Prestens penn
« Slik skal lyset fra det høye gjeste oss som en soloppgang» (Lukas kap.1 vers
78)

Vi er inne i den mørke årstida nå, dagene er kortere, mørket kommer
fort på. På slike dager er det vidunderlig hver gang sola titter fram bak
åskammen og minner oss om at en ny vår og sommer vil komme, en ny
lys årstid med nye muligheter.
Så er det godt at advent og jul kommer i denne mørketida—
adventsstaken kommer på kjøkkenbordet og mange synger «nå tenner vi
det første lys» og de minste ungene sier «Jippi nå er det snart jul igjen »
Mor nikker og sier kanskje noe sånt som «la oss forberede oss til
julefeiringa»
Far sier kanskje «Ja, men trenger vi å gjøre så mye i år da» Han har ikke
lagt merke til støv og skitt som kommer like sikkert som dagene går.
SOL—LYS—RENGJØRING. Alt dette har noe med forventning å
gjøre- det er ekstra hyggelig å komme inn i et hjem hvor det lukter rent.
Hva med forberedelsene inne i oss. Har vi forventningen? Gud er
grunnen til advent og julegleden vår. Evangelisten Lukas sier det på
sin måte» slik skal lyset fra det høye gjeste oss som en soloppgang. Et
vakkert bilde. Jesus er lyset fra det høye, Han er soloppgangen i våre liv.
«Gud er lys står det i bibelen, i Han finnes ikke mørke»--Vi vil gjerne
leve i lyset.
Da jeg var liten fikk jeg være med min far å kjøre den såkalte
«blomsterbussen» Den gikk fra Granums gartneri på Øst Modum, opp
vestsida av Krøderfjorden og opp til Ringnes. Dette var like før jul og
bussen var fylt opp med julestjerner og julegleder som folk hadde bestilt
på gartneriet. Far var sjåfør og jeg var løpegutt som leverte blomstene
på dørene hos folk. Jeg tenkte ikke så mye på det den gangen, utenom
at det var fint å få være sammen med faren min på denne måten. I
ettertid har jeg tenkt at det var jo fint å få være budet som kom til folk
med julegleden.
Så ser vi fram mot advent og julefeiring, samtidig som vi kan øve oss i
« en sinnets storrengjøring» så vi kan ta imot Han som kom fra
himmelens høye slott ned til vår arme jord.
En velsignet tid til dere alle!

