
Biskopens julehilsen: 
Fred på jorden 

Den første jul ble intonert til toner fra 

englemunn med ord om «fred på jorden». De fleste 

senere års juledager har sett og hørt krigens redsler. 

Ofte verst i den såkalte kristne del av verden. 

Englesang over Betlehem synes enklere enn 

fredsforhandlinger i dagens Jerusalem og Beirut. Vår 

egen tids atomdebatt lyder mer langvarig og sterk 

enn kirkeklokkers kallen til julebudskap og høytid. 

Er ikke da budskapet avleggs? 

Før en trekker denne tilsynelatende enkle 

konklusjon, skal en iallfall ha overveid to ting:  

 

Beskyld ikke Kristus og budskapet for de feil vi 

kristne og kirken må bære. Vi forstod ofte bare 

stykkevis. Mye av det vi forstod rett, klarte vi ikke å 

gjennomføre. Og i de fleste tilfeller var det slik at 

når vi trådte fram på kristendommens vegne, så 

trådte vi ikke nok tilbake for Fredsfyrsten fra 

himmelen. Synd og egoisme var så sterk at vi ikke engang fikk holdt vår sti ren for å 

ny kristendom til egen eller egen gruppes fordel.  

 

Og så: «Fred mellom folkene» -! Hvorfor håne Frelseren og hans budskap. når vi 

ikke selv vågde å slippe Ham løs på oss? Kristent er Norge, sies det, men når ble vi 

egentlig det, i den forstand at vi var villige til å slippe Kristus og hans ubegrensede 

godhet til? Ja hvor er Han å finne endog i vår julestas og glitter ved Hans fødsels 

minnedag? Når vi har vanskelig for å finne virkningen av Hans komme i våre 

medmenneskelige relasjoner, er ikke sannheten da den at vi selv har valgt «mørket 

fremfor lyset»?  
* * * * 

 

«Fred på jorden!» - forutsetter fred i menneskers sinn. Men da må vi ikke leve i 

krig og opprør mot vår Skaper og vår skapelsesmessige bestemmelse. Først må der et 

fredsskapende arbeide til for at vi skal komme i rett forhold til vår Gud og dermed til 

våre gitte forutsetninger. 

Det er dette fredsstiftende arbeide englene synger over Jesu fødsel. Han er den 

Fredsfyrste som stifter fred mellom slekten og dens Gud. Derfor lyder fortsettelsen på 

sangen: «i mennesker Guds velbehag». 
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