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SÅRBARHET 

 
I morgen er det Maria budskapsdag. I gudstjenesten skulle vi ha lest fra 

Luk 1, 26–38: Maria, den unge kvinnen, får besøk av en engel. Og 

engelen forteller at hun skal få et barn, hun skal føde en sønn, hun skal 

føde Guds sønn. Maria hører dette budskapet, Lukas forteller lite om 

hennes reaksjon, men ifølge ham avslutter Maria på denne måten: «La 

det skje med meg som du har sagt.» 

Midt i denne situasjonen vi er i nå, preget av koronanyheter, 

usikkerhet og et dagligliv som er så annerledes enn for bare en uke siden, 

er denne lille fortellingen en påminnelse om at sårbarhet, følelsen av å 

være sårbar er kjernen i mye av det som bærer vår tro. 

Den kristne tro kan tjene som trøst, som håp, kan forvisse om 

bedre tider, men kan dette bare i det at den anerkjenner sårbarheten. 

Maria er sårbar. En ung kvinne, forlovet, men ikke gift, blir gravid, 

risikerer sosial utfrysning. Og nettopp utfra denne sårbarheten spirer det 

nye, det andre, men ikke i den forstand at det andre er usårbart, ikke-

sårbart, det som ikke såres kan. Det nye som spirer fram er like fullt 

sårbart. 

Gud blir menneske. Gud sender Jesus Kristus og blir selv sårbar, og 

blir – det er fastetidas påminnelse – såret, blir såret til døde. Gud 

overvinner ikke verden i det Gud holder fast på sin usårbarhet – det er 

kjernen i Guds risikofylte kjærlighet, å gjøre seg selv sårbar, å være 

sårbar. Det er derfor vi er kalt til å være solidariske. Et humant samliv 

kan bare lykkes hvor mennesker gjør seg selv, i kjærlighet, sårbar. 

Nei, vi vil ikke være sårbare. Vi vil beskytte oss. Men vi vet at i det 

vi stenger grensene, tar vare på oss selv, så er det andre som lider. Et 

utbrudd av korona i en av verdens flyktningeleirer er et mareritt uten 

like, vår usårbarhet går på andres bekostning og står langt fra en 

risikofylt kjærlighetsgjerning. 

Det er klart, vi må beskytte oss. Men den andre siden av beskyttelse 

er ikke å ikke være sårbar. 

Jesusbarnet som blir født trenger foreldrenes omsorg, Maria som 

blir gravid trenger omsorg og støtte og finner det i sin slektning Elisabet. 

Vi kommer oss ikke gjennom dette uten å verne om vår sårbarhet, i 

det vi lever dristig (ikke dumdristig!) i hengivenhet til andre. 

Uten tvil har vi sett mange eksempler også på dette denne siste uka. 

La oss fortsette med det.  



Alle våre arrangement er fortsatt avlyst! 

 

Her er to åpne tilbud som er verdt å vite om: 

 

Samtaletilbud til ungdom 

13–20 

Gratis samtaletilbud for alle i alderen 13 til 20 år. Vi som jobber 

i 13–20 er voksne med tid for ungdom. Med oss kan du snakke 

om alt du tenker på. 

Instagram:  @samtaletilbudet1320 

Messenger:  @1320Groruddalen   Nettside:  13-20.no 

Telefon/SMS (mandag til fredag fra kl. 9 til kl. 15) 

Monika:  408 14 015         Marit:  408 14 012 

 

Ungdomsarbeid i karantene 

Instagram: @ungdomsarbeid_i_karantene 

Samling hver dag kl. 8 og kl. 20 (mandag til fredag) og kl. 10 og 

kl. 20 (lørdag og søndag). 

På søndag (22.3.) holder biskop Kari Veiteberg en samling. Følg 

med! 

 
Og tenk slik: Vel, fienden har sendt oss gift og dødelig sykdom gjennom 

Guds forføyelse, så jeg vil be Gud om at han skal være nådig og forsvare 

oss. Etter det vil jeg også røyke ut, hjelpe med å rense luften, gi og ta 

medisiner. Unngå steder og mennesker hvor en ikke trenger mitt, slik at 

jeg ikke vanskjøtter meg selv og at slik mange andre forgiftes og smittes 

på grunn av min uaktsomhet og at dermed jeg vil være årsak for deres 

død. Hvis min Gud derimot vil ha meg, så vil han finne meg, så jeg har 

gjort det han har gitt meg å gjøre, og jeg er ikke skyld i min eller andre 

menneskers død. Men der min neste trenger meg, vil jeg ikke unngå 

steder eller mennesker, men jeg vil fritt gå og hjelpe ham, som nevnt 

over. Se, dette er en rett, gudfryktig tro som ikke er dumdristig eller 

frekk og heller ikke setter Gud på prøve. 

(Martin Luther, Ob man vom Sterben fliehen möge – Brief an Johannes 

Heß (1527), WA23 365f., til nosk ved CS.)  



BLI FAST GIVER! 

 

Registrer deg på nettsiden eller stikk innom kontoret. 

Overfør penger via nettbank til konto 1503.19.33460 

Vipps 11 565 

 

 

Kontakt oss 

Telefon: 23 62 97 40 

E-post: post.oah.oslo@kirken.no 

Nettside: kirken.no/oah 

Facebook: facebook.com/ostreakeroghaugerudmenighet 

Kontoret i Haugerud kirke er åpent kl. 10–14 tirsdag–fredag. 

 

Ønsker du å få tilsendt nyhetsbrevet? 

Send e-post til: cs544@kirken.no 

 

Haugerud kirke    Østre Aker kirke 

Haugerudsenteret 47   Ulvenveien 106 

0673 Oslo     0665 Oslo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


