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Maria skal fode en son, og ham skal du ghte naonet Jesus; thi han
skalfrebe sit folk fta dets synder.

Mattaus-evangeliet 1,2L.

IVl
Navnet Jesus siger miske ikke en mere end de hebraiske bogstaver for Jesus.

Jesus og jul hsrer sammen. Jesus og frelse hsrer sarunen.
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J esus

Jesus og jul horer sarrunen.
At den kristne jul falder sarunen med en gammel hedensk sol-

hvervsfest kan ikke bortforklare, at kristen jul og Jesus horer sam-
men, - er to sider af samme sag.

Egentlig er det jo helt vanvittigt, hvis man vil fejre jul uden at
have med Jesus at gsre og uden at ville overveje, hvad julens bud-
skab gir ud pi. Uden miske at have sarune vrissende reaktion
kommer man let til at ligne den mand, som var taget pi juleferie i
Det Hellige Land og blev vred over, at guiderne kunne finde pi at
lase juleevangeliet for gasterne, fsr de skulle spise deres juleaftens-
miltid.

Hvilken fornermelse, at han skulle konfronteres med juleevan-
geliet pi en juleaften i julens land og julens by, Betlehem! Det stod
vist ikke i guidernes regulativer!

Nu stir det ganske vist enhver frit for, om man vil fejre jul eller
lade vare. Men nir man nu gor det - og bl. a. gsr det ved at synge
julesalmer - sA kan det kun dirligt skjules, at Jesus og kristen jul
hsrer sammen.

Det kan ogsi kun dirligt skjules, atlesus betyder Guds frebe.
I Jesu 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 Bsre, er det markeligt at ville have med Jesus at gore uden
at ville tale om frelse.

Det, at Jesus er frelseren, udfordrer os. Hvis det er sandt, bety-
der det jo ganske enkelt, at vi ikke selv kan klare vores liv. Klare
vores egen dsd kan vi heller ikke.

Julens budskab om frelse gennem frelseren Jesus kalder os ind i
selvbesindelse. Selv om en sidan besindelse miske ikke lyder serlig
tillokkende, kan der komme noget ganske positivt ud af den. Gamle
og fortrengte sporgsmil kan blive nye igen. For hvem var han
egentlig, denne Jesus? Hvad vil han os, hvem sendte ham?

Uden svar pi sidanne og lignende sporgsmil kan der faktisk
ikke fejres ordentlig jul. Juleevangeliet giver svar pi disse spsrgs-
mil. Derfor horer Jesus og julen uloseligt sammen.



Men det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser
Augustus, at al uerden skulle skriues i mandtal. (Det uar den forste
indskriuning, som skete, mens Kuirinius uar landshouding i Sy-
rien). Og aIIe gik hen for at lade sig indskriue, huer til sin by, Og

fordi Josef uar af Dauids hus og slegt, drog ogsd han op fra Gali-
lea, fra byen Naznret, til Judea, til Dauids by, som hedder Betle-
hem, for at lade sig indskriue hllige med Maria, sin troloaedet som
uar frugtsommelig,

Lukas-evangeliet 2,1-5.

Guds Son skal ikke en gang til lagges i en krybbe -

derfor bliver det aldrig mere jul.
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Det skete i de dage
Det bliver aldrig mere jul, aldrig!

Det lyder miske som en sorgelig nyhed, som man ikke rigtig sy-
nes stemmer overens med, at evangeliet er gode nyheder fra Gud.
Og er der en fest, vi nodig vil undvere i vores mere eller mindre
gri hverdag, si er det julefesten.

Alligevel er det rigtigt, at det aldrig mere bliver jul. Fra en kri-
sten synsvinkel er dette imidlertid ikke en dirlig nyhed. Tvart-
imod! Netop fordi der 6n gang skete noget epokegorende pi kejser
Augustus' tid, kan vi i dag fejre jul. Men det, som skete den fsrste
julenat, gentages ikke. Til vort menneskeliv hsrer der nu engang
nogle begivenheder, som ikke gentages. Vi fsdes kun 6n gang, lever
kun 6n gang og dsr kun 6n gang.

Det samme var tilfeldet med Jesus, ham, som kaldes Kristus,
Guds salvede, Guds Ssn. Som ethvert menneske havde han kun 6n
jordisk fsdsel, 6t lordisk liv og 6n dod.

Hans fsdsel er fortid. Derfor bliver det aldrig mere jul i bog-
stavelig forstand. Han blev fsdt i de dage, da kejser Augustus rege-
rede over det store romerrige. Hans fsdsel fandt sted i et lille land,
Palastina, et land, der var besat af den romerske verdensmagt. Og
det hele skete i en lille by ved navn Betlehem. Var det ikke, fordi Je-
sus var fsdt der, havde vi glemt den by, ligesom kejserens navn var
giet i glemmebogen, hvis vi da ikke var specialister i historie.

Uanset hvad man mener om ham - julens midtpunkt - si har
hans fsdsel, liv og dsd haft skelsattende betydning for millioner af
mennesker op gennem tiderne. Det kan ikke nytte noget at forsoge
at bortforklare den kendsgerning. Si fra dette synspunkt skete der
virkelig noget nyt i de dage.

Nu kan man med fuld ret diskutere og gsre hinanden opmark-
som pi, at det er yderst usikkert, om det, der skete, lige precis
fandt sted natten mellem den 24. og 25. december. Pi samme mide
kan der sattes store sportsmilstegn ved, om de mennesker, som i
sin tid lavede vores tidsregning, gjorde det helt rigtigt, eller om de
kludrede lidt i det og glemte et par ir. Det er en fuldt legitim opgave
at forsoge at lsse s6danne historiske sporgsmil. Men vores menne-



skelige grundproblemer lsses naturligvis ikke ved at rette op-
merksomheden mod sidanne sporgsmil.

Det skete i de dage, d. v. s. det skete pi et ganske bestemt tids-
punkt i menneskehedens historie, ikke i en forhistorisk og ubestem-
melig tid. Og det skete pA denne jord, ikke i en eller anden fjern
himmel eller i et fantasiland.

Det hele er fortid, uigenkaldelig fortid. Vi er fsdt et par tusinde
ir for sent til at vere vidner til det, der skete. Hvad hyrderne ople-
vede og hsrte, kan vi ikke opleve og hore pi samme mide som de.
Vi er henvist til deres og andres vidnesbyrd, hvis vi vil have noget
at vide om, hvad der skete den fsrste julenat.

Og selv om det er en forholdsvis enkel sag at tage ud pi en drsm-
merejse til Det Hellige Land, hvis bare man kan opspare nogle fA
kroner om dagen i irets lsb, si bliver det, der skete i de dage, ikke
automatisk mere virkeligt.

Barnet Jesus er vek. Krybben er tom. Voksfigurerne eller
oliventrasfigurerne, der er placeret i barnets og den hellige fami-
lies sted, kan miske illustrere en smule, men siger, nir alt kommer
til alt, alligevel si lidt. Voks taler bedst til voks, men taler dirligt til
mennesker af ksd og blod med hjerter, der er si hArde som granit.
Sidanne hjerter har voks svert ved at smelte.

Hvad voks ikke kan, kan evangeliet om ham, ordet om Jesus. I det
ord er der liv, fordi det er et ord fra livets Gud. Og det ord fortal-
ler blandt andet, at fordi det aldrig mere bliver jul pi denne jord,
kan der netop blive julefred i vore hjerter og liv.

