
Jul + Hjerte = Sant 
«Folk i distriktet forbereder seg på tradisjonell jul», leste jeg i lokalavisa (det var ikke 

Bygdeposten...). 

Og jeg leste spent: Hva er jula for folk når den virkelig er hva den skal være? Jo, leste 

jeg om det grunnleggende for jula: «Jula er bygget opp omkring (— ja det sto faktisk 

«bygget opp omkring» et juletre med mange pakker under, og god gammeldags 

julestemning med ribbe, surkål, koteletter, pinnekjøtt eller lutefisk.» Og så fulgte en 

lengre artikkel om hvordan det virkelig er å feire «tradisjonell jul». 

For det var ikke en hvilken som helst menneskeskapning som feiret jula skikkelig. 

Nei, det var Forbrukermennesket, det. Og sus over julehandelen skulle det ganske 

sikkert bli — om det bare kunne komme noe julesnø. Julesnø brukte alltid å skape 

handlehumør, leste jeg. 

Og ikke å forglemme: I adventstida kunne du til og med få handlet på søndagene. 

Tenk, søndagsåpent...! Butikkpersonalet ga virkelig alt nå i førjulstida for at 

Forbrukermennesket skulle få feiret skikkelig jul. 

Selvsagt vet vi det. Jula er ikke dette. Jula har ikke med hva vi kan forbruke å gjøre. 

Den handler ikke om fornøyelse og fordøyelse. Jul handler om vårt hjerte. 

Maria kan godt få være vårt eksempel i år. Da hyrdene hadde fortalt hva de hadde fått 

høre om barnet som var født og budskapet om Frelseren i Davids by, så sier hun ikke: 

«Ja, kom nå å få dere noe god mat så vi kan feire dette». Det står ganske enkelt: 

«Men Maria gjemte alt dette i sitt hjerte og grunnet på det.» Lukas 2, 19. 

For jul og hjerte hører sammen. Og kanskje kunne vi også gi vårt hjerte en sjanse 

denne jula — og ikke bare magen? 

«Jula er full av nyttige gaver» annonserte Elisabeth på Bygg og Land i fjor. Så sant, 

så sant, tenkte jeg — og tolket hennes dobbelte bunn. For den største gaven er den 

som bare kan tas imot i vårt hjerte. 

Kjartan Almås  


