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Maria skalfode en son, og ham skaldu ghte naonetJesus;thi han
skalfrebe sitfolk fta detssynder.
Mattaus-evangeliet 1,2L.
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NavnetJesussigermiske ikke en mereendde hebraiskebogstaverfor Jesus.
Jesusog jul hsrer sammen.Jesusog frelsehsrer sarunen.
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Jesus
Jesusog jul horer sarrunen.
At den kristne jul falder sarunen med en gammel hedensk solhvervsfest kan ikke bortforklare, at kristen jul og Jesushorer sammen, - er to sider af samme sag.
Egentlig er det jo helt vanvittigt, hvis man vil fejre jul uden at
have med Jesusat gsre og uden at ville overveje, hvad julens budskab 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 juleevangelietfor gasterne, fsr de skulle spisederesjuleaftensmiltid.
Hvilken fornermelse, at han skulle konfronteres med juleevangeliet pi en juleaften i julens land og julens by, Betlehem!Det stod
vist ikke i guidernesregulativer!
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 Jesusog 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 besynderligtat holde jul uden at ville have med
Jesusat Bsre, er det markeligt at ville have med Jesusat gore uden
at ville tale om frelse.
Det, at Jesuser frelseren,udfordrer os. Hvis det er sandt, betyder 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 besindelsemiske 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,denneJesus?Hvad vil han os, hvem sendteham?
Uden svar pi sidanne og lignende sporgsmil kan der faktisk
ikke fejres ordentlig jul. Juleevangelietgiver svar pi disse spsrgsmil. Derfor horer Jesusog julen uloseligt sammen.

Men det skete i de dage,at der udgik en befalingfra kejser
Augustus,at al uerdenskulleskriuesi mandtal.(Det uar denforste
i Syindskriuning,som skete,mensKuiriniusuar landshouding
rien).Og aIIe gik hen for at lade sig indskriue,huer til sin by, Og
fordi Josefuar af Dauidshus og slegt, drog ogsdhan op fra Galilea, fra byen Naznret,til Judea, til Dauidsby, som hedderBetlesom
hem,for at ladesigindskriuehlligemedMaria, sin troloaedet
uarfrugtsommelig,
Lukas-evangeliet2,1-5.

Guds Son skal ikke en gang til lagges i en krybbe derfor bliver det aldrig mere jul.
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Det sketei dedage
Det bliver aldrig mere jul, aldrig!
Det lyder miske som en sorgelig nyhed, som man ikke rigtig synes 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 kristen synsvinkel er dette imidlertid ikke en dirlig nyhed. Tvartimod! Netop fordi der 6n gang skete noget epokegorendepi 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 menneskehavde han kun 6n
jordisk fsdsel, 6t lordisk liv og 6n dod.
Hans fsdsel er fortid. Derfor bliver det aldrig mere jul i bogstavelig forstand. Han blev fsdt i de dage, da kejser Augustus regerede 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 Jesus var fsdt der, havde vi glemt den by, ligesom kejserensnavn var
giet i glemmebogen,hvis vi da ikke var specialisteri 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 opmarksom 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 s6dannehistoriske sporgsmil. Men vores menne-

skelige grundproblemer lsses naturligvis ikke ved at rette opmerksomheden mod sidanne sporgsmil.
Det skete i de dage, d. v. s. det skete pi et ganske bestemt tidspunkt i menneskehedens
historie,ikke i en forhistorisk og ubestemmelig 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 oplevede 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 sketeden fsrste julenat.
Og selv om det er en forholdsvis enkel sag at tage ud pi en drsmmerejse 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 families 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 evangelietom ham, ordet om Jesus.I det
ord er der liv, fordi det er et ord fra livets Gud. Og det ord fortaller 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 evangelietalligevel sige os noget. For med
det lille barn er der givet os en mulighed for et helt nyt liv med Gud.
I de dage AbenbaredeGud 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.
I

Efter at Gud har ibenbaretsig i Jesus,lyder det derfor: Hsrer vi
pi Jesus,hsrer vi pi Gud. Msder vi igennemforkyndelsenJesus,
msder vi Gud. Det er jo nogetaf en pistand. De fsrste kristne vovededennepistand!
I ojuleevangelieto,
sidan som evangelistenJohanneshar fortalt
det, kommer motivet med Guds ibenbaring megtigt frem. Hos JohanneskaldesJesusfor Ordet. Ved fsrste ojekaster det en merkelig betegnelse.
Det er ganskevist hellerikke et helt almindeligtord.
Det er et ord, der har veret fra evighedaf, et ord, hvormed hele
verdener blevetskabt.Ordet er en person,ja, som Johannesdristigt sigerdet: Ordeter Gud.
Nir vi vil meddelenogettil hinanden,bruger vi ord. Det samme
gor den levendeGud. Han har nogetat fortelle, nogetat meddele.
Han har et sindelag,
han vil havegjort kendt.
Jesuser hansOrd.
Men der er en vasentligforskel.Nir vi roder os ind i problemer, forsogervi ofte at rode os ud af dem med ord. Sidan gor
Gud ikke. Han snakkersig ikke bare bort fra problemerne.
Det
ja,
ord, han bruger for at lsse vore problemer,er en person, hans
enesteSsn.
Pi den mest hindgribeligemide, man kan tenke sig, tridte den
levendeGud ind i voreshistorie.Det var, hvad der sketei de dage,
da Augustusvar kejser.
Vi var der ikke dengang.Alligevel var der tankt pA os. Derfor
skal vi ikke ladeos noje med at drsmmeom, hvordandet har veret.
Vi skal heller ikke lade os noje med at konstatere,at det hele er
fortid for os.
For selv om Jesusaldrig merekommer til jorden pi sammemide
som den fsrste julenat, kommer han i dag til os gennemsit ord og
ved Helliginden.
Han kom dengangfor at fortelle os, hvem Gud er. Han kommer
i dag igennemsit 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 osselv.Det mi fortalles osaf ham.

