Prestens penn
Verdens vakreste fortelling
Snart stanses vi av verdens vakreste fortelling, Juleevangeliet.
Ingen annen fortelling har gjennom århundrene båret på en så sterk kraft og et
så stort budskap.
Vi har fire fortellinger om Jesu liv, men vi har bare ett Juleevangelium.
Bare en av evangelistene forteller hele historien om hva som skjedde da Jesus
ble født. Det er Lukas som gir oss dette, og han forteller mye som ingen av de
andre evangelistene nevner. Hvorfor?
Det er på grunn av påsken. Oppstandelsen var en så kolossalt grensesprengende hendelse at de første kristne syntes at det var det aller viktigste å fortelle om.
Og selvsagt hadde de rett i det. Jesu seier over døden betyr uendelig mye for
oss.
Men Lukasevangeliet ble skrevet ned på en tid da folk begynte å gjenfortelle
flere sider ved Jesu liv. Ikke bare var det viktig å bevare for ettertiden den triumferende avslutningen på Jesu liv her på jorden, begynnelsen var også viktig.
For begynnelsen forteller oss så mye om selve hensikten med Jesu livsgjerning.
De gamle, de som hadde levd samtidig med Jesus, begynte å fortelle det de
hadde hørt og opplevd og hva som var blitt sagt om det vesle barnet i Betlehem. Lukas skrev det ned, og vi fikk det vakre Juleevangeliet.
Vi fikk forellingen om Gud som bøyer seg ned og vever seg sammen med
mennesker i en liten utpost av Romerriket. Vi fikk fortellingen om hvordan
Gud vever seg inn i selve menneskeslekten. I barnets skikkelse, det sårbare og
hjelpeløse barnets skikkelse, tar Gud bolig i vår verden.
Vi trenger derfor ikke klatre på fromhetens stige eller strekke oss med særlige
åndelige øvelser for å nå opp til Gud. Gud selv kommer til oss. Gud bor ikke
bare i det høye og hellige, men Gud troner også i det lave og sårbare.
Juleevangeliet handler om Guds ønske om å møte oss og hjelpe oss uavhengig
av omstendigheter i våre liv og den livssituasjon vi måtte befinne oss i.
Juleevangeliet handler om at Gud kommer nær og oppsøker oss med en fantastisk gave: ”I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren!”
( Luk 2, 11 )
Med dette ønsker jeg dere alle en velsignet Julehøytid, en høytid med undring,
glede og håp.
Nils Christian Skjauff
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