Hvor forskellig vores ydre virkelighed end er fra menneskers
dagligdag pi Jesu tid, kan evangeliet alligevel sige os noget. For med
det lille barn er der givet os en mulighed for et helt nyt liv med Gud.

I de dage Abenbarede Gud sig igennem sin Ssn.
At Gud ibenbarer sig igennem Jesus skal ikke forstis sAdan, at

han tidligere har veret den tavse Gud. Den levende Gud har aldrig
veret den tavse Gud. I naturen og historien har han sat sig utallige
spor. Han er jo jordens skaber og Herre. Mange gange og pa
mange mider har han talt og handlet med Israels folk. Det kan man
lese om i Det gamle Testamente. Men nu - som Hebraerbrevets
forfatter siger det i begyndelsen af sit brev - har han ved dagenes
ende talt til os ved sin Ssn.
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Efter at Gud har ibenbaret sig i Jesus, lyder det derfor: Hsrer vi
pi Jesus, hsrer vi pi Gud. Msder vi igennem forkyndelsen Jesus,
msder vi Gud. Det er jo noget af en pistand. De fsrste kristne vo-
vede denne pistand!

I ojuleevangelieto, sidan som evangelisten Johannes har fortalt
det, kommer motivet med Guds ibenbaring megtigt frem. Hos Jo-
hannes kaldes Jesus for Ordet. Ved fsrste ojekast er det en merke-
lig betegnelse. Det er ganske vist heller ikke et helt almindeligt ord.
Det er et ord, der har veret fra evighed af, et ord, hvormed hele
verden er blevet skabt. Ordet er en person, ja, som Johannes dris-
tigt siger det: Ordet er Gud.

Nir vi vil meddele noget til hinanden, bruger vi ord. Det samme
gor den levende Gud. Han har noget at fortelle, noget at meddele.
Han har et sindelag, han vil have gjort kendt.

Jesus er hans Ord.
Men der er en vasentlig forskel. Nir vi roder os ind i proble-

mer, forsoger vi ofte at rode os ud af dem med ord. Sidan gor
Gud ikke. Han snakker sig ikke bare bort fra problemerne. Det
ord, han bruger for at lsse vore problemer, er en person, ja, hans
eneste Ssn.

Pi den mest hindgribelige mide, man kan tenke sig, tridte den
levende Gud ind i vores historie. Det var, hvad der skete i de dage,
da Augustus var kejser.

Vi var der ikke dengang. Alligevel var der tankt pA os. Derfor
skal vi ikke lade os noje med at drsmme om, hvordan det har veret.
Vi skal heller ikke lade os noje med at konstatere, at det hele er
fortid for os.

For selv om Jesus aldrig mere kommer til jorden pi samme mide
som den fsrste julenat, kommer han i dag til os gennem sit ord og
ved Helliginden.

Han kom dengang for at fortelle os, hvem Gud er. Han kommer
i dag igennem sit ord for at fortelle det samme. Vi v6d det nemlig
ikke af os selv. Og ikke nok med det. Hvem vi er, det v6d vi heller
ikke af os selv. Det mi fortalles os af ham.



Og det skete, medens de oar der, kom trden, dahun skulle fode'
Lukas-evangeliet 2,6.

Marias son var Guds Son. Senere lavede

man gode historier om, at en romersk soldat

var barnets far.

,"*xxR$sx
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Tidenkom,
da hun skulle fode
Marias graviditet er ved at vere til ende. Tiden er kommet, da hun
skal fode sin ssn ind i en barsk virkelighed.

Beretningen er tavs om de indre kampe, som Maria og Josef mi
tankes at have gennemlevet i mAnederne forud for fsdslen. Ingen
graviditets-romantik kommer frem. Ingen indre stemninger og fo-
lelser kan spores i beretningen. Bare de nogne, ja, nesten kolde
kendsgerninger har fundet plads i teksten. Nu skal der fodes.

Om Marias fslelser forud for fsdslen kan der siledes intet siges
med sikkerhed. Ligeledes ved vi ikke noget sikkert om Josefs reak-
tion. Alligevel er det neppe helt hen i vejret at hevde, at tiden ikke
altid har veret lige let, efter at Marias graviditet har kunnet ses.
Folk har sikkert hvisket og tisket om hende; ojnene har stukket. Se-
nere lavede man gode historier om, at en romersk soldat var bar-
nets far.

Helt uden hold i virkeligheden er det nappe, at Maria har mittet
sti for skud. Og Josef - ham har man sikkert betragtet som en
smule godtroende.

Om de sladderhistorier, som vi kender til fra senere irhundre-
der, og som har overlevet helt op til vor egen tid, er sande, kan man
af gode grunde hverken bevise eller modbevise. Ligeledes kan man
ikke beuise, at det er sandt, at Jesus-barnet ikke havde nogen jor-
disk far.

Ingen kristen, og da slet ikke evangelisterne Lukas og Mattaus,
der taler om Jesu underfulde undfangelse, gor forsag pA at bevise
disse forhold. I stedet for at forsoge at bevise noget, der ikke kan
bevises, beoidner de, hvad de tror er sandhed. Deres bevidnelse
kan modtages i tro eller forkastes i vantro. Valger man den sidste
mulighed, kan der vare mange forklaringer pi den kendsgerning,
som ikke kunne skjules, at Maria var med barn.

Samme to muligheder foreligger si at sige ved alle afgorende be-
givenheder i Jesu liv. Nir der om Jesus fortelles, at han gjorde
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undergerninger, helbredte syge, opvakte dade, ja, selv stod op fra
de dsde, kan dette jo heller ikke bevises med absolut sikkerhed.

Det underfulde spranger bevisets rarruner. I stedet for setter
troen ind, troen p6, at Jesus er noget serligt, at han i egen person er
underfuld.

En anden ting er, at et under altid kan bortforklares. Selv om un-
derfulde begivenheder kan hjelpe troen pi vej, siledes at mennesker
begynder at sporge efter Gud, er der bide i Det nye Testamente si-
vel som fra vores egen hverdag nok af eksempler pi, at undere kan
bortforklares.

Legen, der for et par mAneder siden mitte konstatere, at en pa-
tient var hAblsst syg og snart skulle ds, mi i dag konstatere, at
sarune patient er rask. Han kan undre sig en smule, men slir sig til ro
med, at sAdanne uforklarlige ting undertiden kan observeres, og
fortsetter si sit liv, som om intet var handt.

Dette eksempel kan tages som en nutidig illustration til Jesu be-
retning om den rige mand og Lazarus. Efter at disse begge er
dsde, beder den rige mand om, at den fattige Lazarus mA blive op-
vakt, for at hans brsdre kan omvende sig. Hertil svares: Hsrer de
ikke Moses og profeterne, sA vil de heller ikke lade sig overbevise,
selv om en opstod fra de dsde.

Hvad der var foregiet med Maria var ikke naturligt. Hvad der
senere kom til at foregi omkring Jesus var heller ikke naturligt. Og
forklaringen pi det unaturlige lsd ikke serligt trolig. Men pi disse
ting, som er u-trolige, er de kristne kommet til tro.

Tiden for afslutningen pA Marias graviditet var samtidig begyn-
delsen til en helt ny tid. Marias tid var Guds tid.

Nir man laser ordene om, at tiden kom, klinger miske et lig-
nende udtryk med fra Paulus' brev til galaterne: Men da tidens

fulde kom, udsendte Gud sin Son, fodt af en kainde.
Nu er tiden inde, den tid, som profeterne mange hundrede ir fsr

havde talt om, uden at de selv rigtig vidste, hvornir den ville
komme, og hvordan den ville vare. I Jesus finder alle Guds lsfter
og forjettelser deres opfyldelse, deres JA. Det som er hojdepunktet
i Marias liv, er samtidig et af hojdepunkterne i Guds ibenbaring.

