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JULEDAGSMESSEN 

(tredje julemesse) 
Jes 52, 7-10 – Hebr 1, 1-6 – Joh 1, 1-18 

Ved msgr. Torbjørn Olsen 
 
 
Kjære brødre og søstre i Kristus! 
 1. Å preke er å utøve et håndverk, ikke nødvendigvis å være en kunstner. Skulle alle prek-
ener vært kunstverk, ville det blitt få prekener. Noen ganger gir et håndverk godt resultat, 
andre ganger dårligere. Slik er det også med prekener. 
 Derfor kan det være lurt en gang iblant å låne øre og munn til noen med mer kunstnerisk 
evne enn en vanlig prest. 
 
 2. En som slik formulerte julebudskapet uovertreffelig, var biskop Ambrosius i Milano. 
Han ble født i år 340 i Tyskland, og var sønn av romersk embetsmann der. Midt i 30-årene ble 
han katekumen, og så valgt til biskop, alt før han var blitt døpt. Likevel fremstår han som en 
av de fire store latinske kirkelærere, i tillegg til at han ble helgenkåret. Det hører også med til 
historien at det var den hellige Ambrosius som døpte Augustin i påsken 387. 
 Ambrosius gjorde mye for å fremme kirkesangen i vest, og det mest varig minne om dette 
er kanskje hans vakre hymne med ordene: 
 

Veni, redémptor géntium, 
osténde partum Vírginis; 
mirétur omne sǽculum: 
talis decet partus Deum.1 

  
Også den som ikke er latinkyndig, hører hvor vakkert det klinger. 
 Hos oss hadde vi på 1800-tallet en mann som het Magnus Brostrup Landstad, og som var 
prest, salmedikter, folkeminnesamler og salmebokutgiver. I sin kirkesalmebok oversatte han 
disse ord av Ambrosius til: 
 

Kom du Folke-Frelser sand, 
fød af Mø foruden Mand! 
Det al Verden undres maa, 
Gud din Fødsel skikked saa.2 

 
Slik fikk også vi del i Ambrosius’ undring over det store og underlige som skjedde da alle 
folkeslags frelser kom til verden. 
 Men det var nok en annen norsk teolog og senere biskop, den nesten to generasjoner yngre 
Bernt Støylen, som gjorde Ambrosius’ ord virkelig hjertegripende for oss, på sitt klingende 
nynorsk: 
 

Folkefrelsar, til oss kom, 
fødd av møy i armodsdom! 
Heile verdi undrast på 
kvi du soleis koma må.3 

 
1 Liturgia horarum, I, Typis Polyglottis Vaticanis, 255. 
2 Landstads kirkesalmebog, nr. 141. 
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Det finnes også folk i nyere tid som har gjengitt dette på norsk, og da tenker jeg spesielt på 
den mindre påaktede teolog og prest, men med stor kunstnernerve, Willy Abildsnes, som vir-
ket i siste halvdel av forrige århundre. Han formulerte ordene slik: 
 

Kom, hedningenes redningsmann, 
vis oss ditt åsyn, jomfrusønn. 
All verden skal i undring se 
hvor det går til at Gud blir født.4 

 
 3. Det storartede er at Guds kjærlighet til alle mennesker ytret seg ved at han som var fra 
opphavet av, valgte å bli et menneske som alle oss andre, men på den underlige symbolske 
måte at ingen mann var inne i bildet, altså ved det vi kaller jomfrufødselen. I dagens Evange-
lium står det ingen ting direkte om jomfrufødselen. Men kanskje ligger det skjult mellom lin-
jene i et utsagn som direkte går på Guds Sønns «fødsel» fra opphavet av? «Han som selv er 
født, ikke ved manns eller menneskes vilje, men av Gud.»5 Derimot lød det helt klart at det 
var Gud som kom til verden: «Og Ordet ble menneske av kjøtt og blod» (Verbum caro factum 
est).6 Ambrosius formulerte det slik: 
 

Non ex viríli sémine, 
sed mýstico spirámine 
Verbum Dei factum est caro 
fructúsque ventris flóruit. 

 
Landstad er temmelig 1800-talls blass i sin gjengivelse: 
 

Tag os, Herre Gud, ei bort 
Trøsten af det under stort, 
Kristus her med Englesang 
ligger Barn paa Moders Fang. 

 
Et hakk bedre blir det hos Støylen: 
 

Herrens under her me ser, 
ved Guds Ande dette skjer. 
Livsens ord frå himmerik 
vert i kjøt og blod oss lik. 

 
Men det er Abildsnes som virkelig får frem det underlige og storartede som Ambrosius ville 
fortelle oss, ved hans utilslørte oversettelse: 
 

For her er ingen mann og sæd, 
Gud ånder liv i dette barn. 
Guds ord blir kjød, Guds sønn blir mann, 

 
3 LH 348. 
4 Tidebønn, 2017, s. 209. 
5 Joh 1,13. 
6 V. 14. 
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og jomfruskjødet bærer frukt. 
 
Hans befriende barokke språkform blir ikke mindre talende i det neste vers, der vi nøyer oss med 
hans oversettelse: 
 

Nu svulmer hennes moderliv, 
ubrutt er jomfrudommens segl. 
Her vaier himmelhærens flagg, 
i jordens helligdom bor Gud. 

 
 4. I Evangeliet het det om Guds Sønns inntreden i verden: «Det sanne Lys, det som opply-
ser hvert menneske, kom nå selv til verden.»7 I senere kunstneriske fremstillinger løftes dette 
frem ved lyset som stråler ut fra krybben med Jesus-barnet. Julekrybbe heter på italiensk pre-
sepe, og det kommer fra det latinske ord praesaepe, som kan bety mange ting, både krybbe, 
stall og lukket rom, ja, sågar bienes celler (og bordell – for den saks skyld). Ambrosius lærte 
oss å synge: 
 

Præsépe iam fulget tuum 
luménque nox spirat novum, 
quod nulla nox intérpolet 
fidéque iugi lúceat. 

 
Landstad får dette julens under flott frem ved oversettelsen: 
 

Krybben skinner himmelklar 
Natten Lys til Verden bar, 
Lys, som aldrig slukkes ud, 
Troen mødes der med Gud. 

 
Men man kan neppe si at Støylen gjør det dårligere ved sin formulering: 
 

Klårt di krubba skina kan, 
ljoset nytt i natti rann, 
naud og natt til ende er, 
trui alltid ljoset ser. 

 
Også her kan vi med god grunn ta med Abilsnes’ formulering: 
 

Din krybbe stråler, Herre Krist, 
nytt skinner i vår natt Guds lys 
som ingen natt skal slukke ut, 
det lyser nu med evig tro. 

 
Hvem andre i hele verden kan glede seg slik som vi kristne, som tror på en Gud som kommer 
oss så nær, og så gripende tenner troens og håpets lys for oss midt i verden! Gledelig jul! 
 

 
7 V. 9. 


