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 Han er den usynlige Guds bilde, 

          den førstefødte før alt det skapte.  
For i ham er alt blitt skapt, 

          i himmelen og på jorden, 
          det synlige og det usynlige, 

          troner og herskere, 
          makter og åndskrefter – 

          alt er skapt ved ham og til ham. 
       Han er før alt, 

          og i ham blir alt holdt sammen. 
(Paulus brev til kolosserne 1, 15-17) 

 
 
Lys er det skinnende kjennetegn på Guds godhet, som i skapelsen så også i julen. 
Skaperen sa «Det bli lys!»1, og universet tok til. Ved Kristi fødsel brøt lyset fram, 
midt i mørket, og siden har ikke mørket maktet å overvinne dette glødende testamente 
fra den levende Gud.2 
 
Julen er en tid for lovsang3, selv i vår tid hvor miljøødeleggelsens virkelighet 
undergraver skapelsens lovprisning. Sangen fra himmelen er blitt formørket av 
forurensning og fabrikkenes støy, havets rytme er forstyrret av klimaendringer, og 
skjønnheten fra mange av livets åpenbaringer er blitt forkrøplet av vår grove adferd, 
forårsaket av grådighet.  
 
Og jorden lider, slik dens innbyggere også gjør. De fattigste, og andre sosialt 
marginaliserte folk, finner det vanskeligere enn før å løfte sine stemmer til sang.  
På Josef og Marias tid lå all makt i keiser Augustus hånd. Han befalte at hele verden 
skulle innskrives i manntall4, og et tvilsomt par bega seg på reise til Bethlehem. Gud 
hadde en annen plan enn Augustus, og i ettertid ser vi hvordan tronen, herredömmet, 
herskere og autoriteter uforvarende kom til å fullføre et profetisk bud. Det er Kristus, 
ikke keiseren, som ”er født før alt. I ham blir alt holdt sammen”.5 
 
Teologiforeleseren Barbara Rossing spår at den gamle maktens fellesskap kommer til 
å gå under, sammen med de moderne økonomiske, militære og politiske imperier.  
 
Samtidig har profetene og apostlene forsikret oss om at Guds skapning – det sanne 
fellesskap av Guds hus – skal forvandles. ”Se, jeg skaper en ny himmel og en ny 
jord ».6 

                                                 
1 1. Mosebok 1,3 
2 Johannes 1,4-5 
3 Lukas 2,14 
4 Lukas 2,1 
5 Kolosserne 1,17, Salme 2, 7-10 
6 Jesaia 65,17, Johannes åpenbaring 21-22 



Derfor ber vi om forandring, og ofrer oss selv som redskaper for forvandling7.  Vi 
lever i troen på at den Gud som skal komme, bringer den nye skapning som 
virkeliggjør håpet i englenes sang. At Gud, menneskeheten og alt liv skal forsones.8 
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Dette budskap er også tilgjengelig på engelsk, tysk, fransk, spansk, koreans, arabisk, 
gresk, swahili, portugisisk, kinesisk, samoansk og flere andre språk på nettsidene til 
Kirkenes Verdensråd (http://www.oikoumene.org/?id=7307). 
 

                                                 
7 Korinterne, 4,16 
8 Korinterne 5, 17-20 


