PREKEN
St. Olav Domkirke, Trondhjem
1 Esek 47,1-2.8-9.12; 1 Kor 3,9b-11.16-17; Joh 2,13-22
Domkirkens innvielsesfest, 19.xi.2017

I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Amen.
Kjære menighet! Gratulerer med dagen! I dag feirer vi kirken, vår mor. Og
vi feirer så å si både morsdag og gebursdag samtidig. Mange av oss har
fortsatt den festlige helgen for ett år siden friskt i minne. Mange års
bønner, anstrengelser, forhåpninger, hårdt arbeide og strev kulminerte i en
innvielsesfeiring det fortsatt går gjetord om – langt utover Trondhjem Stifts
grenser.
Datoen for kirkeinnvielsen, den 19. november, ble valgt med omhu. Denne
datoen var ikke allerede beslaglagt av en annen feiring i den liturgiske
kalender, og dermed kan vi hvert år få konsentrere oss om feiringen av
domkirkens innvielse på denne dag. November er dessuten ikke en måned
med så mange andre fester, og de festene som finnes, klinger harmonisk
sammen med festen for kirkeinnvielsen.
For 10 dager siden feiret vi en annen kirkeinnvielsesfest, vi feiret
Domkirken med stor «D», pavens domkirke, festen for innvielsen av
Laterankirken. Over Laterankirkens inngang står det skrevet: «Omnium
Urbis et Orbis Ecclesiarum Mater et Caput». Det betyr «Mor og hode for
alle kirker i hele byen og verden». Vi kunne godt ha skrevet noe
tilsvarende over vår egen inngangsportal, skjønt vi måtte vel ha byttet ut
ordet «verden» med «Stiftet». Vår domkirke er mor og hode for byen
Trondhjem og for Trondhjem Stift.
I går feiret vi festen for innvielsen av Peters og Pauli basilikaer i Rom,
altså Peterskirken og kirken St. Paulus utenfor murene. Vår egen
kirkeinnvielsesfest klinger således sammen med feiringen av disse
romerske kirker, og minner oss om båndene til Rom og enheten med Roms
biskop. Vi er katolikker, og det betyr romerske-katolikker.

I overmorgen, den 21. november feirer vi festen for Jomfru Marias
fremstilling i Tempelet. Denne festen er på sett og vis mor for alle
kirkevielsesfester. For hva er det vi feirer i overmorgen? Vi feirer møtet
mellom den gamle og den nye pakt. Vi feirer at hun som personifiserer
Israel innvies i den gamle pakts tempel. Og når Maria bæres inn i
Tempelet, fylles den gamle pakts tempel av den nye pakts tempel. Maria er
den nye pakts tempel, for Jesus fyller henne med sitt nærvær. Maria er det
første tabernakel, den første monstrans. Hun som er Kristi mor, kalles også
Kirkens mor, for Kirken er Kristi kropp.
Kirken er Kristi kropp. Kirken er ikke først og fremst de fysiske stenene
vår kirkebygning består av. Riktignok er disse stenene hellige og har krav
på vår respekt. Men i nødsfall kan Kirken også overleve uten bygninger.
Menigheten her i Trondhjem fikk denne sannheten nær innpå kroppen i
den lange overgangsfasen nede i katakombene. Vi takker Gud for den
vakre og prektige kirkebygningen vi har fått. Samtidig vet vi at det egentlig
er oss mennesker det dreier seg om. Det er vi som er de levende stener.
Så blir spørsmålet: Er du villig til å frembære deg selv som offer her i
tempelet? Eller sagt på en annen måte: Mente du det du sang i
inngangssamen «Ti vil vi stener bære for Herren hver og en»? Bygningen
står her, men arbeidet med å bygge opp menigheten avsluttes ikke før
Herrens gjenkomst. I mellomtiden har vi et valg: Er vi med på å bygge
opp, eller rive ned? Hvordan bidrar vi til menigheten? Bygger vi den opp
ved å frembære bønner og åndelige ofre? Ved å engasjere oss i det
praktiske arbeidet? Er vi med på å bære stener for Herren, eller er vårt
bidrag til felleslivet heller å legge sten til andres byrde?
Arbeidet med å bygge St. Olav domkirke er ikke ferdig; det har akkurat
begynt. Kirkens Herre inviterer hver og en av oss til å bidra, og med hjelp
fra St. Olav og Maria, Kirkens Mor, skal vi lykkes. For vårt liv i kirken
består i å både gi og ta. Vi gir det vi evner til fellesskapets beste, og vi får
motta alt vi trenger til evig liv. Herfra, fra dette hus, strømmer det
livgivende vann vi hørte profeten Esekiel se rinne ut av Tempelet. Her får
vi høre Guds ord, her får vi motta sakramentene, herfra strømmer alle
nådemidlene mot oss. Her er broen mellom jorden og Himmelen. Dette er i
sannhet Guds hus og himmelens port. Amen.
I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Amen.

