SKOLEPRESTENS SIDE
Nå er det snart Jul igjen. Året har gått ganske fort, og det er mye
som har skjedd. Det viktigste er nok at St. Paul gymnas nå har åpnet
sine dører og at både elever og lærere trives veldig godt. Men det er
viktig at vi av og til minnes om at alt som vi driver med i Kirken og de
katolske skolene, har sitt grunnlag i en hendelse som skjedde for rundt
2000 år siden: at Guds sønn ble født.
Julehistorien er veldig enkel: den forteller om en fødsel – om et barn
som blir født av fattige foreldre, med en uviss fremtid. Hva er det med
denne historien som gjør at den appellerer til oss, at så mange andre
historier og tradisjoner har utviklet seg rundt den? Hvorfor har denne
hendelsen en så stor plass i våre hjerter?
Kanskje er årsaken at den har så mye å gjøre med det vi alle lengter
etter: kjærlighet og tillit.
Det er mye kjærlighet i denne historien og forundring over at Gud grep
inn i verden på en så enkel måte. Hyrdene var overrasket, vismennene
kom i ydmykhet og en ung jente bevarte alt i sitt hjerte.
I sentrum for all denne kjærligheten er også vi, og slik som alle
mennesker opp igjennom historien, er vi invitert til å tro at Gud er her
og tar vare på oss når vi opplever både livets gleder og bekymringer,
håp og skuffelser.
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Denne historien bekrefter at vi alle har en verdi og en unik verdighet
som løfter oss opp og gir oss kraft til å gå ut over oss selv, samtidig
som den gir oss tro på at Gud er nærværende i de enkleste ting.
Herre,
Når vi nok en gang feirer jul,
hjelp oss til å leve hvert øyeblikk med takknemlighet.
La oss ha tillit til de gaver du har gitt oss,
ha det håp som kan overvinne de mørke tanker som noen ganger gjør
det vanskelig å se.
Gi oss din kjærlighet, slik at denne verden blir et bedre sted å være.
Det ber vi deg om, ved Kristus vår bror, som igjen er født for oss i
Betlehem. Amen
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