forkynte at han ville rive ned det praktfulle byggverket og bygge et 
nytt tempel i løpet av tre dager. Derfor kan også den oppstandne si at han er midt blant dem 
som samles i hans navn, selv om de bare er to eller tre – eller en. (Matt 18,20) 
 
Et liv i takknemlighet og lovprisning. 
 
Lovsangen kjennetegnet det gamle Israel når de kom til Herrens tempelgårder. Det er 
uttrykk for gleden og takknemligheten til en Gud som ikke bare er til stede og tilgjengelig, 
men som handler med og for sitt folk. Herrens underfulle gjerninger var vel verdt lov og pris. 
En naturlig følge av dette er da også å ta vare på Herrens løfter, leve i forventning og være 
forberedt på å se oppfyllelsen. Israel fikk vite at de som minner Herren på hans løfter ikke 
skal unne seg noen ro. Denne hellige uro og forventning preget Anna. Derfor var hun også 
klar til å se og ta imot oppfyllelsen. Hun så det de fleste andre ikke så. Derfor kunne hun også 
blande sin røst med det store koret og den herlige lovsangen julenatt: Ære være Gud i det 
høyeste! Og fred på jorden blant mennesker som har funnet nåde og som Gud har glede i. 
Hun visste nemlig at barnet som nå ble båret til tempelet etter at Marias renselstid var over, 
var ham som skulle bringe frihet, fred og frelse til Israel og forløse Jerusalem (Jes 52,9) 
 
Paradoksalt nok, gråter Jesus selv over Jerusalem når han i voksen alder ankommer byen. 
Det gjør han fordi de den gang ikke kjente sin besøkelsestid eller hva som tjener til deres fred 
(Luk 19,41 f). Det var skjult for de fleste den gang, og er det dessverre fortsatt. Men det 
forhindret ikke Anna i å tale, og bør heller ikke forhindre oss. 
 
Et liv i vitnetjeneste 
 
Anna var ikke bare profet. Hun ble også den første kvinnelige misjonær. Hun fortalte alle om 
barnet. Slik slutter hun seg til gjeterne som også fikk høre, se og oppleve: De fortalte om alt 
som var blitt kunngjort dem om dette barnet, nemlig at det denne natten var blitt født en 
frelser i Davidsbyen Betlehem som er Messias, Herren. Dette var og er den store gleden for 
alt folket, hele Israel, og derfor også for alle folk. 
 
Den kristne menighet som har sett og trodd, utfordres til å følge gjeternes og Annas 
eksempel: Å fortelle alle som i dag venter på Jerusalems trøst, forløsning og frihet at den 
store gleden og frelsen er kommet og tilbudt i Jesus Messias. Derfor er denne 
romjulssøndagen julens misjonsdag og en påminnelse til oss om å dele evangeliet med det 
folket vi har fått det fra. 
 
Annas søstre 
 
Jeg kjenner ikke til i hvilken grad Anna har vært til inspirasjon for Israelsmisjonens 
kvinnelige misjonærer. Det jeg imidlertid vet, er at flere av dem ligner Anna. Diakonisse Olga 
Olaussen fra Tjeldsund viet hele sitt liv til misjonens tjeneste, først i Romania og dernest i 



Israel. Hun fikk ærestittelen «en mor i Israel» for sin omsorg for jøder. Med sitt eget liv som 
innsats, fikk hun reddet mange jøder i Iasi fra Jerngardens pogromer i 1941, og med sitt 
vitnesbyrd ledet jøder til tro på Jesus Messias. En annen av våre misjonærer har fortalt at de 
ikke sjelden fant søster Olga på kne i sitt faste bønnehjørne når de banket på hos henne. 
 
Antonia Aniksdal var en annen av våre forbilder. Hun tilbragte 28 år i Romania, og ble 
tvunget til å forlate landet da kommunistene tok over. Det fortelles at hun returnerte i 
samme kåpe som hun dro med. Hun fikk også en ærestittel: «Hertzi» – kvinnen med det 
store hjertet. Hennes omsorg og innsats, ikke minst for jødiske jenter og barn, har vært et 
vitnesbyrd for mange. Du kan lese mer om Annas søstre her: 
https://www.israelsmisjonen.no/ressurser/artikler/pionerer 
 
Vi har, i likhet med Anna og hennes søstre, sett barnet som bekreftelsen og oppfyllelsen av 
løftet om frelse for Israel og folkene. Derfor venter vi også på å se løftet oppfylt om hele 
Israels frelse (Rom 11,25 f). Det er Jesus som er «redningsmannen fra Sion». Derfor må vi 
fortsette å fortelle – til jøde først! 
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