medensdeoarder,kom trden,dahun skullefode'
Og detskete,
Lukas-evangeliet2,6.

Marias son var Guds Son. Senere lavede
man gode historier om, at en romersk soldat
var barnetsfar.
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Tidenkom,
da hun skullefode
Marias graviditet er ved at vere til ende.Tiden er kommet, da hun
skal fode sin ssn ind i en barsk virkelighed.
Beretningener tavs om de indre kampe, som Maria og Josefmi
tankes at have gennemlevet i mAnederneforud for fsdslen. Ingen
graviditets-romantik kommer frem. Ingen indre stemninger og folelser kan spores i beretningen. Bare de nogne, ja, nesten kolde
kendsgerningerhar fundet plads i teksten.Nu skal der fodes.
Om Marias fslelser forud for fsdslen kan der siledes intet siges
med sikkerhed. Ligeledesved vi ikke noget sikkert om Josefsreaktion. 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; ojnenehar stukket. Senere lavede man gode historier om, at en romersk soldat var barnets far.
Helt uden hold i virkelighedener 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 senereirhundreder, og som har overlevet helt op til vor egen tid, er sande,kan man
af gode grunde hverken bevise eller modbevise. Ligeledeskan man
ikke beuise,at det er sandt, at Jesus-barnetikke havde nogen jordisk far.
Ingen kristen, og da slet ikke evangelisterneLukas 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 begivenheder i Jesu liv. Nir der om Jesus fortelles, at han gjorde
L1

undergerninger, helbredte syge, opvakte dade, ja, selv stod op fra
de dsde, kan dette jo heller ikke bevisesmed absolut sikkerhed.
Det underfulde spranger bevisets rarruner. I stedet for setter
troen ind, troen p6, at Jesuser noget serligt, at han i egenperson er
underfuld.
En anden ting er, at et under altid kan bortforklares.Selv om underfulde begivenhederkan hjelpe troen pi vej, siledes at mennesker
begynder at sporge efter Gud, er der bide i Det nye Testamentesivel som fra vores egen hverdag nok af eksempler pi, at undere kan
bortforklares.
Legen, der for et par mAnedersiden mitte konstatere,at en patient 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 sAdanneuforklarlige ting undertiden kan observeres,og
fortsetter si sit liv, som om intet var handt.
Dette eksempelkan tagessom en nutidig illustration til Jesuberetning om den rige mand og Lazarus. Efter at disse begge er
dsde, beder den rige mand om, at den fattige LazarusmA blive opvakt, 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
senerekom til at foregi omkring Jesusvar 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 begyndelsentil en helt ny tid. Marias tid var Guds tid.
Nir man laser ordene om, at tiden kom, klinger miske et lignende udtryk med fra Paulus' brev til galaterne: Men da tidens
fulde kom, udsendteGud 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 samtidiget af hojdepunkternei Guds ibenbaring.
Jesufodsel er nemlig indledningen til en ny tid.
Med Jesu fsdsel skulle det vare som i en familie, der lange har
L2

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
sporlosthen. Ikke at ville have med Jesusat 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 egoistiske 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 menneskesdib og for
den sags skyld ogsi efter et menneskesomvendelse- er tiden ikke
den samme som for. Er den det alligevel, er det ensbetydendemed,
at man har ignoreret,at barnet er fsdt.
Set med Guds ojne er tiden heller ikke den samme.Han kan nemlig ikke glemme, hvad Jesushar gjort. Han glemmer ikke, at Jesus
tog tjenerskikkelse pi, blev lig med os mennesker. Han glemmer
ikke, at Jesusydmygede sig selv og blev lydig til dsden, ja, doden pi
et kors.
Derfor er der glede i himmelen, nir et menneske bojer kna for
Jesusog tager imod alt det, som Gud vil skanke os i Jesunavn: syndernesforladelse,et helt nyt liv, ja, evigt liv.
I Det nye Testamenteer der faktisk brugt et megetstarkt 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 dennejord 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 Jesufsdsel blev indledt en helt ny tid. Troen pi Jesus
satter os over i dennenve tid.

13

og saobtehamog hgdehami
Og hun fodte sinssn,denforstefodte,
enkrybbe.
Lukas-evangeliet2,7a.

