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Lukas 2,1-14

PREKEN
1.

PIKEN MED SVOVELSTIKKENE

Lese eventyr litt forkortet fra boken.

2.

LYS ELLER FYRSTIKK?

Hvis du skulle være lenge i et kaldt og mørkt rom, og du kunne velge mellom å få med deg et
stearinlys eller fyrstikker, hva hadde du valgt? Bare lyset hjelper jo ikke hvis du ikke for tent det og
fyrstikker brenner jo ned veldig fort. Hmmm.
Piken med svovelstikkene hadde nok ikke det valget, men var i en lignende situasjon. Et lys hadde
hjulpet så mye mer enn noen fyrstikker. Hun kunne varmet seg mye mer og mye lengre, og hun kunne
drømt seg enda lengre vekk. Men også det hadde vært en kortsiktig hjelp. Med den påkledningen,
hjemmet og faren ville også et stearinlys kommet til kort. Piken med svovelstikkene hadde trengt noe
mer enn drømmer.
Hun hadde trengt en som bestemoren. Som så henne, hjalp henne og var glad i henne. Hun hadde
trengt noen i byen hun bodde som var tent av kjærlighet og varme, og brant for godhet og omsorg. Vi
mennesker er som lys og fyrstikker. Vi kan være god lys for hverandre men vi trenger å bli tent for
godhet. Det hjelper ikke å tenke at godhet og kjærlighet er en bra ide hvis vi ikke gjør noe med det. Vi
kan bli tent for kjærlighet og godhet, og vi kan brenne for det. Be on fire for love and peace! Er du tent
for noe? Hva brenner du for i livet ditt? Lar du ditt lys bli tent og brenne for kjærlighet og godhet?

3. JESUS OG PIKEN MED SVOVELSTIKKENE
Jeg ser for meg at Jesus satt og så ned på sånne som piken med svovelstikkene, og gråt. Han satt og så
ned på alle barn og voksne som hadde det tøft og vondt i en vanskelig verden. Så ville han hjelpe til,
og julenatten kom. Hvor han ble født til jord og ble alle menneskers gode bror. Frelser og fredsfyrste.
Jesus kom for å hjelpe sånne som pikene med svovelstikkene.
Har det blitt bedre? Si det. Vanskelig å svare enkelt på. Men husk, Jesus kom ikke med makt og tvang
mennesker til kjærlighet og godhet. Han verken kunne eller ville overstyre menneskers egenvilje.
Tvert imot. Han ble født som en fattig gutt i en stall, han levde mange av barneårene som flyktning i
Egypt, han møtte motstand men gjorde selv ikke motstand da han ble uskyldig dømt, pisket, og
korsfestet. For han brant for kjærlighet og godhet og ville med hele sitt liv være et lys for alle
mennesker. Et lys om kjærlighet, tro og håp. Hans bud til oss var: Elsk hverandre!

4. TENN DITT LYS
Det kan vi nok en gang la oss tenne av denne julen. For selv om de aller fleste av oss har nok av både
varmeovner, gåsesteker og fine hus og juletre, så er det bare ting. Uten kjærlighet, tro og håp er vi
fattige og kalde. Hva hjelper da bil nummer to og tre? Den fineste mobilen og Ipad, eller strøkne klær?

Kjærlighet kan vi ikke kjøpe for penger. Det kan vi bare gi hverandre i frihet. Gjør det til mennesker
rundt deg i jula. Og hele året.
Men vi lever i en stor verden med mye nød som piken med svovelstikkene. Noe finnes i Norge men så
ufattelig mye i verden ellers. Vi kan be for de som vi vil gjøre etterpå, og vi kan engasjeres oss for folk
som ikke har det så godt som oss i solidaritetsarbeid og bistand. Og vi kan gi penger. Til forskjellig
nødhjelpsorganisasjoner. På julaften vil vi samle inn penger til KN. Gi så det svir hvis du er der.
Men i hele verdenshistorien, også i fremtiden, vil det være piker med svovelstikker. Som har det
vondt. Piken med svovelstikkene døde med et smil om munnen fordi hun ble båret hjem til Gud av sin
gode mormor. Den drømmen lyste for henne tvers gjennom kulden og nøden. Og det håpet gir julenatt
til alle – fattig eller rik, ensom eller populær.

