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Kjære troende! 
 1. Evangeliet som vi nettopp har hørt, gir en god idé om hva som har skapt vår kristne julefest 
og juleglede: For det første: Menneskers erfaringer eller opplevelser. For det annet: Undringen 
over det man har opplevd. Og for det tredje: At man har delt disse ting med hverandre. 
 
 2. Lukas forteller om to opplevelser. Den ene fant sted i byen Betlehem. Et barn ble født. 
Alle som har vært med på en fødsel eller hatt en fødsel nær innpå seg, kan lett forestille seg 
hvordan det må ha vært for Maria og Josef. Konteksten var nokså kummerlig, og forhistorien 
ganske merkelig. Maria hadde ikke vært sammen med noen mann; og både hun og Josef kunne 
fortelle om merkelige opplevelser noen måneder tilbake, med gudsbudskap formidlet gjennom 
engler og drømmer.1 Like fullt var det en fødsel, med alt hva det innebar av smerte, men først 
og fremst av glede over å se et nyfødt barn komme til verden. Det skjedde midt på natten, og 
Maria og Josef forstod nok lite av hva som virkelig var hendt. 
 Den andre opplevelse fant sted i nabolaget – uten på Betlehemsmarken. Gjeterne (eller hyr-
dene) som holdt nattevakt over sin hjord, fikk se og høre et vakkert budskap om en Frelser som 
var født inne i Betlehem, byen som også bar navn etter den legendariske kong David som stam-
met derfra.2 Budskapet var ledsaget av vakker englesang. Heller ikke gjeterne kan ha forstått så 
mye av det hele. Men de gav rom for undrende nysgjerrighet da de sa: «La oss straks gå inn til 
Betlehem for å se hva det er, dette som Herren har kunngjort for oss!»3 
 Derved møttes Maria og Josef på den ene side, og gjeterne på den andre side. De delte erfa-
ringene med hverandre. Om gjeterne het det at de «fortalte … alt som var blitt sagt dem om 
barnet».4 Og så føyer Lukas til: «Alle som hørte det, undret seg storlig over det gjeterne for-
talte.»5 Og i den sammenheng løfter han spesielt frem Maria. Hun «gjemte på det alt sammen 
og grunnet på det i sitt hjerte».6 
 Tidlig juledags morgen i Betlehem ble den første spire lagt til vår julehøytid. 
 
 3. Det skulle antagelig gå 80-90 år før Lukas skrev ned sitt Evangelium. I mellomtiden var 
det skjedd mye som kastet lys over opplevelsene den første julenatt, og som må ha ledet fra 
undring til tro. Først og fremst dreide det seg selvfølgelig om alt hva Jesus som voksen hadde 
sagt og gjort, og dernest om hans lidelse, død og oppstandelse. Og så kom Evangeliets og troens 
eksplosjonsartede utbredelse, alt forklart ved Den Hellige Ånds virke. Dette må ha gitt en god 
tolkningsnøkkel for å forstå hva som faktisk var skjedd – litt tilbake i tid –, da Jesus ble født. 
«I dag er deres Frelser født»,7 hadde gjeterne juledags morgen fortalt at de tidligere på natten 
hadde hørte ute på Betlehemsmarken. 
 Ytterligere noe var kommet til: Refleksjonen over mangt av det som man kunne lese i Det 

 
1 Jf. Matt 1,20-21; Luk 1,26-38. 
2 Jf. 1 Sam 16,1.13; Luk 2,11. 
3 Luk 2,15. 
4 V. 17. 
5 V. 18. 
6 V. 19. 
7 V. 11. 
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gamle testamente. Uten profetiene og de andre gammeltestamentlige tekster er det vanskelig å 
komme videre enn til en ubegripelig undring. Men man har, ved å se alle disse ting sammen, 
sett at julenattens hendelse var begynnelsen på oppfyllelsen av Guds frelsesvilje for verden. Da 
Lukas skrev ned sitt Evangelium, var han seg alt dette bevisst. 
 I kombinasjon med den fromme fantasi har disse ting ført til stall, okse og esel, og til tre 
hellige konger. 
 Kombinasjonen av budskapet om at Jesus er verdens lys,8 og nedkjempingen av den he-
denske romerske fest for solguden Den ubeseirede sol (Deus Sol Invictus) 25. desember ledet 
til tanken at Jesus er den virkelig ubeseirede sol. Sakarja, far til Johannes Døperen, hadde lært 
de kristne å synge i «Sakarjas lovsang», slik vi gjør hver morgen under laudes i Benedictus om 
Gud «som vil la solrenning fra de høye gjeste oss».9 Det er god grunn til å feire Jesu fødsel med 
lys. 
 Middelalderens julespill og julekrybber og tidenes mange julesanger og juledekorasjoner har 
satt gode farger på det som Maria og Josef, samt gjeterne opplevde julenatt. 
 Så lenge vi tar vare på kjernen i det bibelske budskap, er det ingen grunn til klage over noen 
fromme fantasier. 
 
 4. Lukas forteller så: «Gjeterne vendte tilbake, mens de sang Guds lov og pris for alt de 
hadde fått se og høre.»10 
 Selv om Jesu fødsel skjedde innenfor en trist ramme, gav den god grunn til glede og takk. 
 Det folk har formidlet til hverandre gjennom århundrene, er ikke bare beretningene om hen-
delsen i julenatten og forståelsen av dette, men først og fremst gleden knyttet til Jesu fødsel. 
Uten denne glede blir alt veldig teoretisk. Hyrdene gav den første inspirasjon til juleglede. Og 
denne glede bærer julefesten, ja, hele den kristne tro. Derfor skal vi ta vare på og dyrke alt som 
kan skape en gledesfylt julefest. 
 Lykkes vi i å gi videre den kristne juleglede – med de bibelsk inspirerte julefortellinger og 
de kristne julesanger – gjør vi mer for Evangeliets utbredelse til våre medmennesker og til de 
kommende generasjoner enn alle slags teoretiske utlegninger av den kristne teologi. 
 Da vil også Ånden gjøre – som det het i annen lesning – at vi rettferdiggjort ved Jesu «nåde, 
i håp skal kunne se frem til det evige livs arv».11 
 
 5. Så la oss inspirere av gjeterne som sa til hverandre: «La oss straks gå inn til Betlehem for 
å se hva det er, dette som Herren har kunngjort for oss!» Betlehem er også fødestedet for den 
kristne glede. Noen drar på pilegrimsreise til Betlehem. Jeg har gjort det, og det bra. 
 Men enda bedre er det å la julen leve i våre hjerter, i vår fantasi og i vår tro, og la det hele 
gjennomsyres av glede og lovsang. Gledelig jul! 

 
8 Jf. Joh 8,12. 
9 Luk 1,78. 
10 Luk 2,20. 
11 Tit 3,7. 