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.

L4

Hun fodtesinson
Maria vidstenoget,som fsdendemsdre forst v6d, efter at fsdselen
er overstiet.Hun kendteresultatetpi forhind, vidste,at det skulle
blive en ssn.Det havdeengelenjo sagthende.
Alligevel har spandingenneppe veret mindre, end den er hos
alle andre,der skal vere msdre. For sksnt hendesssn skulle fsdes
som alleandreborn, seud somalleandrenyfodte,havemadog omsorgog pleje,sAvar hendesssn anderledes.
Hendesson var Guds Son.Hendessernvar Guds hojt elskedeog
enesteSsn.
I msdet med dennepistand fra evangelietkan en stor undrenfsdesi en. Gud blev menneskefor vor skyld. Han sendtesin Son og
lod ham blive som en af os for at frelseos. Eller i stedetfor undren
kan anstsdetmeldesig,si man kalderdet heleidioti og galskab.
Mariassonvar GudsSsn,GudsSsn pi en sarlig mide.
Ikke pi den mide, somvi alleer Gudsssnner,fordi vi alleer skabt
af Gud og dervedhar den sarune far. Ikke forstiet pi den mide,
som den israelskevidenskabsmand
gjorde det, da han for nogleir
sidenforsogteat sette tingenepi plads,da det var blevetnevnt, at
Jesusvar Guds Ssn: ,Selvfolgeligvar han detu,sagdehan, ovi er jo
alleGudsssnnerln
Det er rigtigt, at vi alle er skabt af Gud, og som sidan er vi Guds
bsrn. Det er ogsi rigtigt, at Israelsfolk eller folkets lederei Det
gamleTestamentekaldesGuds son, fordi Gud havdeen serlig opgavetil folket ellerdetsledere.
Men som Israelsfolk mangegangevendteGud ryggen,har menneskehedensom sidan ogsi gjort det. Derfor sendteGud sin Ssn,
sin enesteog hojt elskedeSsn, for at frelseos,der levermed ryggen
vendtmod Gud.

En fattigjomfru sadi lon,
og fodteHimlenskongeson.
Halleluia,halbluja!
(D.D.S.6s,2)

15

Nir vi i ho tagerimod det budskab,at barneti krybben virkelig er
Himlenskongeson,Guds Son,er der meningi at syngedet dobbelte
halleluja,somjo betyder:Pris Herren!Tagervi ikke imod det, men
alligevelvil fortsette med at synge ,Et barn er fsdt i Betlehemu,
giver vi dermedudtryk for en enormtinkonsekventholdning.
Der sadMaria altsi medsin ssn og skullei tro - ligesomvi - fastholde, at han var Himlens kongeson.Det er ikke underligt, hvis
hun undertidener kommet i tvivl, nir bleener blevetlagt, og barnet har skreget.Glorienover den lilles hovedehar Maria neppe set
si tydeligtsomen seneretids kunstnere.
Dette barn, med sammekrav pi pasningsom alle andrenyfodte,
hendessonog GudsSsn, var kommettil verden.
Man kan undertidengribe sig selv i at fA markverdige tanker,
i sine
nir man for fsrste gang stir med et lille, skont menneskebarn
arme. Igennemstor fare fsdes barnet,fsdes for at leve en kortere
ellerlangereperiode,og skal si ds. Sidan er nu engangvore kir.
passerdissetankerpi en sarlig mide.
Med det lille Jesus-barn
I fortsettelsenaf Paulus-ordetom, at Gud, da tidensfylde kom,
udsendtesin Ssn, lyder det: for at han skulleIssksbedem,der aar
under looen,for at oi skullefd barnekdr.Og fordi I er sonner,har
Gud i jereshjertersendtsin Sonsrtnd,somrdber:Abba,Fader.
af GudsSon tegnetfor
Med disseord er hensigtenmed sendelsen
,for
os.Der er et dobbelt
ato.
- for at lssksbe.
- for at oi skulleffi barnekrtr.
Somden fuldkomneog lydigeGudsSsn var Jesusdet fuldkomne
menneske.Hans liv har en betydning, som ingen andresliv har.
Han kan heledet, som vi har ssnderbrudtog smadret.Gud, der er
blevet vek for os, kan han give os tilbage.For han kenderGud til
fulde. Han kan befri os fra alle de magter,der binder os, som sdelegger livet for os,og somhar odelagtforbindelsentil Gud.
Ved sit liv og sin dsd har Jesusmuliggjort, at vi igen kan kalde
Gud voresfar. Det er nogetstort, nir det sker.Gud, som med et
ord har skabt heleuniverset,ham, som med et ord skal fi det hele
til at falde sarunen igen for at skabeen ny himmel og en ny jord,
hvor retfardighed bor, dennemegtige Gud, som har alle ting under kontrol, ham mi vi for Jesuskyld kaldevoresfar.
t6

