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Gud hos oss         
 

Dette blir en helt spesiell jul for mange. 

Sommerens vanvittige terror på Utøya og i Oslo skaker oss voldsomt.  

Noen mistet så ufattelig mye; En av dem sitter ikke rundt bordet denne jula. 

Savnet er ubeskrivelig. 

Smerten voldsom.  

Tapet uerstattelig. 

Mange andre har óg mistet sine dette året. Det har ikke fått samme offentlig oppmerksomhet, 

som rimelig er. Men savnet, smerten og tapet er like stort. 

Alt vekkes til live igjen når høytida nærmer seg. 

Vi trenger hverandre like mye denne jula som vi viste det i dagene etter 22.juli. 

Ondskapen har rykket så tett innpå oss, at den er blitt en realitet vi må forholde oss til på en 

ny måte. Den har rystet oss i vårt innerste. 

I juli svarte vi ondskapen med å strømme ut i gatene og på torgene med roser i hendene, og 

med å tenne tusenvis av lys i kirkene. Vi talte kjærlighetens språk, - og levde som vi talte. 

«Gatene er nå fylt av kjærlighet» sa kronprins Haakon. En utrolig kraft når fellesskapet 

oppleves slik.   

Det ga dyp mening å svare med kjærlighetens språk.  

For kjærligheten er det store under. 

Hvor har vi dette fra?  

Fra Gud. Han er kjærlighet. Han la inn kjærlighetens kraft i oss da han skapte oss.    

Gud kom selv julenatt til Maria og Josef som den minste på jord, for å leve sammen med 

oss. Han kom for å vise oss hva kjærlighet er. Da Guds Sønn ble menneske, fikk vi et 

medmenneske i Gud som på egen kropp har erfart hva det vil si å være menneske.  

Jesus Kristus møtte alle med dyp kjærlighet, respekt og verdighet. Han viste med sitt liv at 

kjærlighetens vei fører til livet.  

Men denne måten å leve på, utfordret ondskapen. Den tålte det ikke.  

Guds Sønn lot ondskapen ramme seg selv. Jesu død på korset er et håpets tegn som forteller 

om en Gud som er med oss ned i det dypeste mørke. Og trassig tror vi at Kristi oppstandelse 

fra de døde er den første virkelige seier over ondskap og død.  

Sammen med Kristus reiser vi oss mot ondskapen i verden. 



 Velsignet julehøytid.  


