
Advent og jul står i en særegen glans. 
Da er det fest. Lysene varmer. Øynene 
skinner. Og julens gamle sanger forener 
oss i vennekrets, familie og menighet. 
Vi trer på et vis ut av tiden for noen 
dager. Når julen kommer, er det som 
om vi løftes inn i en annen sfære. 
Det er høye tider.

Samtidig forkynner julen en Gud som 
stiger helt ned. Gud liksom brenner alle 
broer og melder fl ytting. Himmelen er 
på jorden – i barnet Jesus, Guds sønn.

Mon ikke det er selve hemmeligheten 
ved julen å fastholde begge disse ting: 
Julen er festtid, - men fest, egentlig, 
fordi vi har fått livshjelp for hverdagen.

Det fi kk Anne Katrine og jeg erfare 
konkret i 2007: Etter at Anne Katrine 
fi kk en blodforgiftning som slo til som 
lyn fra klar himmel, ble troen, ja hele 
eksistensen, satt på prøve. Og tankene 
fôr gjennom hodet der Anne Katrine lå 
og strevde for livet i en monoton respi-
rator, mens temperaturmåleren over 
sykesengen dag etter dag svingte rundt 
40 grader.

Hvor deilig er jorden da? 
Hvor er da julens fred?

Det er lett å tenke at julen er noen 
ekstraordinære dager før de høyst ordi-
nære januar-dagene setter inn. Holder 
julens budskap når livet prøves? 

Det er ikke noe lettvint svar her. Men 
Anne Katrine og jeg har naturlig nok 
snakket en del om den kampen vi kjem-
pet i februar, mars og april – med Guds 
og gode helsearbeideres hjelp. Det som 
slår oss i ettertid, er tryggheten vi kjente 
gjennom det hele. Sugende tretthet, ja. 
Men tryggheten vek ikke fra oss. 
Antagelig ble vi båret mer enn vi selv 
visste. Takk til alle som bar med!

Når disse linjer skrives for å sendes ut 
til bispedømmets menigheter i advent, 
blir summen av det hele: Julens bud-
skap holder når livet prøves! Julen er 
mer enn luftig idyll. Den handler om 
jordnær realisme. Fordi Jesus kom og 
ble vår bror, frelser - og medvandrer.
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og holdes på Sneltvedt bedehus fredag 4. januar kl. 18.00.
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