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 understrege,at Gud er en god far.
Over for denne gode far havde Jesusen hel enestiendestilling.
Nir Jesus taler, taler han pi Faderensvegne. Nir han handler,
handler han pi Faderensvegne.Altid var han afhengig af ham, aldrig 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 Jesuskan vi blive Guds bsrn igen. ,lngen
kommer til Faderenuden ved mig<, sigerJesus.
Vi ser altsi, at JesuspA et og samme tidspunkt er lig os og dog si
forskellig fra os. Han ligner os, har sarrunebrug for fode og kleder, som vi har, har samme fristelsersom vi. Uden om dsden kom
han heller ikke.
Men mens fsden og klederne, som Jesushavde 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, stArhan. Han stir for at rejseos 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
enormekarlighed til en forfsrt menneskeslagt.
Det var fsrste og sidstegang, Maria fsdte Guds enesteSon, den
Ssn, der kan lsse fra synd. For som Jesussagde:,Hvis Ssnnen fir
frigjort jer, skal I vare virkelig frien.
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Thi deraar ikkepladstil demiherberget.
Lukas-evangeliet2,7b.

i
,Gud - jeg forstir dig ikke, menjeg stolerpi dig.

L8

(M. BasileaSchlink).

Der aarikke plads
Det er med en vis resignerende
tone,at den egentligeberetningom
fodsel
slutter.
Den
ventede
Messiasblev modtagetsom en
Jesu
uventet.
Uden for den lukkede hoteldsr havde det ensommepar i det
storemylder ikke megengrund til at istemmeet hojt halleluja.Ingen
- vel ikke engangGud - krever noget sidant af Maria og Josef
uden for den lukkede dsr. Der gives faktisk situationer,hvor et
hojstemthallelujaer upassende.
Ingen forlangerdet f. eks.af Abraham pi vej op ad bjergetfor at ofre sin ssn.
Pi den andenside ville en knytneve rakt i protestmod himlen
vare lige sA upassende,selv om der er sifuationer,hvor man godt
kan forsti, at nogle har lyst til det. Vi ville mAskeendogforsvare
Abraham, hvis han havde gjort det, eller Maria, hvis hun havde
gjort det. Beggeparter laertenogetom den lidelse,Gud kan legge
pi dem,han har en sarlig plan med.
Men som halleluja'eter upassende,
er knytnaven det ogsi. Nir
Gud giver vanskelighedereller senderlidelsepi ens vej, den vej,
som han selv har sendt6n ud pi, da er en andenreaktionmerepassende.- oGud,jeg forstir dig ikke, men jeg stolerpi dig". Et hojstemthallelujakan i vissesituationerkun klingehult.
Nogne og til dels kolde kendsgerningerer det, som preger den
egentligeberetningom Jesufsdsel.Ikke medet enestepennestroger
der gjort forsog pA at romantiseresig uden om den hirde virkelighed,somhsrte med til Jesuliv lige fra begyndelsen.
Der er imidlertid heller ikke gjort forsog pi at skabeen falsk
medynk hos os, der leser beretningen.Evangelie-fortellinger heldigvis anderledes
end en vis form for journalistik,somgor godehistorieraf menneskelige
skabnerog ruiner.
Nu har ethvert menneske,der er i nod, krav pi voresmedynk,
som giver sig praktisk udslagi hjaelp.Men historienom Jesufsdsel
er ikke fortalt med den hensigt,at vi skal ynke Maria, somskal fsde
under si kummerligeforhold, som tilfeldet var. Den er hellerikke
fortalt for at vi skal ynke Jesus,somskal fsdesind i en kold verden,
selv om der ikke skal megenfantasiog indlevelsesevne
til at fore19

