Prestens penn
Syng og fortell med glede!
Det var en flott opplevelse, nå i høst, å få være på studietur til ”landet
der det skjedde”. Ikke minst å kunne skue utover hyrdemarkene,
utenfor Betlehem, hvor gjeterne fikk et møte med engelen og mottok
budskapet om frelserens fødsel. Mens juleevangeliet ble lest for
oss, hadde vi hyrdegrottene bak oss, og åssidene og markene foran
oss. Det var der nattemørket plutselig forsvant da himmelen ble lyst
opp av en englehær så stor at den ikke kunne telles. Det var der den
etterlengtende nyheten ble proklamert. Det var der den første julesang
ble sunget til Guds ære.
Jeg snakket med en av de palestinske kristne, som hadde en forretning
like ved dette helligstedet. Han sa, ”Du vet vel hvorfor englene kom hit
til oss? Det er fordi Gud visste at vi er så løsmunnet her! Alt vi hører,
sier vi videre. Slik er det den dag i dag.” Vi lo begge to, men da jeg
gikk tilbake for å finne turfølget jeg tilhørte, tenkte jeg på det å være
”løsmunnet”. Det er jo et veldig negativt ord. Det å være løsmunnet kan
ødelegge både felleskap og enkeltmennesker. Jeg har ofte forbundet
”løsmunnethet” med sladder, baktalelse og ryktespredning. Men der
ved Betlehemsmarkene fikk dette ordet også en positiv klang . For er
det noe vi ikke bør holde tilbake, er det noe vi ikke bør være redde for
å fortelle andre om, så er det de gode nyhetene om frelseren Gud har
sendt oss.
Hvordan viste Jesus seg å være, da han begynte sin offentlige gjerning?
Jo, folket opplevde ganske raskt at han oppfylte profetien om ”at
Herrens tjener ikke skulle bryte et knekket siv og ikke slukke en rykende
veke”. ( Jesaja 42, 3 ) Jesus viste seg å være en ekspert på, den stor
legen for, den visdomsfulle reparatør av , den barmhjertige frelseren for,
ethvert enkeltmenneske.
Noe av det aller fineste som sies om Jesus i NT, er at han ”er i går og i
dag den samme, ja, til evig tid.” ( Heb 13, 8 ). Så vi har all grunn til å
synge våre julesalmer og sanger til Guds ære, synge dem så det virkelig
høres! Vi har vi all grunn til å fortelle videre, ja være løsmunnet om
hvem Gud har sendt oss. For Julegaven fra himmelen går aldri ut på
dato.
En velsignet og fredfull Julehøytid ønskes alle i bygda vår!
Beste hilsen
Nils Christian Skjauff.
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