Julehilsen fra St. Eystein Presteseminar 2013

Ordet ble menneske
og tok bolig iblant oss...

Kjære Seminarets Venner

Vi er nok en gang inne i den nådefylte adventstiden.
Vi forbereder oss på å motta Herren: Ordet som
ble menneske og tok bolig blant oss. I det gamle
testamentet finner vi at Guds herlighet hvilte over
tabernaklet. Men gjennom Jesus åpenbarte Han seg
i den menneskelige virkeligheten. Vi kan beskrive
denne åpenbaringen til menneskene som Guds
fulle solidaritet med den falne menneskeheten.
Når vi feirer Jesu fødsel blir vi minnet på denne
solidariteten Gud viste oss.
Denne julen er spesielt betydningsfull for oss. Vi
har vært vitne til mange konflikter og katastrofer,
og nå nylig at våre brødre og søstre lider på Filippinene. Fortsatt kjemper millioner av mennesker
for sitt daglige brød. Men samtidig er vi vitne til en
overveldende respons fra folk fra hele verden, folk
viser sin solidaritet på så mange måter. Vårt engasjement er et vitnesbyrd om en Gud, som valgte å
vise solidaritet med oss gjennom Jesu fødsel.

På vegne av seminaret vil jeg gjerne takke hver og
en av dere. Dere har vist deres solidaritet med oss
på så mange måter: deres bønner, deres oppmuntrende ord, deres nærvær i vårt daglige liv, og
spesielt for deres økonomiske støtte.
Måtte denne julen bringe dere glede og fred i Herren!

Tro

Feiringen av Jesu fødsel er en tid for å fordype oss
i hvem vi tror på. Det er et mysterium for oss at
Gud ble menneske, bare troen kan åpne øynene
våre for at han steg ned for vår frelses skyld. Guds
kjærlighet får nå et navn og et ansikt: det er Jesus
Kristus, født for oss i en stall. I Ham er alt liv og
all lykke, og det eneste vi kan svare med er å tro
på Ham. Måtte vi styrket av Troens År nå ta imot
Kristus på en forvandlende måte i våre trosliv.

p. Bharath
Villavarayen,
rektor i St. Eystein
presteseminar.

Josef Ottersen, 24 år,
fra Arendal. Andreårs
seminarist. Tar
filosofi, kateketikk og
mastergrad i film.

Håp

Jul er tid for håp, for ved håpet vekker man liv i
troen. Troen i seg selv har sine røtter i fortiden og
håpet strekker seg mot fremtiden. Det er nettopp
dette julefeiringen handler om: å ta del i Kirsti
fødsel og gjøre den nærværende ved å tro og håpe.
I håpet om Kristi frelse kan vi med tillit lovsynge
Ham. «Jeg er alltid full av håp, stadig på ny vil jeg
prise deg» (Sal 71,14).

Bjørn Tao Nguyen, 29
år, fra Trøgstad/Moss.
Sjetteårs seminarist.
Innsettes som akolytt
1. januar. Studerer nå
ved Angelicum i Roma.

Kjærlighet

Fra evighet av har Jesus elsket oss
med en grenseløs kjærlighet. I det
Gud velger å bli menneske, ser vi
denne kjærligheten som er i stand til
å forandre alt. Han valgte å bli som
oss i alle ting - foruten synd. Han
kom til denne verdens mørke for å

Kamil Fedorczyk,
29 år, fra Polen.
Sjetteårs seminarist.
Tar teologifag ved MF.

bringe oss til lyset. Kjærligheten uttrykker seg ikke
bare gjennom ord, men først og fremst gjennom
handlinger. La oss prøve å følge hans eksempel, og
la Ordet bli virksom i vår kjærlighet.

Tilgivelse
Myron Kuspys,
31 år, fra Ukraina.
Andreårs seminarist.
Bysantinsk ritus.
Studerer bibelfag,
kateketikk og norsk.

Jul er tid for tilgivelse og forsoning. Vi er i en spesiell
forventningstid når vi forbereder alt til at Gud kan
bli født. Advent er tradisjonelt en botstid, slik at
hver av oss kan forberede oss selv. Julehøytiden
er en god mulighet til å tilgi og få tilgivelse. En
mulighet til å vinne våre brødre og søstre tilbake,
for uten tilgivelse er det umulig å leve i fred og
vennskap. De enkle ordene «jeg beklager» eller «jeg
elsker deg» er som honning til det tørre brødet. For
vi vet ikke når vi igjen får denne sjansen.

Fred
Hai Nguyen, 23 år, fra
Vietnam. Andreårs
seminarist. Er snart
ferdig med norskkurs
og studerer for tiden
kateketikk og bibelfag.

Kristus er kommet. Fred er kommet. Jesus brakte
Guds fred til vår jord. Ikke den fred som verden
gir, eller som kun er fravær av krig og konflikt, men
en fred som overgår all vår forstand. En fred som
strekker seg fra dette livet og får sin fullstendige
oppfyllelse i det evige. Allerede i dag kan vi kjenne
denne freden, og la den gi oss fokus og retning nå
i adventstiden. Freden kan være en nøkkel for å
ta inn over oss julemysteriet. «Ære være Gud i det
høyeste og fred på jorden blant mennesker som har
Guds velbehag» (Luk 2, 14).

Familiehøytid
p. Valdemaras
Lisovskis,
viserektor i St. Eystein
presteseminar.

Julen er en familiehøytid. Det er en fin tradisjon at
familien minst en gang i året kan samles ved samme
bord. For noen i familien er det ganske lett å være
sammen, mens det for andre er mer anstrengende
på grunn av vanskelige relasjoner. Ved julefeiringen
deler vi gleder og prøver å gjenopprette gode fami-

lierelasjoner. Den Hellige Familie opplevde også
vanskeligheter på grunn av andres likegyldighet,
og de ble betraktet som trussel for makthaveren.
Gjennom gjensidig omsorg og tillit til Gud, fikk
de styrke til å medvirke i Guds plan om verdens
frelse. La våre familier også bli en kilde til respekt
og kjærlighet.

Vi takker også
resten av staben for
året som har gått:
Øystein Lund,
dr. theol. Studiedekan.
p. Rory Mulligan S.M.
spiritual

Til slutt

Vi seminarister vil gjerne slutte oss til rektors takk
for at dere gjør livet i seminaret mulig. Vi er svært
takknemlige for muligheten til å utforske og vokse
i vårt kall her i bispedømmet. I tillegg til at dere gir
oss trygg grunn å stå på i vårt bønne- og studieliv,
takker vi for all hjelp og støtte for at vi skal ha
det bra. Spesielt må vi løfte frem den fantastiske
turen til WYD Brasil med pave Frans og 130 unge
nordmenn, som det ikke hadde vært mulig å delta
på uten dere.

Følg bloggen vår!

Visste du at seminaret
har en egen blogg? På
steystein.katolsk.no
kan du se bilder og
lese mer om
seminaristlivet.

Be med oss

Ta del i våre daglige
tidebønner og messer
kl 07 i St. Joseph.
Ukesprogrammet vårt
finner du på nett.

Tao snart akolytt

1. januar innsettes
Tao som akolytt i St.
Mikael kirke i Moss
klokken 17.

St. Eysteins dag

Tusen takk, og måtte Gud skjenke dere mange
gleder i deres eget kall. Vi ønsker dere en velsignet
og fredelig jul, og et godt nytt år!
- Seminaristene i Akersveien 6 (og Roma)

26. januar er festdag
for St. Eystein og
årsdag for seminarets
opprettelse. Invitasjon
til feiringen kommer.