stille sig, at al form for romantik var vak udenfor den lukkedehoteldsr.
Jesuskom ikke for at fi medynk, levedeikke sit liv for at blive
ynket og dodeikke sin dsd, for at mennesker
skullesige,at det var
synd for ham. Vi misforstir det hele,dersomberetningen
om Jesu
fsdsel kun kan skabeen medynk i os. I en medynk er der ingen
godenyhederfra Gud at finde.Det er der derimodi den konstatering, at Gud sendtesin Ssn til en verden,somikke ribte efterGuds
karlighedog Gudshjelp, en verden,somikke havdepladstil Guds
Son.
Det viser nogetom Guds kerlighed.Den er stor, sprengeralle
Srenser.
Nir det kommer til stykket, er det hverkenMaria, JosefellerJesus, der skal ynkes, men derimodde mennesker,der mener,at de
ikke har plads til Jesus.Eksemplerpi sidanne finder vi i Det nye
Testamente.Historiener ogsi fuld af dem.Noglegangehar de med
stolthed beskrevetderesmanglendeplads for Jesus,andre gange
har deresliv tydeligt fortalt det. Og mangehar da ogsi varet aldeles ligeglademed den sag.Det, der begyndtesom et trist pladsproblem i et lille hotel - hvilket kan undskyldes- er fortsat i menneskershjerterog liv, hvilket er vanskeligereat undskyldeog er endnu meretrist.
Trist er det, nir man vil levesit liv, som om Gud ikke var til, og
som om Gud ikke havdevist sin kerlighed.Faktisker det at leve
uden pladsfor Guds kerlighed det mest unaturlige,et menneske
har fundet pA.Skabningener ikke skabttil at leveudenho pi og tillid til sin Skaber.
Miske hanger det sammenmed, at mangefejlagtigt forestiller
sig, at Skaberenvil os til livs, tagenogetfra os. Men naturligvisvil
han ikke det.Han er livetsGud, sombareonskerat skabeliv.
Ganskevist er det rigtigt, at han vil nogettil livs for at giveos livet
med sig tilbage.Han vil ondskabentil livs, egoismen,kerlighedslosheden,altsAsyndentil livs. Han vil tagealt det fra os,som fsrer dsd
ind over vore liv og alleredehar dsdsmerket os. Han tager synaf os.
densskyld fra os for at tagesyndensbyrde og konsekvenser
Dissebyrder har JesusalleredebAretved sin dsd. NAr Gud tager
nogetfra os,er det altid for at give os nogetbedre.
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Den fejlagtigeforestilling,at Gud vil tagelivet fra os,mi haveen
forklaring. En forklaring er det, at vi menneskerikke vil hsre, men
vender tingeneop og ned for at have en god undskyldningfor at
leve,som det passeros selv.En andenvesentlig forklaring pi dette
findes i den triste kendsgerning,at kristneofte leveri ibenlys modsetning til det, de siger,de tror pi. Ofte lever kristne et forhutlet
liv, somikke har megettillokkendeover sig for andremennesker.
Men Gud vil os altsi ikke til livs. Derimodvil vi hansgerningfor
os til livs ved ikke at havepladstil ham i voresliv.
Nir vi vil skabevores egentilverelse,forme voresegetliv, selv
bestemmede normer, vi vil leve under, si er vores reaktion mod
Jesuslangt skarpereend hotelvertensden forstejulenat.For vi har
hsrt om Jesugerning,hvilket han ikke havde.
Nuvel: forandrepi den sag,at Gud har sendtsin elskedeSsn til
verden,kan vi ikke. Denne sagforandresikke, uansethvor meget
vi ignorererden ellerkemper imod den.
Men det er bare trist. Livet manglerdet vasentlige,nir Gud
manglerog er blevetlukket ude.Det sarrunegalder evigheden.
Det er trist, hvis det, at Jesusmangleri ens tilverelse,skyldesde
kristne. Ligeledeser det trist, hvis man har gjort sig ferdig med
Gud ud fra fejlagtigeog forkerte forestillingerom ham. Alligevel
dissegrundeneppe somgyldigeaf Gud.
accepteres
Vel kan der vere mange gode og forstielige undskyldninger.
som mi besejresaf
Men bag dem alle stir et stolt menneskehjerte,
Gud, fsr livet med ham kan begynde.
Nir man har med Gud at gsre,er der aldrig plads til to herrer'
Entenmi jeg boje mig, ellerogsi mi Gud. Han har bojet sig ned til
os i sin kerlighed. Den kerlighed har for bojet hirde mennesker,
og si er livet medGud begyndt,- medham pi forstepladsen.
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I den sammeegn uar der hyrder,som Ifi ude pd markenog holdt
nattetsagt
ooer dereshjord. Og en Herrensengelstod for dem,og
Herrensherlighedstrdledeom dem,og de bba grebetaf stor frygt.
Men engelensagdetil dem: ,Frygt ikke; thi se,jeg forkyndereder
en stor gl.ede,som skal aere for helefolket. Thi ederer i dag en
frelserfodt i Daoids by; han er Kristus,Herren. Og dette skal
aerejer et tegn:I skalfindeet barnsuobtog liggende
i en krybbe".
Lukas-evangeliet2,8 -'1,2

Beundringsverdige ofre er
ydet for at frelse fra ondskaben i dens mangeartede former. Jesus er som frelser noget ganskesarligt.
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Enfrelsererfodt
De ord, vi benytter,har forskelligklang og betydningalt efter den
sammenhang,de stir i. Siledeskan et ord, der oprindelighavdeen
positiv betydning,brugespi en latterliggorende
mide.
Netop med ordet freber ellerfrebt er dette tilfeldet. NAr vi siger: 'Han er si frelstu,har detteudtryk en negativbetydning.Vedkommendepersoner ikke til at snakkemed, argumenterprelleraf
pi ham, han har ferdige losningerpi alle vanskeligeproblemer,
han kommeraldrig i tvivl om noget.Han er ufrelstu.
Anderledeser det, hvis man f. eks. nogletimer har ligget i ibent
farvand og kempet for sit liv. Bolgernehar spogendesagttil en, at
de er sterkere,og at det bare er et sporgsmil om tid, fsr de besejrer en. Kommer der da en anden og redderen, frelser en, er det
ikke vanskeligtat benytteordene,frelseruog ufrelstui deresoprindeligeog positivebetydning.
At blioeftelster at blioereddetfra nogetondt.
Mennesker,der levedei koncentrationslejrene
ved afslutningen
af 2. verdenskrig,blev ved de allieredessejr frelst ud af dsdens
venteverelse.Og lande, som havde varet besataf et menneskefjendsknaziregimeblev ved sarunelejlighedbefriet.
Menneskehedens
historiekan fortalle om mangemennesker,der
gav deres liv for at redde andre og derved blev andres frelser.
Ogsi i vor egentid er der mange,som med deresliv som indsatser
gAeti kamp mod ondskabeni verden.Selv om dennekamp imod
politisk eller religiosundertrykkelseeller korrupte samfundssystemer ikke er ensbetydende
med,at man af den grund er kristen,skal
der ikke talesnedladendeom de mennesker,der giver deresliv for
at reddeandre.
Ingen talte efter besettelsennedvurderendeom dem, som under
den 2. verdenskrighavde givet deresliv som indsatsfor at andre
kunne leve i et mere menneskevenligtsamfund end det nazistiske. Besettelsestiden
og historien iovrigt er fuld af eksemplerpi
storeog beundringsverdigeofre, der er ydet for at frelsefra ondskabeni densmangeartede
former.

