
Englenes sterkeste klang 
 

 Betlehem har vært alt annet enn fredens by dette året. Det er ikke englesang som har 

tont ut over Hyrdemarkene. Fattige og fromme gjetere har ikke vandret i fred til Jesu 

fødested for å bøye kne og tilbe. Ufreden og krigen slår mot oss i alle medier. Pilegrimer og 

antatte terrorister har søkt skjul i Fødselskirken. Utenfor sto en ringmur av strisvogner og 

soldater med skuddklare våpen. Angst for selvmordsbombere og frykt for gjengjeldelse rir 

menneskene som en mare. Turistene er skremt bort. Inntektene svikter. De fattige blir enda 

fattigere. De som profiterer på krigen blir rikere. O, du Betlehem i Juda land, som ikke har 

vært fredens by på lange tider! 

 Men Betlehem har aldri vært en så fredelig by som mange tror. Julens lengsler - og 

sentimentalitet - har forskjønnet bildet av tiden da Frelseren lot seg føde. Sannheten er at det 

var en like rå tid som vår egen. Menneskeliv var lite verd. Både soldater og sivile kunne 

være brutale. Det er mye vi ikke vet om den tids grusomheter. For det meste har latt seg 

skjule. Våre massemedier var ikke oppfunnet. 

 Inn i denne rå og brutale virkeligheten kom Han. Som et sårbart lite spebarn. Det 

skulle lite til for å gjøre ende på ham før tiden var inne. Han var nær ved å omkomme lenge 

før han ble mann. 

 Det er dette som er evangeliet. Dette er det glade budskap og den gode nyhet. 

Frelseren - Fredsfyrsten - kommer midt inn i ufreden. Frelseren kommer til de skjelvende og 

skremte med trygghet og tillit. Lyset skinner i mørket. En strime av håp lyser i alt som 

virker håpløst. Da er ikke det som ser mest håpløst ut uten håp. Da kan vi våge å se 

fremover også denne julen. 

 Det er denne julegleden Brorson synger om i sin påskesalme:  

 

Så sank du i vår jammer ned 

så dypt om ingen vet ...  

 

Det ord om Lammets slaveri 

for oss, for oss å fri, 

det ord har ennå sterkest klang 

blant alle englers sang. 

 
VELSIGNET JULEHELG! 

Med vennlig hilsen 

Biskop Sigurd Osberg,  


