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Julaften – 24. desember 2020 

Prekentekst: Lukas 2,1-20:   Jesus blir født 
Lesetekst I: Jesaja 9,1a.2.6–7: Fredsfyrsten  
Lesetekst II: 1 Johannes 1,1-4: Livets Ord 
 

Fredskongen som har gitt oss evige fredsavtaler 
Denne høsten ble jeg utfordret til å lage tre andakter til Foross sin adventskalender. 
En kjekk forespørsel å få, men utfordrende. Særlig vrient er det å lage gode 
videoandakter som skal ha en lengde på maks 90 sekunder.  

De tre andaktene jeg spilte inn handler i stor grad om julaftens tekstrekke. Det 
handler om fredskongen.  

En av andaktene åpnet jeg slik: Pele-joez-el-gibbor-abi-ad-sar-shalom.  

Jeg prøvde å få oppmerksomheten. Et annerledes ord. Kanskje det ville fange 
oppmerksomheten? For det er lett å slutte å lytte, når man vet hva som kommer. 
Kanskje er det slik for mange på Julaften. Juleevangeliet kjenner man, og det kan 
være lett ikke å følge med på prekenen.  

Hva med å lære menigheten noe hebraisk? Se om de klarer å uttale Pele-joez-el-
gibbor-abi-ad-sar-shalom. Dernest kan du bruke tid på å forklare og fortelle hva 
dette underlige ordet betyr. Du kan gjerne gjøre det litt spennende, og se om du 
klarer å få folket nysgjerrig og spent.  

For det er ikke bare et ord. Det er en rekke titler. Profeten Jesaja levde i Jerusalem 
flere århundrer før den første julenatt. Likevel er han til stede i Betlehem. For han 
beskriver det som skjer, når han sier pele-joez-el-gibbor-abi-ad-sar-shalom.  

Pele-joez-el-gibbor-abi-ad-sar-shalom handler om barnet i krybben, og det han har 
gjort for oss.  

 

 

 



Fredsavtalene som varer 

Julen handler om fred. Julaften vitner til oss hvert eneste år som de største 
fredsavtaler som er gjort – og de er gjort for oss – og fredsavtalene gjør noe med oss.  

 

1. Fred mellom jøder og ikke-jøder 
 

Juleevangeliet forteller om en konge. Mange konger oppgjennom historien har vært 
opptatt av krig, og vinne seg makt. Denne kongen ville skape fred.  

 

Budskapet om Jesus er et fredsmysterium, som viser oss Guds evige plan og vilje. 
Jødenes Gud er Gud for alle mennesker. Paulus skriver:  

Han er vår fred – han som gjorde de to til ett og rev ned den muren som skilte – 
fiendskapen  

Efeserne 2,14 

Er vel Gud bare jødenes Gud? Er han ikke også Gud for andre folkeslag?  
Jo, også for dem. For Gud er én, han som rettferdiggjør omskårne av tro og 

uomskårne ved samme tro 
Romerne 3,29-30 

I han – fredskongen – er det fullkommen fred mellom folkeslagene, som har del i 
samme arv, samme kropp og samme løfte i Kristus Jesus ved evangeliet (Ef 3.6). 
Der folkeslagene før var utenfor, er de nå innenfor (Ef 2,14). Han er både jødenes og 
folkeslagenes fred, og det er lik vei til Gud for alle mennesker.  

Det er ikke lengre forskjell. Det er lik vei for fattig og rik, jøde og greker, kvinne og 
mann, barn og gammel. Juleevangeliet handler om fullkommen likestilling – 
likestilling i Jesus Messias.  

Dermed er julen et budskap om at det er fred mennesker imellom, uavhengig av 
hudfarge, etnisitet, alder, status eller yrke. Han er vår fred.   

2. Fred med meg selv 

For mange er ikke julen alltid så fredelig som man kan drømme om. For noen av oss 
er det julegavehandel i siste liten og andre skal lage til stort besøk. Enkelte er 
ensomme, og noen gruer seg til jul.  

Juleevangeliet forkynner fred til deg og meg, i vårt innerste. I Lukas møter vi et barn 
som ligger i en krybbe. Vi møter også Jesus i dag, og han som lå mellom strå og kuer, 
han vil ta bolig i deg og gi deg sin fred.  

Jesus sier fortsatt til oss: 



Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke 
hjertet bli grepet av angst og motløshet 

Johannes 14,27 

Det er lov en julekveld å invitere Jesus inn i livet, og gi han det vi tenker og uroer oss 
over.  La den gamle julesangen bli din personlige julesang: 

Akk, kom jeg opp vil lukke 
Mitt hjerte og mitt sinn 

Og full av lengsel sukke: 
Kom, Jesus, dog herinn! 
Det er ei fremmed bolig, 
Du har den selv jo kjøpt, 

Så skal du blive trolig 
Her i mitt hjerte svøpt. 

(Andre vers i «Mitt hjerte alltid vanker») 

 

3. Fred mellom Gud og mennesker 

Jesus kom og skapte fullkommen fred mellom Gud og mennesker, da han gav sitt liv 
for oss på Golgata.  

Englene visste dette, og sang den første julenatt:  

 
Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden blant mennesker som 

har Guds velbehag! Luk 2,14 

For et barn er oss født, 
en sønn er oss gitt. 

Herreveldet er lagt på hans skulder. 
Han har fått navnet: 

Underfull rådgiver, Veldig Gud, 
 Evig far, Fredsfyrste 

Eller som Jesaja skrev det: Pele-joez-el-gibbor-abi-ad-sar-shalom 

Jes 9,6 
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