Det var neppe forste gang, hyrderneude pi Betlehemsmarker
hsrte ordet fteber, dengangengleneforkyndte for dem: eder er i
dag en freber fodt. I Det gamleTestamentekaldesGud noglegange
for frelser.Han er den, som frelser,befrier, forlsser Israel.Ligeledeshar hyrdernesikkert haft kendskabtil de grupper i Israel,som
pAden tid barehavdeet mil, nemligat befri og frelselandetfra den
romerskebesettelsesmagt.
Af og til var der fremstiet fsrere, som
forsogtepi dette,dog udenstsrreheld.
Nogle har sammenlignetJesusmed sidanne frihedskempere.
Det vidnesbyrd,vi finder i Det nye Testamente,taler dog imod en
sidan sammenligning.I det heletageter det vanskeligtat sanunenligne Jesusmed andre frelser-skikkelser.Dette hanger sanunen
med, at han er af en andenoprindelse,og hans gerninger anderledesend andres.
Jesuser nogetganskesarligt.
Ganskevist kunne man tro, at han kun er 6n blandtmangeandre
forskelligefrelsere.Var han det, er der fornuft i at hevde, at man
kan velge mellemham og andre,alt efter om han kan give lssninger pi ens serlige problemer eller kan opfylde ens personlige
drsmme.Men selv om ordenelyder: en freber, er tankendog ikke
den, at der for noglemenneskerfindesandenfrelseend den,frelseren Jesuskan skanke. Den forklarendesetning, der kommer efteri ,'Han er Kristus,Herrenn,gor en sidan opfattelseumulig. Det
sarrunesigesi det ovrigeNye 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 anderledes,og hans gerning var anderledesog havdeandrekonsekvenserend alleandremuligefrelserskikkelser.
Han, frelserenKristus, Herren, er nogetganskesarligt. For den
ondskab,han frelserfra, er nogetganskeserligt. Ingen andreend
han kan tagesyndens\rder fra os, ingen andreend han gir med
os igennemvoresdsd ind til livet.
Ikke ved demonstrationerog parader,ikke med magt og styrke,
men medsit egetliv somindsatsvandt Jesusfrelseogsi til os.
Vor synd har han taget pi sig. Dodensvelde er brudt. Han er
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indgangentil livet. Og nir livet med Gud begynder,skankes en
guddommeligglede.
Hyrderne fik af engleneet fegn.Tegnetvar et barn i en krybbe,
en frelseri en krybbe! Det tsr nok sigesat vere et tegn,der bAde
stAri kontrasttil Jesutidligereherlighedhos sin Far og hansnuverendeherlighed,og ogsi stir i kontrast til det billede,vi har af en
frelser. Krybben var imidlertid ikke et enkeltstiendefenomen i
Jesujordiske liv. Krybben, som er symboletpi Jesujordiske ringhed,pegerogsAfrem mod korset.
Han blev fodt i ringhed.Det vidner krybbenstegnom. Han dsde
i ringhed.Det vidner korsetom. Og med hansliv var det ikke meget anderledes.
Der var ellersnok, som trak i en andenretning. Fristelseni srkenenpegedeen andenvej, menJesusafslogdennevej somen satanisk fristelse.Hans godeven, Peter,fraridede ligeledesJesusat gi
lidelsernesvej. Ogsi dette afslog Jesussom en sataniskfristelse,
hvor velmentPetersrid end var.
Ringhedensvej, lidelsernesvej, lerte Jesusat gi. Ogsi vi, der er
kommet til tro pi frelserenJesus,er inde pi den vej. Ikke sidan at
forsti, at den, der lider, dervedbliver en kristen. Men den, der er
en kristen,kaldesind pi sarunevej i efterfolgelse
af Jesus.
Men igennemalleJesulidelserog hansringhedforkyndesder os
nogetgledeligt. Det afgorendeer ikke, hvor megetet menneskehar
lidt, men hvad det er for en person,der lider. Evangelieter netop
interesseret
i dette.Mange andreuskyldigemenneskerhar lidt meget, ofret meget og har veret udsat for stsrre pinsler end Jesus.
Det frelseringenfra synd og dod.
FrelserenJesus,Guds Ssn, kom i ringhed,levedei ringhed,dode
i ringhed.Fordi han var Guds Ssn, har hanslidelserganskesarlige
konsekvenser.
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Og i den sammeegnTrarder medengebnen mangfoldighimmelsk
Gud og sagde:,Ere aere Gud i det hoieherskare,som lotspriste
der har hansttelbehag"!Og det
ste!og pfr jordenfred i mennesker,
skete,da engelenhaodeforladtdemog aar aendttilbagetil Himmeog se
Ien,sagdehyrdernetil huerandre:,Lad os dog gd til Betlehem
os"'
har
kundgiort
det,somd\r ersket,ogsomHerren
Lukas-evangeliet2,13-15'
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Jesuser inden for rakkevidde. Han findes
der, hvor budskabet
om ham forkyndes.

