Prestens penn
Stjerneord i bibelen og ei julekrybbe av sort lavastein.
Da jeg var liten tok storesøsteren min meg med bort til vinduet for å lete
etter Betlehemstjernen. Vi ble aldri helt enige om hvilken stjerne det
kunne være. Og forskere og vitenskapsmenn har opp gjennom tidene
heller ikke klart å bli enige om hvilke stjernekonstellasjon eller supernova
det var som lyste opp over Betlehem for over 2000 år siden. Men vi har en
ledestjerne som hjelper oss til å finne fram til julens midtpunkt og kjerne
allikevel. Det er et godt adventsprosjekt det å følge Guds løfter i Bibelen,
helt til vi føres fram til fødselsgrotten i Betlehem på julaften.
For Guds ord og løfter til oss er som lysende stjerner. I det Gamle
Testamentet finner vi mange ord som det virkelig skinner av, ord som
forteller om Guds sterke ønske om å sende oss en frelserkonge. For Gud er
ikke tilbaketrukket og fjern og venter på at vi skal finne ham. Gud lar ikke
tiden bare skure og gå, men oppsøker oss ved å sende oss sin sønn Jesus
Kristus. Guds lengsel etter å vinne våre hjerter gjorde at han ble født som
et menneske, sårbar og ubeskyttet, som et barn. Så i stedet for å lete på
stjernehimmelen, let i stedet etter stjerneord i Bibelen, ord som bringer
deg nærmere og nærmere det vesle gudsendte kongebarnet som ble
lagt på halm og strå.
I sommer var vi en tur på Sicilia og besteg blant annet vulkanen Etna. Der
oppe solgte de til turistene blant annet små julekrybber skåret ut av sort
lavastein. Og i krybberommet hadde de plassert Josef og Maria og det
sølv og gullfargede Jesusbarnet. Vi fikk med oss ei slik julekrybbe hjem til
Norge, for vi syntes at den hadde en sterk symbolikk. Det var jo mye mørkt
og farlig det vesle barnet i Betlehem fikk å hanskes med her i verden.
Jesus tok på sine skuldre menneskehetens synd og skyld, og betalte oss ut
av gudsforlatthetens mørke.
Tenk, Gud som fyller verdensrommet, ja bærer det i sin hånd, takket ja
til ei forkrybbe i en stall og ønsker å bo i menneskers hjerter og sinn.
Bare med hjerte kan vi nå se det øynene ikke ser, og bare med hjerte
kan vi forstå der tankene ikke strekker til. Advent og jul er undringstid,
undringstid over hvor høyt Gud elsker oss!
En velsignet julehøytid ønskes deg og dine!
Nils Christian Skjauff.
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