Jesu fodsel er nemlig indledningen til en ny tid.
Med Jesu fsdsel skulle det vare som i en familie, der lange har
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ventet et barn. Nir barnet omsider kommer, vender det op og ned
pi familiens hverdag. Det lille barn er nu i centrum og forandrer
hele familiens liv. En ny tid er indledt.

At Jesus er fsdt ind i vores menneskehed, skulle heller ikke gi
sporlost hen. Ikke at ville have med Jesus at gore er - for nu at blive
i billedet - at gore som en mor, der lader sit barn vere ene, eller en
far, der irriteres over det, fordi det skete gir ud over hans egoisti-
ske planer, eller et nart familiemedlem, som er misundelig, fordi
opmerksomheden nu er flyttet over pi barnet.

At leve for sig selv er at leve, som om Gud aldrig havde sendt sin
Son til verden, aldrig havde givet os sin Son, aldrig var kommet til
os i diben. Efter Jesu fsdsel - som efter et menneskes dib og for
den sags skyld ogsi efter et menneskes omvendelse - er tiden ikke
den samme som for. Er den det alligevel, er det ensbetydende med,
at man har ignoreret, at barnet er fsdt.

Set med Guds ojne er tiden heller ikke den samme. Han kan nem-
lig ikke glemme, hvad Jesus har gjort. Han glemmer ikke, at Jesus
tog tjenerskikkelse pi, blev lig med os mennesker. Han glemmer
ikke, at Jesus ydmygede sig selv og blev lydig til dsden, ja, doden pi
et kors.

Derfor er der glede i himmelen, nir et menneske bojer kna for
Jesus og tager imod alt det, som Gud vil skanke os i Jesu navn: syn-
dernes forladelse, et helt nyt liv, ja, evigt liv.

I Det nye Testamente er der faktisk brugt et meget starkt udtryk
om vores virkelige situation som mennesker. Det siges, at vi er
dode i overtredelser og synder. Jesu gerning har 6t sigte: at
skenke liv til sidanne dsde mennesker.

Dette liv er ikke teoretisk snak, men fir konsekvenser for vores
almindelige hverdag. Og nAr den uhyggelige dod melder, at vores
liv pi denne jord er til ende, slipper livets Gud ikke sit tag i os, men
fsrer os igennem doden, fsrer os fra liv til liv.

Vi er bestemt til livet med Gud. Dette liv er en mulighed for os,
fordi der med Jesu fsdsel blev indledt en helt ny tid. Troen pi Jesus
satter os over i denne nve tid.
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Og hun fodte sin ssn, den forstefodte, og saobte ham og hgde ham i
enkrybbe.

Lukas-evangeliet 2,7 a.

Jesus blev fsdt for at do, og hans liv bar prag af hans kommende dod. Igennem

stor fare fsdes et barn, fodes for at leve en kortere eller lengere periode, og skal

si do.
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Hun fodte sin son
Maria vidste noget, som fsdende msdre forst v6d, efter at fsdselen
er overstiet. Hun kendte resultatet pi forhind, vidste, at det skulle
blive en ssn. Det havde engelen jo sagt hende.

Alligevel har spandingen neppe veret mindre, end den er hos
alle andre, der skal vere msdre. For sksnt hendes ssn skulle fsdes
som alle andre born, se ud som alle andre nyfodte, have mad og om-
sorg og pleje, sA var hendes ssn anderledes.

Hendes son var Guds Son. Hendes sern var Guds hojt elskede og
eneste Ssn.

I msdet med denne pistand fra evangeliet kan en stor undren fs-
des i en. Gud blev menneske for vor skyld. Han sendte sin Son og
lod ham blive som en af os for at frelse os. Eller i stedet for undren
kan anstsdet melde sig, si man kalder det hele idioti og galskab.

Marias son var Guds Ssn, Guds Ssn pi en sarlig mide.
Ikke pi den mide, som vi alle er Guds ssnner, fordi vi alle er skabt

af Gud og derved har den sarune far. Ikke forstiet pi den mide,
som den israelske videnskabsmand gjorde det, da han for nogle ir
siden forsogte at sette tingene pi plads, da det var blevet nevnt, at
Jesus var Guds Ssn: ,Selvfolgelig var han detu, sagde han, ovi er jo
alle Guds ssnnerln

Det er rigtigt, at vi alle er skabt af Gud, og som sidan er vi Guds
bsrn. Det er ogsi rigtigt, at Israels folk eller folkets ledere i Det
gamle Testamente kaldes Guds son, fordi Gud havde en serlig op-
gave til folket eller dets ledere.

Men som Israels folk mange gange vendte Gud ryggen, har men-
neskeheden som sidan ogsi gjort det. Derfor sendte Gud sin Ssn,
sin eneste og hojt elskede Ssn, for at frelse os, der lever med ryggen
vendt mod Gud.

En fattig jomfru sad i lon,
og fodte Himlens kongeson.
Halleluia,halbluja!

(D.D.S.6s,2)
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Nir vi i ho tager imod det budskab, at barnet i krybben virkelig er
Himlens kongeson, Guds Son, er der mening i at synge det dobbelte
halleluja, som jo betyder: Pris Herren! Tager vi ikke imod det, men
alligevel vil fortsette med at synge ,Et barn er fsdt i Betlehemu,
giver vi dermed udtryk for en enormt inkonsekvent holdning.

Der sad Maria altsi med sin ssn og skulle i tro - ligesom vi - fast-
holde, at han var Himlens kongeson. Det er ikke underligt, hvis
hun undertiden er kommet i tvivl, nir bleen er blevet lagt, og bar-
net har skreget. Glorien over den lilles hovede har Maria neppe set
si tydeligt som en senere tids kunstnere.

Dette barn, med samme krav pi pasning som alle andre nyfodte,
hendes son og Guds Ssn, var kommet til verden.

Man kan undertiden gribe sig selv i at fA markverdige tanker,
nir man for fsrste gang stir med et lille, skont menneskebarn i sine
arme. Igennem stor fare fsdes barnet, fsdes for at leve en kortere
eller langere periode, og skal si ds. Sidan er nu engang vore kir.

Med det lille Jesus-barn passer disse tanker pi en sarlig mide.
I fortsettelsen af Paulus-ordet om, at Gud, da tidens fylde kom,

udsendte sin Ssn, lyder det: for at han skulle Issksbe dem, der aar
under looen, for at oi skulle fd barnekdr. Og fordi I er sonner, har
Gud i jeres hjerter sendt sin Sons rtnd, som rdber: Abba, Fader.

Med disse ord er hensigten med sendelsen af Guds Son tegnet for
os. Der er et dobbelt ,for ato.

- for at lssksbe.
- for at oi skulle ffi barnekrtr.
Som den fuldkomne og lydige Guds Ssn var Jesus det fuldkomne

menneske. Hans liv har en betydning, som ingen andres liv har.
Han kan hele det, som vi har ssnderbrudt og smadret. Gud, der er
blevet vek for os, kan han give os tilbage. For han kender Gud til
fulde. Han kan befri os fra alle de magter, der binder os, som sde-
legger livet for os, og som har odelagt forbindelsen til Gud.