LadosdagfrtilBetlehem
Engleneer vak, men deresbudskabom frelseren,Kristus, Herren,
henger i luften. Han, frelseren,er inden for rekkevidde. Derfor
opfordrerhyrdernehinanden:Lad os da gi.
For hyrdernevar vejen ikke lang til frelserenog frelsen.Den er
lidt lengere for os, hvis vi helt bogstaveligtskal tageudfordringen
op og drage til Bedehem.I Grundwigs julesalmeDet kimer nu til
julefest lyder opfordringenjo sidan, selv om det neppe er ment
helt bogstaveligt:
O, kommermed til Daoidsby,
hoorenglesjungerundersky;
o, gangermedpd markenud,
hoorhyrderhorernyt fra Gud.
(D.D.5.76,2)

En ting, som miske kan blive levendefor en, ved at holde jul i
Betlehem,Davids by, er den situation,somMaria og Josefoplevede:
en overfyldt by, der har svert ved at skaffe sovepladstil alle bessgende.Men pi en sidan oplevelseer det nu svert at levesit liv.
Ellerser der vist ikke storechancerfor, at evangelietskulleblive
merelevendefor en der, end pi et hvilket som helst andetstedpi
jordkloden, hvor budskabetom Jesuslyder, og hvor Helliginden
gor sin gerning.
Nyheden fra Gud er i dag ikke lokalt begranset,ikke begrenset
til en nation elleret helligt sted,men kan hsresder,hvor man befinder sig.
Derfor er frelsen miske narrnere,end vi tror, fordi Gud er os
nermere,end vi almindeligvistror. Han er inden for rekkevidde.
Selvom vejenkan synesos lang nok.
Det henger sarunen med, at Gud, som er os ner, alligevelkan
vere vanskeligat finde, dersomdet er os, der vil bestemmebetingelserne.
Han er umulig at finde, dersomman 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 mindsteer
noglef6, der giderbeskaftigesig medham.
Selv om han er ner, er han dog fjern, hvis vi mener,der er omrider i vort liv, som han ikke har nogensom helst ret til at blande
sig i. Giver vi ham ikke lov til at fortalle os om voresvirkeligesituation,er det neppe sandsynligt,at vi finder ham.
Gud, som er ethvert menneskener, uansethvor granit-hirdt et
menneskegor sig over for ham, kan dog vere si uendeligfjern,
hvis menneskervil fortsette med at spille guder.Derfor er der noget Gud-givet i den situation,hvor menneskerkan sige:Lad os da
gi...
Og der er nogetGud-givet i det, at man ikke blot gir i sig selv,
men ogsi kommer til Gud uden krav til ham, udenbetingelser,som
han fsrst skal opfylde.En sidan gien-i-sig-selvellerkommen-til-sig-selver megtigt skildret af Jesusi lignelsenom Den fortabte
Ssn.
Dennekom ikke hjem meden bunke betingelser,
somfsrst skulle
opfyldes,fsr han igenville vere hjemmehos sin far. Han kom som
han var. Og netop i den situation,hvor man kommer,som man er,
og kommeruden betingelser,som fsrst skal opfyldes,da giver Gud
alt, hvad der er veerdat ejefor et menneske.
Brorsoner inde pi dettei sin sksnnejulesalmeHer kommer,Jesus,dinesmd,
Hos Brorsoner der forstielsefor, at vi er smd i forhold til Gud,
og at vi intet som helst har krav pi. Vi gor baredet, som altid har
varet de magtesloses
privilegium,vi beder.
Her kommer,Jesus,dinesmfr,
til dig i Betbhemat gfr;
oplysenhaeri sjel og sind
at findeoejentildig 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 diskuteresmed for si til sidst at finde frem til et kompro28

