
Prestens penn
Et blikk inn i julens rare dager

24. desember er for oss blitt den store dagen, hvor vi feirer JESU FØDSEL, spiser 
julemat og åpner gavene.  Men også flere av dagen i desember har gamle tradis-
joner og fortellinger knyttet til seg.

6. des.  NILSMESSE – NIKOLAUSMESSE – er minnedag for Nikolas som var biskop 
i byen Myrna i Lilleasia på 300-tallet. Mange legender forteller om ham som den 
som gir gaver. Siden har Nikolas-skikkelsen utviklet seg frem til ham som vi i dag 
kjenner som julenissen. Enkelte steder i verden er det tradisjon at folk gir hveran-
dre gaver denne dagen.

13. des. LUCIEMESSE er minnedag for Sankta Lucia som ble født ca. år 286 på øya 
Sicilia i Italia. Hun ble drept for sin kristne tros skyld ca. år 304.  Lucia var rik og 
vakker og skulle giftes bort til en hedensk mann, men hun hadde bestemt seg for å 
vie sitt liv til Gud og ville ikke gifte seg. Den hedenske mannen tok hevn ved å angi 
henne til keiseren og hun ble drept. 
Lucia natten ble etter den gregorianske kalender den lengste natten i året (vinter-
solverv). Da var mørkemaktene på ferde og folk beskyttet seg ved å sende ut en 
jente med lys i håret for å drive mørket bort.  Lucia er en feiring av at lyset vinner 
og mørket må vike.

25. des. NATALIS CHRISTI – 1. JULEDAG var fra gammelt av feiringen av Jesu 
fødsel. Når på året Jesus ble født vet vi ikke, men i oldkirkens tid fantes det flere 
markeringer av solens fødselsdag og dette legges inn i kirkens symbolikk.  Julen er 
en feiring av at Gud ble menneske i Jesus og kom til jorden, og kirkens gudstjen-
este på juledag er en gledens fest.

26. des. STEFANUSDAGEN – 2. JULEDAG feires til minne om kirkens første martyr, 
Stefanus som levde på Jesu tid. Han bar frem et sterkt vitnesbyrd om at Jesus 
var Guds sønn og oppfyllelsen av alle gamle løfter.  Pga. sin tro ble han steinet til 
døde mellom år 35 og 40.  Midt i julefreden kommer denne blodige og dramatiske 
fortellingen og viser at julefreden lar vente på seg og at dem som følger Jesus 
må vente seg store utfordringer.  I kirken vises dette ved at denne dagen fraviker 
julens hvite festfarge og bruker den røde martyrfargen. Dagen skal oppfordre alle 
til å holde ut til rettferdigheten seirer.

27. des. er minnedag for EVANGELISTEN JOHANNES som led mye for sin tros skyld.

28. des. BARNEMESSE – DE USKYLDIGE BARN I BETLEHEM er viet minnet om bar-
nemordet i Betlehem som skjedde fordi kong Herodes ville drepe Jesus. Dagen ble 
etter hvert en fest hvor det ble gjort stas på barna og slik ble denne markeringen 
opphavet til våre julefester.
                                                       God advent og juletid!
                                                                  Aud, prest