Ved sit liv og sin dsd har Jesus muliggjort, at vi igen kan kalde
Gud vores far. Det er noget stort, nir det sker. Gud, som med et
ord har skabt hele universet, ham, som med et ord skal fi det hele
til at falde sarunen igen for at skabe en ny himmel og en ny jord,
hvor retfardighed bor, denne megtige Gud, som har alle ting un-
der kontrol, ham mi vi for Jesu skyld kalde vores far.
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Og han er en god far. Det skulle egentlig vere unsdvendigt at
sette tillegsordet god pA ordet far, men fordi far for nogle bare er
en mand, som mor undertiden skifter ud, er det nsdvendigt at un-
derstrege, at Gud er en god far.

Over for denne gode far havde Jesus en hel enestiende stilling.
Nir Jesus taler, taler han pi Faderens vegne. Nir han handler,
handler han pi Faderens vegne. Altid var han afhengig af ham, al-
drig gjorde han sin far imod.

Vi derimod gor altid Gud imod, fordi vi aldrig i os selv er fuldt
afhengige af ham. Derfor kan vi ikke i sandhed sige far til Gud.

Men ved ho pi Ssnnen Jesus kan vi blive Guds bsrn igen. ,lngen
kommer til Faderen uden ved mig<, siger Jesus.

Vi ser altsi, at Jesus pA et og samme tidspunkt er lig os og dog si
forskellig fra os. Han ligner os, har sarrune brug for fode og kle-
der, som vi har, har samme fristelser som vi. Uden om dsden kom
han heller ikke.

Men mens fsden og klederne, som Jesus havde brug for, minder
os om hans lighed med os, og om, at han er et virkeligt menneske,
minder Jesu overvindelse af fristelserne og hans dsd os om, at hans
gerning er forskellig fra vores.

Der, hvor vi falder, stAr han. Han stir for at rejse os faldne op og
for at skenke os livet med Gud, livet som Guds bsrn.

Det skal ikke skjules, at der er nok at falde over, nok at forarges
pA og kalde idioti, nir pistanden lyder, at Marias son er Guds Ssn.

Hvad ikke-kristne kalder idioti og galskab, kalder kristne Guds
mysterium, Guds visdom. Og denne visdom er udtryk for Guds
enorme karlighed til en forfsrt menneskeslagt.

Det var fsrste og sidste gang, Maria fsdte Guds eneste Son, den
Ssn, der kan lsse fra synd. For som Jesus sagde: ,Hvis Ssnnen fir
frigjort jer, skal I vare virkelig frien.
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Thi der aar ikke plads til dem iherberget.
Lukas-evangeliet 2,7b.

i
(M. Basilea Schlink).

L8

,Gud - jeg forstir dig ikke, men jeg stoler pi dig.



Der aar ikke plads
Det er med en vis resignerende tone, at den egentlige beretning om
Jesu fodsel slutter. Den ventede Messias blev modtaget som en
uventet.

Uden for den lukkede hoteldsr havde det ensomme par i det
store mylder ikke megen grund til at istemme et hojt halleluja. Ingen
- vel ikke engang Gud - krever noget sidant af Maria og Josef
uden for den lukkede dsr. Der gives faktisk situationer, hvor et
hojstemt halleluja er upassende. Ingen forlanger det f. eks. af Abra-
ham pi vej op ad bjerget for at ofre sin ssn.

Pi den anden side ville en knytneve rakt i protest mod himlen
vare lige sA upassende, selv om der er sifuationer, hvor man godt
kan forsti, at nogle har lyst til det. Vi ville mAske endog forsvare
Abraham, hvis han havde gjort det, eller Maria, hvis hun havde
gjort det. Begge parter laerte noget om den lidelse, Gud kan legge
pi dem, han har en sarlig plan med.

Men som halleluja'et er upassende, er knytnaven det ogsi. Nir
Gud giver vanskeligheder eller sender lidelse pi ens vej, den vej,
som han selv har sendt 6n ud pi, da er en anden reaktion mere pas-
sende. - oGud, jeg forstir dig ikke, men jeg stoler pi dig". Et hoj-
stemt halleluja kan i visse situationer kun klinge hult.

Nogne og til dels kolde kendsgerninger er det, som preger den
egentlige beretning om Jesu fsdsel. Ikke med et eneste pennestrog er
der gjort forsog pA at romantisere sig uden om den hirde virkelig-
hed, som hsrte med til Jesu liv lige fra begyndelsen.

Der er imidlertid heller ikke gjort forsog pi at skabe en falsk
medynk hos os, der leser beretningen. Evangelie-fortelling er hel-
digvis anderledes end en vis form for journalistik, som gor gode hi-
storier af menneskelige skabner og ruiner.

Nu har ethvert menneske, der er i nod, krav pi vores medynk,
som giver sig praktisk udslag i hjaelp. Men historien om Jesu fsdsel
er ikke fortalt med den hensigt, at vi skal ynke Maria, som skal fsde
under si kummerlige forhold, som tilfeldet var. Den er heller ikke
fortalt for at vi skal ynke Jesus, som skal fsdes ind i en kold verden,
selv om der ikke skal megen fantasi og indlevelsesevne til at fore-
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stille sig, at al form for romantik var vak uden for den lukkede ho-
teldsr.

Jesus kom ikke for at fi medynk, levede ikke sit liv for at blive
ynket og dode ikke sin dsd, for at mennesker skulle sige, at det var
synd for ham. Vi misforstir det hele, dersom beretningen om Jesu
fsdsel kun kan skabe en medynk i os. I en medynk er der ingen
gode nyheder fra Gud at finde. Det er der derimod i den konstate-
ring, at Gud sendte sin Ssn til en verden, som ikke ribte efter Guds
karlighed og Guds hjelp, en verden, som ikke havde plads til Guds
Son.

Det viser noget om Guds kerlighed. Den er stor, sprenger alle
Srenser.

Nir det kommer til stykket, er det hverken Maria, Josef eller Je-
sus, der skal ynkes, men derimod de mennesker, der mener, at de
ikke har plads til Jesus. Eksempler pi sidanne finder vi i Det nye
Testamente. Historien er ogsi fuld af dem. Nogle gange har de med
stolthed beskrevet deres manglende plads for Jesus, andre gange
har deres liv tydeligt fortalt det. Og mange har da ogsi varet alde-
les ligeglade med den sag. Det, der begyndte som et trist pladspro-
blem i et lille hotel - hvilket kan undskyldes - er fortsat i menne-
skers hjerter og liv, hvilket er vanskeligere at undskylde og er end-
nu mere trist.

Trist er det, nir man vil leve sit liv, som om Gud ikke var til, og
som om Gud ikke havde vist sin kerlighed. Faktisk er det at leve
uden plads for Guds kerlighed det mest unaturlige, et menneske
har fundet pA. Skabningen er ikke skabt til at leve uden ho pi og til-
lid til sin Skaber.

Miske hanger det sammen med, at mange fejlagtigt forestiller
sig, at Skaberen vil os til livs, tage noget fra os. Men naturligvis vil
han ikke det. Han er livets Gud, som bare onsker at skabe liv.

Ganske vist er det rigtigt, at han vil noget til livs for at give os livet
med sig tilbage. Han vil ondskaben til livs, egoismen, kerlighedslos-
heden, altsA synden til livs. Han vil tage alt det fra os, som fsrer dsd
ind over vore liv og allerede har dsdsmerket os. Han tager syn-
dens skyld fra os for at tage syndens byrde og konsekvenser af os.
Disse byrder har Jesus allerede bAret ved sin dsd. NAr Gud tager
noget fra os, er det altid for at give os noget bedre.
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Den fejlagtige forestilling, at Gud vil tage livet fra os, mi have en
forklaring. En forklaring er det, at vi mennesker ikke vil hsre, men
vender tingene op og ned for at have en god undskyldning for at
leve, som det passer os selv. En anden vesentlig forklaring pi dette
findes i den triste kendsgerning, at kristne ofte lever i ibenlys mod-
setning til det, de siger, de tror pi. Ofte lever kristne et forhutlet
liv, som ikke har meget tillokkende over sig for andre mennesker.

