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   Prestens penn 
 

                       Hvor starter Juleevangeliet?    
       
 Om bare noen få dager er det det hellige Juleevangeliet som stanser oss. 
Fortellingen om det vesle barnet i ei fòrkrybbe i Betlehem. Hvor starter egentlig 
Juleevangeliet? 
 Først startet det som et rop til Gud fra en menneskehet i nød. Samtidig startet 
det hos Gud som lover å komme oss til unnsetning.  
 Juleevangeliet startet også i Rom, i Romerrikets hovedstad. Det var rart for litt 
over ett å siden å stå på den plass der Keiser Augustus utstedte sin befaling om at all 
verden skulle innskrives i manntall. Augustus ville sikre sitt imperium, sine hæravdelinger, 
sine skatteinnkomster og sine byggeprosjekter. Gaius Julius Cæsar Augustus (født 23/9 
år 63 f. Kr., død 19/8 år 14 e.Kr.) var grandnevø av Julius Cæsar og ble den første og 
største romerske keiser. Han regjerte som enehersker i mer enn 40 år og gjorde slutt på 
et århundre med borgerkriger, og bevirket fred i imperiet, velstand og keiserlig storhet, 
pax romana (romerfreden). Han omtales som Augustus, en tittel han fikk ved sin 
tiltredelse som keiser i år 27 f.Kr. 
 Rart å tenke på, at i periferien i hans imperium, nettopp under folketellingen, 
skjedde noe som gjenfortelles på snart alle kjente språk over hele verden. Nemlig at Gud 
gav hvert enkelt menneske en helt personlig julegave! Guds julegave hadde straks en 
nærmest magnetisk tiltrekningskraft. Fra fjern og nær kom det besøk til barnet. Store og 
viktige ord ble sagt om gaven fra Gud. Og siden samlet Marias førstefødte tusener av 
mennesker rundt seg, fordi de hadde en tørst etter Gud i sitt hjerte. 
 Juleevangeliet er en innbydelse til oss om å slå følge med hyrder og vismenn 
inn i krybberommet for å møte barnet som har kommet for å løse det tyngste og vanske-
ligste oppdrag noen er blitt betrodd: Å beseire alt mørkt og ondt som sperrer veien til 
Guds rike for oss. Veien til Gud starter med Juleevangeliet, starter med Guds giverglede.   
 
Fra Guds lyse himmel steg vår Frelser ned. 
Fattig er han kommet, intet tok han med. 
Kjærligheten er det ene, Jesus kom med den alene.   
Himmelen er åpen derfor har vi fred.   
 

Nr. 18 v 4 i Eyvind Skeies salmebok 
   
 
Ønsker alle kryllinger og andre som leser Menighetsbladet vårt en velsignet god Jul ! 

  
      Vennlig hilsen Nils Christian Skjauff 


