
Andakt menighetsbladene i Nord-Hålogaland julen 2014 

 

 

Englene sang: fred på jorden! 

 

 
Jul er ei veldig kontrastfylt tid: 

 

Det kirkelige budskapet er et budskap om glede. Gud kommer til jorden og blir menneske. 

Englene synger om fred og glede. 

Mange gleder seg til jul. Det er familiehygge. Det er gaver og god mat. 

Lysene tennes. 

 

Og samtidig: der englene sang om fred, i Betlehem, er fortsatt ikke freden kommet på plass. 

Også i 2014 har det vært krig og uro i Jesu fødeland. Selv om vi også synger om 

fredsbudskapet, lever vi stadig i en verden preget av ufred. 

 

Mange familier sliter. Mange mennesker, også i Nord-Hålogaland, gruer seg til jul. Kanskje 

fordi man ikke har det så hyggelig hjemme, eller kanskje fordi man ikke har noe sted man 

føler seg hjemme i det hele tatt. Noen gruer seg til jul fordi da kjennes det ekstra tydelig at en 

plass er tom, man har mistet noen som man ikke kunne miste. Vi hører om skoleskyting i 

USA, om uro i Syria og Ukraina. Og hjemme i vårt eget lille land hører vi stadig om fortvilte 

flyktninger og asylsøkere. 

 

Det er en enkel sak å finne mye som er galt, og tenke at situasjonen er håpløs. Men det hjelper 

lite å tenke slik. 

 

Sola snur. Vi feirer jul når det er på det aller mørkeste, men: dagene blir lenger nå. Om en 

drøy måned ser vi sola igjen. Vi tenner lys. Lysene synes ekstra godt når det er mørkt rundt 

dem. 

 

Jul er ei tid til å se det gode, midt oppe i det som kan være vondt og vanskelig. Det er ei tid til 

å se lyset, selv om det er mørkt rundt oss.  

 

Englenes sang om fred skal lyde både som et budskap, en proklamasjon, og som en utfordring 

for alle mennesker. Gud vil fred. Han bringer fred. Og vi utfordres til å skape fred sammen 

med ham. Denne utfordringen gjelder i alle sammenhenger: i familier, på arbeidsplasser, i 

lokalsamfunn og storsamfunn. Så lenge denne verden består, kommer dette budskapet til å 

klinge, og like lenge kommer utfordringen til å være der. Det gjelder også i landet som hvert 

år deler ut Nobels fredspris. 

 

Det er sikkert mange årsaker til at det er så mye ufred, og at det er så mange som ikke har det 

bra. En slik årsak er pessimismen: man tror ikke det går bra, og da blir det ikke bra. Det er en 

sterk menneskelig egenskap å legge vekt på det som ikke er bra, og å være skeptisk. Mange 

mennesker er så opptatt av, og fastlåst i, onde og trasige ting som har skjedd i fortida, at man 

ikke er i stand til å se framover, og slett ikke til å glede seg til framtida. 

 

Engelens budskap er et optimistisk budskap. Hele det kristne budskap er båret oppe av 

optimisme og fremtidstro. Vi skal ikke glemme og fortrenge det som har skjedd. Men: vi kan 

se framover. Helt inn i evigheten. Vi bør hjelpe hverandre til å glede oss til det som kommer.  

 

Pessimisten får ofte rett, for hvis man ikke tror at ting går bra, mangler man motivasjon til at 

det skal bli bra, og da kan lett resultat bli slik. Men: hvis vi er optimister, tror vi at det går bra, 

og står på for at det skal bli bra. Derfor vil jeg slå et slag for optimismen!  

 



Julebudskapet er fylt av glede og optimisme. Vi skal få ta imot det lille barnet, frelseren som 

blir født. Vi skal la høytida få fylle oss med glede og optimisme. Vi skal få leve våre liv fylt 

av tro og håp – og av kjærlighet! 

 

Englene sang den 

først for markens hyrder; 

skjønt fra sjel til sjel det lød: 

Fred over jorden, 

menneske, fryd deg! 

Oss er en evig Frelser født! 

 

 

Velsignet jul til alle! 

 

 

Biskop Olav Øygard 