Men Gud vil os altsi ikke til livs. Derimod vil vi hans gerning for
os til livs ved ikke at have plads til ham i vores liv.

Nir vi vil skabe vores egen tilverelse, forme vores eget liv, selv
bestemme de normer, vi vil leve under, si er vores reaktion mod

Jesus langt skarpere end hotelvertens den forste julenat. For vi har
hsrt om Jesu gerning, hvilket han ikke havde.

Nuvel: forandre pi den sag, at Gud har sendt sin elskede Ssn til
verden, kan vi ikke. Denne sag forandres ikke, uanset hvor meget
vi ignorerer den eller kemper imod den.

Men det er bare trist. Livet mangler det vasentlige, nir Gud
mangler og er blevet lukket ude. Det sarrune galder evigheden.

Det er trist, hvis det, at Jesus mangler i ens tilverelse, skyldes de
kristne. Ligeledes er det trist, hvis man har gjort sig ferdig med
Gud ud fra fejlagtige og forkerte forestillinger om ham. Alligevel
accepteres disse grunde neppe som gyldige af Gud.

Vel kan der vere mange gode og forstielige undskyldninger.
Men bag dem alle stir et stolt menneskehjerte, som mi besejres af
Gud, fsr livet med ham kan begynde.

Nir man har med Gud at gsre, er der aldrig plads til to herrer'
Enten mi jeg boje mig, eller ogsi mi Gud. Han har bojet sig ned til
os i sin kerlighed. Den kerlighed har for bojet hirde mennesker,
og si er livet med Gud begyndt, - med ham pi forstepladsen.
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I den samme egn uar der hyrder, som Ifi ude pd marken og holdt
nattetsagt ooer deres hjord. Og en Herrens engel stod for dem, og
Herrens herlighed strdlede om dem, og de bba grebet af stor frygt.
Men engelen sagde til dem: ,Frygt ikke; thi se, jeg forkynder eder
en stor gl.ede, som skal aere for hele folket. Thi eder er i dag en
frelser fodt i Daoids by; han er Kristus, Herren. Og dette skal
aere jer et tegn: I skal finde et barn suobt og liggende i en krybbe".

Lukas-evangeliet 2,8 -'1,2

Beundringsverdige ofre er
ydet for at frelse fra ondska-
ben i dens mangeartede for-
mer. Jesus er som frelser no-
get ganske sarligt.
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En frelser er fodt

De ord, vi benytter, har forskellig klang og betydning alt efter den
sammenhang, de stir i. Siledes kan et ord, der oprindelig havde en
positiv betydning, bruges pi en latterliggorende mide.

Netop med ordet freber eller frebt er dette tilfeldet. NAr vi si-
ger: 'Han er si frelstu, har dette udtryk en negativ betydning. Ved-
kommende person er ikke til at snakke med, argumenter preller af
pi ham, han har ferdige losninger pi alle vanskelige problemer,
han kommer aldrig i tvivl om noget. Han er ufrelstu.

Anderledes er det, hvis man f. eks. nogle timer har ligget i ibent
farvand og kempet for sit liv. Bolgerne har spogende sagt til en, at
de er sterkere, og at det bare er et sporgsmil om tid, fsr de besej-
rer en. Kommer der da en anden og redder en, frelser en, er det
ikke vanskeligt at benytte ordene ,frelseru og ufrelstu i deres oprin-
delige og positive betydning.

At blioe ftelst er at blioe reddet fra noget ondt.
Mennesker, der levede i koncentrationslejrene ved afslutningen

af 2. verdenskrig, blev ved de allieredes sejr frelst ud af dsdens
venteverelse. Og lande, som havde varet besat af et menneske-
fjendsk naziregime blev ved sarune lejlighed befriet.

Menneskehedens historie kan fortalle om mange mennesker, der
gav deres liv for at redde andre og derved blev andres frelser.
Ogsi i vor egen tid er der mange, som med deres liv som indsats er
gAet i kamp mod ondskaben i verden. Selv om denne kamp imod
politisk eller religios undertrykkelse eller korrupte samfundssyste-
mer ikke er ensbetydende med, at man af den grund er kristen, skal
der ikke tales nedladende om de mennesker, der giver deres liv for
at redde andre.

Ingen talte efter besettelsen nedvurderende om dem, som under
den 2. verdenskrig havde givet deres liv som indsats for at andre
kunne leve i et mere menneskevenligt samfund end det nazisti-
ske. Besettelsestiden og historien iovrigt er fuld af eksempler pi
store og beundringsverdige ofre, der er ydet for at frelse fra ond-
skaben i dens mangeartede former.



Det var neppe forste gang, hyrderne ude pi Betlehems marker
hsrte ordet fteber, dengang englene forkyndte for dem: eder er i
dag en freber fodt. I Det gamle Testamente kaldes Gud nogle gange
for frelser. Han er den, som frelser, befrier, forlsser Israel. Ligele-
des har hyrderne sikkert haft kendskab til de grupper i Israel, som
pA den tid bare havde et mil, nemlig at befri og frelse landet fra den
romerske besettelsesmagt. Af og til var der fremstiet fsrere, som
forsogte pi dette, dog uden stsrre held.

Nogle har sammenlignet Jesus med sidanne frihedskempere.
Det vidnesbyrd, vi finder i Det nye Testamente, taler dog imod en
sidan sammenligning. I det hele taget er det vanskeligt at sanunen-
ligne Jesus med andre frelser-skikkelser. Dette hanger sanunen
med, at han er af en anden oprindelse, og hans gerning er anderle-
des end andres.

Jesus er noget ganske sarligt.
Ganske vist kunne man tro, at han kun er 6n blandt mange andre

forskellige frelsere. Var han det, er der fornuft i at hevde, at man
kan velge mellem ham og andre, alt efter om han kan give lssnin-
ger pi ens serlige problemer eller kan opfylde ens personlige
drsmme. Men selv om ordene lyder: en freber, er tanken dog ikke
den, at der for nogle mennesker findes anden frelse end den, frelse-
ren Jesus kan skanke. Den forklarende setning, der kommer ef-
teri ,'Han er Kristus, Herrenn, gor en sidan opfattelse umulig. Det
sarrune siges i det ovrige Nye Testamente.

For mennesker, der ikke er kommet til at ho pi Jesus, kan det
ganske vist ikke vere anderledes, end at han kun er en ud af
mange. For mennesker, der er kommet til tro pA ham, kan det ikke
vere anderledes, end at han er den enestiende. For han var ander-
ledes, og hans gerning var anderledes og havde andre konsekven-
ser end alle andre mulige frelserskikkelser.

Han, frelseren Kristus, Herren, er noget ganske sarligt. For den
ondskab, han frelser fra, er noget ganske serligt. Ingen andre end
han kan tage syndens \rder fra os, ingen andre end han gir med
os igennem vores dsd ind til livet.

Ikke ved demonstrationer og parader, ikke med magt og styrke,
men med sit eget liv som indsats vandt Jesus frelse ogsi til os.

Vor synd har han taget pi sig. Dodens velde er brudt. Han er
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indgangen til livet. Og nir livet med Gud begynder, skankes en
guddommelig glede.

