
For det var ikke plass til dem i herberget  
Den som har sittet i et klasserom oppunder jul og med stille undring hørt 

juleevangeliet for første gang, glemmer ikke så lett denne setningen: «For det var 

ikke plass til dem i herberget» (Luk. 2,7). Tenk å ikke slippe inn Josef og Maria, som 

skulle føde. Tenk å henvise dem til en stall! Skal tro om de protesterte, eller om de 

bare stille godtok. De var alminnelige folk, de hadde ingen høy status. Var de rike, 

høyt aktede gjester, hadde det da vært noe problem for eieren av herberget å finne et 

rom til dem? 

Mens noen sov godt i herberget, ble Jesus født under kummerlige forhold. Gjeterne, 

som var en lite ansett yrkesgruppe, lot Gud være de første til å høre det glade 

budskapet. Til dem sendte Han sin engel, som sa: «Frykt ikke! Jeg kommer til dere 

med bud om en stor glede, en glede for hele folket. I dag er det født dere en frelser i 

Davids by; han er Kristus, Herren». De fikk være de første til å se Jesus, og de første 

til å bringe budskapet videre — til dem som ville høre og ta imot. Hva tenkte eieren 

av herberget da han hørte gjeterne? Lukket han ørene og avviste den utrolige 

historien deres? Om han hørte og trodde, skammet han seg ikke da over å ikke ha gitt 

rom til Josef og Maria?  

Tanken bringer meg over til vår egen virkelighet, vår hverdag, våre juleforberedelser. 

Jeg har lyst til å spørre deg: Hva er viktig for deg når du forbereder til jul? Hva gir du 

plass til i ditt hjem, og i ditt hjerte? Mellom nisser, juletre, gaver og overdådig mat — 

finnes det plass igjen til Jesus? Kanskje du skammer deg over å ikke ha gitt rom til 

han tidligere. Da skal du vite at det ikke er for sent. Kanskje det denne jula er tid for å 

åpne et rom som har vært stengt, og ønske Jesus velkommen til verden, til ditt liv. 
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