Jesus ogiul
Jesus og jul hsrer sammen.
At den kristne jul falder
sammen med en gammel hedensk solhvervsfest kan ikke
bortforklare, at kristen jul og
Jesus hsrer sammen, - er to
sider af samme sag.
Egentlig er det jo helt vanvittigt, hvis man vil fejre jul
uden at have med Jesus at gore og uden at ville overveje,
hvad julens budskab 96r ud
p6. Uden m6ske at have samme vrissende reaktion kommer man let til at ligne den
mand, som vartaget p6 juleferie i Det Hellige Land og blev
vred over, at guiderne kunne
finde pA at lase juleevangeliet for gesterne, far de skulle
spise deres juleaftensmdltid.
Hvilken fornermelse, at
han skulle konfronteres med
juleevangeliet p6 en juleaften
i julens land og julens by, Bet-

lehem! Det stod vist i guidernes regulativer!
Nu st6r det ganske vist enhver frit for, om man vil fejre
jul eller lade vere. Men n6r
man nu gar det - ogbl.a. gar
det ved at synge julesalmer s6 kan det kun ddrligt skjules,
at Jesus og kristen jul hsrer
sammen.
Det kan ogs6 kun dArligt
skjules, at J esus betgder Guds
frelse.
lJesu navn, som i hans taler
og handlinger, ligger en udfordring til os. For som det er
besynderligt at holde jul uden
at ville have med Jesus at gore, er det merkeligt at ville
have med Jesus at gare uden
at ville tale om frelse.
Det, at Jesus er frelseren,
udfordrer os. Hvis det er
sandt, betyder det jo ganske
enkelt, at vi ikke selv kan kla-

1
Jesus-naunetpd hebraisk:Jeshua,

re vort liv. Klare vores egen
dsd kan vi heller ikke.
Julens budskab om frelse
gennem frelseren Jesus kalder os ind i selvbesindelse.
Selv om en s6dan besindelse
m6ske ikke lyder serlig tillokkende, kan der komme noget ganske positivt ud af den.
Gamle og fortrangte spsrgsrn6l kan blive nye igen. For
hvem var han egentlig, denne

Jesus? Hvad vil han os, hvem
sendte ham?
Uden svar p6 s6danne og
lignende sporgsm6l kan der
faktisk ikke fejres ordentlig
jul. Juleevangeliet giver svar
p6 disse sporgsm6l. Derfor
hsrer Jesus og julen uloseligt
sammen.
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