Hyrderne fik af englene et fegn. Tegnet var et barn i en krybbe,
en frelser i en krybbe! Det tsr nok siges at vere et tegn, der bAde
stAr i kontrast til Jesu tidligere herlighed hos sin Far og hans nuve-
rende herlighed, og ogsi stir i kontrast til det billede, vi har af en
frelser. Krybben var imidlertid ikke et enkeltstiende fenomen i
Jesu jordiske liv. Krybben, som er symbolet pi Jesu jordiske ring-
hed, peger ogsA frem mod korset.

Han blev fodt i ringhed. Det vidner krybbens tegn om. Han dsde
i ringhed. Det vidner korset om. Og med hans liv var det ikke me-
get anderledes.

Der var ellers nok, som trak i en anden retning. Fristelsen i sr-
kenen pegede en anden vej, men Jesus afslog denne vej som en sata-
nisk fristelse. Hans gode ven, Peter, fraridede ligeledes Jesus at gi
lidelsernes vej. Ogsi dette afslog Jesus som en satanisk fristelse,
hvor velment Peters rid end var.

Ringhedens vej, lidelsernes vej, lerte Jesus at gi. Ogsi vi, der er
kommet til tro pi frelseren Jesus, er inde pi den vej. Ikke sidan at
forsti, at den, der lider, derved bliver en kristen. Men den, der er
en kristen, kaldes ind pi sarune vej i efterfolgelse af Jesus.

Men igennem alle Jesu lidelser og hans ringhed forkyndes der os
noget gledeligt. Det afgorende er ikke, hvor meget et menneske har
lidt, men hvad det er for en person, der lider. Evangeliet er netop
interesseret i dette. Mange andre uskyldige mennesker har lidt me-
get, ofret meget og har veret udsat for stsrre pinsler end Jesus.
Det frelser ingen fra synd og dod.

Frelseren Jesus, Guds Ssn, kom i ringhed, levede i ringhed, dode
i ringhed. Fordi han var Guds Ssn, har hans lidelser ganske sarlige
konsekvenser.
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Og i den samme egn Trar der med engebn en mangfoldig himmelsk

herskare, som lotspriste Gud og sagde: ,Ere aere Gud i det hoie-

ste! og pfr jorden fred i mennesker, der har hans ttelbehag"! Og det

skete, da engelen haode forladt dem og aar aendt tilbage til Himme-

Ien, sagde hyrderne til huerandre: ,Lad os dog gd til Betlehem og se

det, som d\r er sket, og som Herren har kundgiort os"'
Lukas-evangeliet 2,13-15'

f r

.t

Jesus er inden for rak-
kevidde. Han findes
der, hvor budskabet
om ham forkyndes.

26



Lad os da gfr tilBetlehem
Englene er vak, men deres budskab om frelseren, Kristus, Herren,
henger i luften. Han, frelseren, er inden for rekkevidde. Derfor
opfordrer hyrderne hinanden: Lad os da gi.

For hyrderne var vejen ikke lang til frelseren og frelsen. Den er
lidt lengere for os, hvis vi helt bogstaveligt skal tage udfordringen
op og drage til Bedehem. I Grundwigs julesalme Det kimer nu til
julefest lyder opfordringen jo sidan, selv om det neppe er ment
helt bogstaveligt:

O, kommer med til Daoids by,
hoor engle sjunger under sky;
o, ganger med pd marken ud,
hoor hyrder horer nyt fra Gud.

(D.D.5.76,2)

En ting, som miske kan blive levende for en, ved at holde jul i
Betlehem, Davids by, er den situation, som Maria og Josef oplevede:
en overfyldt by, der har svert ved at skaffe soveplads til alle bess-
gende. Men pi en sidan oplevelse er det nu svert at leve sit liv.

Ellers er der vist ikke store chancer for, at evangeliet skulle blive
mere levende for en der, end pi et hvilket som helst andet sted pi
jordkloden, hvor budskabet om Jesus lyder, og hvor Helliginden
gor sin gerning.

Nyheden fra Gud er i dag ikke lokalt begranset, ikke begrenset
til en nation eller et helligt sted, men kan hsres der, hvor man befin-
der sig.

Derfor er frelsen miske narrnere, end vi tror, fordi Gud er os
nermere, end vi almindeligvis tror. Han er inden for rekkevidde.

Selv om vejen kan synes os lang nok.
Det henger sarunen med, at Gud, som er os ner, alligevel kan

vere vanskelig at finde, dersom det er os, der vil bestemme betin-
gelserne.

Han er umulig at finde, dersom man ikke har tid til at lytte til
ham og hsre, hvad han i sit ord forteller om sig selv, om frelsen, og
om os.



Selv om han er ner, er han dog fjern, hvis vi mener, at Gud skal
rette sig ind efter os og vere tilfreds med, at der i det mindste er
nogle f6, der gider beskaftige sig med ham.

Selv om han er ner, er han dog fjern, hvis vi mener, der er om-
rider i vort liv, som han ikke har nogen som helst ret til at blande
sig i. Giver vi ham ikke lov til at fortalle os om vores virkelige si-
tuation, er det neppe sandsynligt, at vi finder ham.

Gud, som er ethvert menneske ner, uanset hvor granit-hirdt et
menneske gor sig over for ham, kan dog vere si uendelig fjern,
hvis mennesker vil fortsette med at spille guder. Derfor er der no-
get Gud-givet i den situation, hvor mennesker kan sige: Lad os da
g i . . .

Og der er noget Gud-givet i det, at man ikke blot gir i sig selv,
men ogsi kommer til Gud uden krav til ham, uden betingelser, som
han fsrst skal opfylde. En sidan gien-i-sig-selv eller kommen-til-
-sig-selv er megtigt skildret af Jesus i lignelsen om Den fortabte
Ssn.

Denne kom ikke hjem med en bunke betingelser, som fsrst skulle
opfyldes, fsr han igen ville vere hjemme hos sin far. Han kom som
han var. Og netop i den situation, hvor man kommer, som man er,
og kommer uden betingelser, som fsrst skal opfyldes, da giver Gud
alt, hvad der er veerd at eje for et menneske.

Brorson er inde pi dette i sin sksnne julesalme Her kommer, Je-
sus, dine smd,

Hos Brorson er der forstielse for, at vi er smd i forhold til Gud,
og at vi intet som helst har krav pi. Vi gor bare det, som altid har
varet de magtesloses privilegium, vi beder.

Her kommer, Jesus, dine smfr,
til dig i Betbhem at gfr;
oplys enhaer i sjel og sind
at finde oejen tildig ind,

(D.D.S. ee,1)

Det menneske, der har krav til Gud, fsr det vil tro pi ham, finder
ham nappe. Det menneske, der vil msde Gud pi lige fod som en,
der kan diskuteres med for si til sidst at finde frem til et kompro-
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mis, som begge parter kan vere nogenlunde tilfreds med, finder
ham ikke. Og den, der vil vedblive at vere den stolte, der ikke har
noget, der skal gores op, ingen synd, der skal bekendes, finder
neppe Gud.

I msdet med den levende Gud gir det op for en, at han er stor og
hellig, og vi er de smA. Som disse smi mennesker, der er store syn-
dere, kommer vi til denne store og magtige Gud med bon om, at
han vil oplyse og vejlede os, si vi mi finde vejen ind til ham.

Og samtidig med denne bon lyder takken. For det er i sandhed
noget stort, at vi mA komme lige pracis sidan, som vi er, uden forst
at skulle forsoge atgoreos bedre.

