
Prestens penn
              «DET FOLK SOM SATT I MØRKET, HAR SETT ET STORT LYS»
I den mørkeste tid på året ble lyset sluppet løs i verden og verden har aldri blitt den 
samme etterpå. «Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket»

Fra gammelt av ble det midtvinters holdt en solfest. Og i mange religioner skjer in-
nvielsen til guddommen i denne natt – slik var det også i Romerriket den gangen Jesus 
ble født. De feiret den «ubeseirede sol». Det skjer noe ved overgangen fra mørke til 
lys. Og inn i dette ble Jesus født, og de kristne knyttet ham til solfesten, til årets forløp.  
«Slik skal lyset fra det høye gjeste oss som en soloppgang, og skinne for dem som bor i 
mørket» (Lk. 1,78-79a)
Jesus blir verdens sol og lys, og vår julefest blir en håpets solfest både for det enkelte 
menneske og for verden.

Det vi ikke er i stand til å forstå, at Gud kom nær, ble virkelighet i et lite barns skikkelse. 
Derfor er vår «solfest» ikke bare et kosmisk fenomen, men er en livets fest for alt som 
fødes, vokser og gror. Det er et mysterium som lyser i mørket.

Julefortellingen er full av lys. Vismennene fra Østen som lette etter barnet de «de så hans 
stjerne da den gikk opp ved morgengry». Gjeterne som holdt nattevakt over sauene op-
plevet også at lyset brøt gjennom mørket. «Med ett stod en Herreens engel foran dem, 
og Herrens herlighet lyste om dem».  Midt på natten skjer det at dagen og lyset bryter 
igjennom og viser til en ny tid hvor Gud er midt iblant oss. Og samtidig er det som skjer et 
enda sterkere tegn,- et lite barn som er bærer av alle muligheter. Ingen ting blir som før. 
Når Gud er vår medlever i verden så kommer også vi nær hverandre og blir medbærere.

«Guds rose ljuvleg angar
og skin i jordlivs natt.
Når hennar ljos oss fangar,
ho vert vår beste skatt.
Me syng i englelag:
No er det fødd ein Frelsar,
og natti vert til dag»   (Fra salmen «Det hev ei rose sprunge»)

Når det nye året, 2017, begynner så får Krødsherad menighet ny sokneprest, Tormod 
Moviken.  Vi er glad for at han sa ja til å komme hit og ønsker ham velkommen og lykke 
til.
Jeg takker for en fantastisk tid her i menigheten, med flotte medarbeidere, frivillige, møte 
med folk i bygda i gleder og sorg, og med en fantastisk natur.  Det er mye å være stolt av i 
Krødsherad. Jeg bærer dere med meg videre med takknemelighet og glede!

Ønske om alt godt!
Aud Meaas Sigurdsen


