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Julen är en högtid för alla!
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Det äldsta firandet av Jesus födelsedag man känner till är från Egypten på 200-talet. Men då är
det den 20 maj man firar. Andra källor från den tiden angav den 19 eller 20 april som troligare
födelsedatum, ytterligare andra den 28 mars, eller den 10 eller 6 januari. Att lägga Jesus
födelsedag den 25 december var ett relativt sent beslut, och då var det ett beslut taget för att
konkurrera ut en populär romersk solfest.
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Trots att den här historian är väl känd bland kyrkohistoriker – all information ovan är hämtad ur den
Katolska encyklopedin – så firar kristna kyrkor runt hela världen Jesus födelsedag på juldagen
genom att ställa upp julkrubbor och läsa högt om hans födelse ur julevangeliet.

barn- och ungdomsboken om
att inte tro på gudar ”Gud finns
nog inte”.

Kyrkorna skyltar inte direkt med den här historiska kunskapen, så det är kanske inte så
förvånande att det finns väldigt många människor som faktiskt tror att Jesus föddes på juldagen. Är du en av dem så är
du i gott sällskap. Förmodligen tror de flesta människor som bor i kristna länder precis som du.
Man kan inte annat än fascineras av kyrkans marknadsföringsavdelning, som kan få ett politiskt beslut taget för 1600 år sedan att bli
”kunskap”, trots att den är bevisligen falsk. Sanningen är tydligen inte så petig i sammanhanget. Idag hade kyrkan kanske vunnit
reklambranschens finaste pris, Guldägget, för den här kampanjen (fast en Guldkalv hade kanske varit lämpligare?).
När kristendomen kom till Norden så passade det förstås alldels utmärkt med en kristen fest den 25 december. Här firade man då
redan något som kallades ”jul”. Den fornnordiska julens tidpunkt på året var ingen tillfällighet. Vintersolståndet – årets kortaste dag –
är precis i faggorna. I Norden finns det då verkligen anledning att fira. Det har vänt; ljuset kommer åter!
Vad spelar det här då för roll? Om man inte vet när Jesus föddes kan man väl fira vilket datum man vill? Det är klart man kan. Men i
dagens mångfacetterade samhälle kan den verkliga kunskapen användas till något positivt.
Eftersom julen egentligen inte är en kristen högtid utan en helgdag som hör till årstiden så angår den alla människor. I
den karga nordiska vinternatten behövs en högtid som minner om ljus och generositet. Julen är ett firande av en
årstidsväxling, så den är inte exkluderande utan alla kan vara med i firandet, oberoende religiös tillhörighet eller
livsåskådning!
God Jul! Må lycka och välgång stå dig bi. Var generös med medkänsla och omtanke gentemot dina medmänniskor. Kom
ihåg att det finns ljusare tider att se fram emot.
Det är väl något värt att fira, för alla!?
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