Si lad os bare tage hyrdernes opfordring op pA ny og stifte be-
kendskab med Jesus. Muligvis former dette bekendtskab sig noget
anderledes, end vi fsrst havde tenkt os. Det kan godt vaere, at han
begynder at fortelle os noget om os selv og om vores liv, som vi
allerhelst ville beholde for os selv. Og det kan godt vere, at han vir-
ker noget streng.

Men ogsi Guds strenghed har et formil. Nir han forteller os
om vores synd, ser vi jo os selv i lyset af hans hellighed. Derved ser
vi bedre vores egentlige behov for den frelse, der er lagt til rette for
os.

Han morer sig ikke over at vare streng. Men han gleder sig
over hver gang, et menneske gir i sig selv, kommer til besindelse,
gir ind i en selvransagelse og derefter kommer og sporger om mu-
lighed for frelse.

Lad os da gi til ham! Lad os ikke lengere leve livet, som om frel-
sen ikke var inden for vores rekkevidde. Lad os nu gi til ham og
finde ud af, hvordan det hele er.

Nir det kommer til stykket, er han jo ogsA vores Gud. Og han er
inden for rekkevidde, fordi Jesus 6n gang kom til verden som men-
neskehedens frelser.
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Og de skyndte sig derhen og fandt Maria og Josef tillige med bar-
net, som Id i krybben. Da de haade set det, fortalte de, hoad der uar
blepet sagt til dem om dette barn. Og alle, som hsrte det, undrede
sig ooer det, som hyrderne.sagde til dem. Men Maria gemte alle
disse ord i sit hierte og grundede oaer dem. Og hyrderne pendte til-
bage og priste og looede Gud for alt, huad de haode hort og set, sd-
Iedes som der uar bleaet sagt til dem.

Lukas-evangeliet 2,76-20.

Kirken er for mange bare et museum, og de, der kommer der, museumsgenstande.
- De fleste mennesker bliver hurtigt ferdige med at besoge et sidant Dmuseum(.
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De fandt barnet
Naturligvis fandt hyrderne barnet. Gud havde jo lovet det. Det ly-
der enkelt, og det var enkelt. De gjorde, som Gud sagde, og de fandi.

Er vi ogsi pi jagt efter at finde barnet, er det vigtigt, at vi gor,
som Gud har sagt. Soger vi de forkerte steder, finder vi ham ikke.

Ganske vist har Gud sat sig spor mange steder. Han er jo ver-
dens skaber. I naturen anes noget af Guds majestet. Men en natur-
oplevelse er ikke nodvendigvis det samme som at msde Gud, som
han virkelig er.

Han har heller ikke sagt, at vi skal finde ham inde i vort eget
hjertedyb. Fra dette hjertedyb kommer mange tanker om Gud. De
forskellige religioner er netop udtryk for menneskers tanker om
G_uf. -Selv-om nogle af disse tanker L6ligge tat op ad det, der siges
i Bibelen, finder man dog ikke den levende Gud ved at skue ind isit
eget hjertedyb.

Gud msdes i lesus, og Jesus msder os igennem Bibelens ord og
forkyndelse.

Denne forkyndelse af Jesus har et centrum. Og det er dette cen-
trum, vi allerfsrst skal finde. I det vers, som kaldes den lille bibel,
kommer dette centrum tydeligt frem.

"Thi sdbdes elskede Gud perden, at han gao
sin Son, den enbdrne, for at enhaer, som
tror pd ham, ikke skal fortabes, men hape et
etsigt lia".

(Johannes-evangeliet 3,16)

Disse ord indeholder for sa vidt ikke meget, der er vanskeligt at
forsti. Derfor skal vi heller ikke gore tingene vanskeliger., 

"ni 
d.

ert ve-l er der mange dybder og mange vanskeligheder i Bibelen.
Men det er ikke der, vi skal begynde. Begynder vi ude pi dybderne,
falder vi i uden at have fAet fast grund u.d"r fsdderne.

Hyrderne vidste da heller ikke alt om Jesus; da de fandt ham.
Mange vesentligesporgsmil blev de slet ikke sat ind i den dag. pi
s.urune made var der mange lsse ender og meget, der var uforitie-
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ligt for de disciple, som senere fulgte Jesus. Ingen forlangte, at de
fra fsrste begyndelse skulle forsti alt i Guds plan med Jesus. De
fandt Jesus, eller rettere: Jesus fandt dem, og sA forsogte de at for-
sti ham, som tingene nu udviklede sig, og alt efter som han gav dem
lys over sin vej.

Det samme var tilfeldet med Maria. I stedet for at klage over, at
der var lsse ender i hendes forstielse, gjorde hun noget andet. Hun
horte og grundede over det, hun hsrte.

Selv om alt er lagt til rette fra Guds side, for at vi skal finde, er
der alligevel nok af vanskeligheder. Den storste vanskelighed ud-
gor vi imidlertid selv, - eller vore stolte hjerter, som nodigst af alt
vil boje sig for Guds frelse.

Kampen for at finde Jesus bliver siledes en kamp mod
stolthed.

Ikke blot vor egen stolthed, men ogsi andre mennesker kan
vare en hindring, som gerr, at det er vanskeligt at finde Jesus. De,
der taler anderledes om Jesus, end Bibelen gsr, er med til at skjule
ham. Det sarrune gor de, der lever pi wars af det karlighedens liv,
som kristne er kaldet til at leve.

Kirken og missionshuset, som skulle vere steder, hvor man kla-
rest fik besked om vejen til at finde Jesus, gir i denne sammenhang
heller ikke ram forbi. For mange mennesker er kirken bare et mu-
seum og de, der befinder sig deri, museumsgenstande. Og at besoge
et museum bliver de fleste mennesker forbavsende hurtigt ferdige
med.

Der er siledes nok af mennesker, der kan sklule Jesus for os, og
der er nok af forhold, der gor, at vi ikke finder. For Jesus er et tegn,
der kan modsiges, som den gamle Simeon formulerede det nogle
dage efter Jesu fodsel.

Alligevel er vi ikke ene i denne kamp for at finde Jesus. Gud on-
sker jo, at vi skal finde. HelligAndens opgave er blandt andet, at vi
skal finde frelsen i Jesus. Helliginden kan gore Jesus levende for os,
sA vi bide ser, at vi har brug for ham, og ser, at frelsen er at finde i
ham.

HelligAnden kan gore det under, at et menneske, som ikke af sig
selv kan tro, alligevel tror og klynger sig til Jesus. Og sammen med
dette under skabes en undren i vore hjerter.
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Og en undren over Guds visdom og Guds frelse ledsages af
glede. Derfor kunne hyrderne ogsi love og prise Gud for det, de
sA den fsrste julenat.

I barnet i krybben og i manden pi korset er gleden at finde for
os. Og ikke nok med, at der bliver lovsang i vore hjerter, nir vi
tror pi Jesus Kristus, der bliver ogsi lovsang i Himlen, hver gang
en synder vender hjem til sin Far.

Efter at hyrderne havde fundet Jesus, vendte de tilbage til deres
marker. Englene var vak. Og nogle fi dage efter var Jesus ligeledes
vek.

Alligevel havde de i dette barn msdt deres livs vendepunkt.
Budskabet om Jesus og frelsen i ham var nemlig ikke vek. Og da

Jesus nogle 6r senere forlod denne jord, forsvandt budskabet om
ham ikke. I evangeliet om ham kan vi stadigvek finde ham.

Og nAr vi har fundet ham, opdager vi noget merkeligt. Da for-
stir vi, at det faktisk mere er Gud, der har fundet os, end det er os,
der har fundet ham.

Af al kraft kaldes vi til at soge ham. Intet mi hindre os i at lede ef-
ter ham. Men nir vi si har fundet, opdager vi, at han ogsi var pi
udkik efter os, sogte os, for at fsre os tilbage til Gud.

Han elskede os, fsr vi begyndte at sporge efter ham, og for vi
ville elske ham.

Budskabet fra kerlighedens Gud lyder, at han elskede os forst.
Han elsker forst og hans karlighed er stsrst. Nir Helliginden har
gjort sin gerning, kan vi sige: Vi elsker, fordi han elskede os fsrst.
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Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem,

som tog imod ham, gau han magt til at blitse Guds born, dem, som

tror pfrhans naan.
Johannes-evangeliet 1,11-12.

Vi msdte ham ofte rned en
kold skulder. Julens bud-
skab er lige preecis det
modsatte af en kold skulder
fra Guds side.
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Han kom til sit eget
Jesus bliver man ikke ferdig med pi et par sider. Den side, der
hedder julen, kan heller ikke beskrives fyldestgorende pi nogle fA
blade. Andre temaer end dem, der er valgt i det foregiende, kunne
lige sA godt vare kommet pA tale.

Ved afslutningen af denne lille gennemgang af nogle af julens te-
maer springer vi hen til Johannes' ,juleevangeliumu med dets triste
konstatering: Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod
ham.

Det er en trist kendsgerning, der skildres her. Alligevel hsrer dette
ogsi med til julen, hvis vi da har krefter til at beskaftige os med
noget trist. Det triste horer ogsi med til livet. Livet er ikke kun ro-
mantik.

Ganske vist er romantik dejlig. Stemningsfulde oplevelser er der
almindeligvis ikke for mange af, idet den hirde virkclighed tager
livtag med dem. Romantik er dejlig, men man kan ikke leve hele sit
liv pi dem. Og langt vanskeligere er det at msde dsden pA en ro-
mantisk mide.

Leser vi juleevangeliet, var der da heller ikke megen romantik
den fsrste julenat. Jesu liv og dod var ogsi uden romantik.

Fra begyndelsen af hans liv var der k*p om harn. Denne kamp
fortsatte i menneskers hjerter. Vi er ogsi deltagere i denne kamp,
uanset om vi vil det eller ej. Det hsrer nemlig med til vore livs-
vilkir.

Han kom til sit eget . . .
Og hans egne tog ikke imod ham . . .
Uanset hvor meget man holder af Israel, og uanset hvor meget

man gerne vil gore for at udsone, hvad der i kirkens historie er
gjort af forbrydelser mod joderne, si kan det ikke skjules, at Jesus
blev msdt med en negativ reaktion af mange i Israel. I hvert fald
var der kun fi af jodernes ledere, som tog imod frelsen i Jesus
Kristus. Pi den anden side kan det ikke nok understreges, at de fsr-
ste kristne netop var joder, som Jesus da ogsi selv var det. Frelsen
udgir siledes fra joderne.

Den neste reaktion fra jodisk side mod Jesus, dengang kirken



var blevet stor, var ogsi negativ. Her skal det imidlertid ikke skju-
les, at den karlighed, Jesus havde vist sit folk, var som blest bort
hos mange af de kristne. I stedet for lsd hadske ord mod joderne,
hvis de da ikke blev forfulgt.

De kristne, der pi visse tidspunkter tidligere sarunen med jo-
derne havde veret de forfulgte, blev nu selv forfolgere.

I dag anerkender kun fi i Israel Jesus som frelser, Kristus og
Herre, selv om man kan tale mere ibent og positivt om ham end no-
gen sinde for.

Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham.
Nir det kommer til stykket, er det miske ikke noget at undre sig

over, at joderne ikke har taget imod Jesus som deres frelser. Hvor-
dan man end vender og drejer det, kan det kun dArligt bortforklares,
at vi kristne har en stor del af skylden herfor.

Det er en anklage imod os, os kristne, at vi har levet vores kri-
stenliv si dirligt, at andre ikke har lyst til at folge os.

Derfor er det ikke tilstrakkeligt at konstatere, at joderne stort
set ikke har taget imod Jesus. Ganske vist er konstateringen rigtig.
Dog er det sidan, at man aldrig kan leve sit liv rigtigt ved kun at be-
skaftige sig med andres fejltagelser. Det giver ikke 6n nogen som
helst hjalp at snage i andres fejl og fald.

At verden f. eks. er ond og syndig er ikke noget, der skal snages i.
Det skal konstateres, og si skal evangeliet om Jesus forkyndes. Vi
horte jo selv engang med til denne verden. Forsoger man derfor at
leve pA andres fejltagelser, er det et alvorligt sygdomstegn.

Hertil kommer, at Johannes ikke blot vil give nogle teoretiske op-
lysninger om joderne pA Jesu tid. Han vil med disse oplysninger
forkynde for sine lesere, vise dem, at ogsA de stir i fare for ikke at
tage imod budskabet. De kristne er jo nu Guds egne. Vi tilhsrer nu
en udvalgt slegt, vi er et kongeligt praesteskab, et helligt folk, ja,
Guds ejendomsfolk. Vi er nu hans egne.

Forstiet pi denne mide lyder ordene mere skarpe og personlige.
De kommer til at angi ogsi os.

Han kom til sit eget, og . . .
Han kom til dem, der blev dsbt i Faderens og Sonnens og Hellig-

indens navn, men de fortsatte med at leve, som om der ikke var no-
get, der hed hverken Fader, Ssn eller Helligind.
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Han kom til dem, som i religionstabellerne figurerede som krist-
ne, og som heller ikke fuldstendig havde vendt ham ryggen. Allige-
vel msdte ogsi disse ham ofte med en kold skulder.

Og dem, som mente noget med deres tro, var det ofte ikke ander-
ledes med. Tilgivelsens ord havde de hsrt si ofte, at det ikke len-
gere gjorde synderligt indtryk pi dem. Kerligheden, som han
msdte os med, holdt vi for os selv, samtidig med at vi forsogte at
overbevise os selv om, at vi havde ret til at vare kolde og forner-
mede mod dem, der var kolde mod os, og som havde fornermet os.

Han kom til os, for at vi skulle give andre del i den guddommelige
karlighed og vanne, som julens budskab udtrykker. Men vi fort-
satte vores liv, som om intet var hendt, som om det hele bare var en
god historie, et godt skuespil, noget, der ikke forpligtede. Og vi
fortsatte med at vende den kolde skulder til andre.

Juletid er ogsA besindelses-tid. Her er der mulighed for at standse
op for det, man godt ved, men som alligevel gor sA ringe virkning
pA os.

Han kommer ogsi til sine egne i dag. Vores reaktion pi hans
komme viser sig i vores hverdag. Som livets Gud kommer han for
at skenke liv, ikke for at tage livet fra os. Som kerlighedens Gud
kommer han for at opflamme os med kerlighed og varme, en ker-
lighed, som bide skal rekkes mod dem, der v6d, at de har brug for
den, men ogsi mod dem, der vil betakke sig for den.

Denne kerlighed skulle nodig bare vare virksom ved luletid,
men altid. Da det aldrig mere bliver jul igen, kan karligheden fra
Gud altid brende.

Jul er lige pracis det modsatte af en kold skulder fra Guds side.
Jul er karlighed fra Gud. Denne kerlighed msder os i evangeliet
om Jesus.
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