mis, som beggeparter kan vere nogenlundetilfreds med, finder
ham ikke. Og den, der vil vedbliveat vere den stolte,der ikke har
noget, der skal gores op, ingen synd, der skal bekendes,finder
neppe Gud.
I msdet med den levendeGud gir det op for en, at han er stor og
hellig, og vi er de smA.Som dissesmi mennesker,der er storesyndere,kommer vi til dennestoreog magtige Gud med bon om, at
han vil oplyseog vejledeos,si vi mi finde vejenind til ham.
Og samtidigmed dennebon lyder takken. For det er i sandhed
nogetstort, at vi mAkommelige pracis sidan, somvi er, udenforst
at skulleforsogeatgoreosbedre.
Si lad os bare tagehyrdernesopfordring op pA ny og stifte bekendskabmed Jesus.Muligvis former dettebekendtskabsig noget
anderledes,
end vi fsrst havdetenkt os. Det kan godt vaere,at han
begynderat fortelle os noget om os selv og om vores liv, som vi
allerhelstville beholdefor os selv.Og det kan godt vere, at han virker nogetstreng.
Men ogsi Guds strenghedhar et formil. Nir han forteller os
om voressynd, servi jo os selvi lysetaf hanshellighed.Dervedser
vi bedrevoresegentligebehovfor den frelse,der er lagt til rettefor
os.
Han morer sig ikke over at vare streng.Men han gleder sig
over hver gang, et menneskegir i sig selv, kommer til besindelse,
gir ind i en selvransagelse
og derefterkommer og sporgerom mulighedfor frelse.
Lad os da gi til ham! Lad os ikke lengerelevelivet, somom frelsen ikke var inden for voresrekkevidde. Lad os nu gi til ham og
findeud af, hvordandetheleer.
Nir det kommer til stykket, er han jo ogsAvoresGud. Og han er
indenfor rekkevidde,fordi Jesus6n gangkom til verdensommenneskehedens
frelser.
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Og de skyndte sig derhenog fandt Maria og Josef tillige med barnet,som Id i krybben.Da de haadesetdet,fortaltede,hoadder uar
blepetsagt til dem om dettebarn. Og alle,som hsrte det, undrede
sig ooer det, som hyrderne.sagde
til dem. Men Maria gemtealle
disseord i sit hierteog grundedeoaerdem.Og hyrdernependtetilbageog pristeog looedeGud for alt, huadde haodehort og set,sdIedessomderuarbleaetsagttil dem.
Lukas-evangeliet2,76-20.

Kirken er for mange bare et museum, og de, der kommer der, museumsgenstande.
- De fleste mennesker bliver hurtigt ferdige med at besogeet sidant Dmuseum(.
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De fandt barnet
Naturligvis fandt hyrdernebarnet.Gud havdejo lovet det. Det lyder enkelt,og detvar enkelt.De gjorde,somGud sagde,og de fandi.
Er vi ogsi pi jagt efter at finde barnet,er det vigtigt, at vi gor,
somGud har sagt.Sogervi de forkertesteder,finder vi ham ikke.
Ganskevist har Gud sat sig spor mangesteder.Han er jo verdensskaber.I naturenanesnogetaf Guds majestet.Men en naturoplevelseer ikke nodvendigvisdet sammesom at msde Gud, som
han virkelig er.
Han har heller ikke sagt, at vi skal finde ham inde i vort eget
hjertedyb.Fra dettehjertedybkommer mangetanker om Gud. De
forskelligereligioner er netop udtryk for menneskerstanker om
G_uf.-Selv-omnogleaf dissetankerL6ligge tat op ad det,der siges
i Bibelen,finder man dog ikke den levendeGud ved at skueind isit
egethjertedyb.
Gud msdesi lesus, og Jesusmsder os igennemBibelensord og
forkyndelse.
Denne forkyndelseaf Jesushar et centrum.Og det er dettecentrum, vi allerfsrst skal finde. I det vers, som kaldesden lille bibel,
kommerdettecentrumtydeligtfrem.
perden,at han gao
"Thi sdbdeselskedeGud
sin Son, den enbdrne,for at enhaer,som
tror pd ham, ikke skalfortabes,men hapeet
etsigtlia".
(Johannes-evangeliet 3,16)

Disse ord indeholderfor sa vidt ikke meget,der er vanskeligtat
forsti. Derfor skal vi heller ikke gore tingenevanskeliger.,
d.
"ni
ert ve-l er der mangedybder og mangevanskelighederi Bibelen.
Men det er ikke der, vi skal begynde.Begyndervi ude pi dybderne,
faldervi i uden at havefAetfast grund u.d"r fsdderne.
Hyrderne vidste da heller ikke alt om Jesus;da de fandt ham.
Mange vesentligesporgsmilblev de slet ikke sat ind i den dag.pi
s.urunemadevar der mangelsse enderog meget,der var uforitie31

ligt for de disciple,som senerefulgte Jesus.Ingen forlangte,at de
fra fsrste begyndelseskulle forsti alt i Guds plan med Jesus.De
fandt Jesus,ellerrettere:Jesusfandt dem,og sAforsogtede at forsti ham,somtingenenu udvikledesig,og alt eftersomhan gav dem
lys oversin vej.
Det sammevar tilfeldet med Maria. I stedetfor at klageover, at
der var lsse enderi hendesforstielse,gjordehun nogetandet.Hun
horte og grundedeover det, hun hsrte.
Selv om alt er lagt til rette fra Guds side,for at vi skal finde, er
der alligevelnok af vanskeligheder.
Den storstevanskelighedudgor vi imidlertid selv, - eller vore stoltehjerter,som nodigstaf alt
vil bojesig for Gudsfrelse.
Kampenfor at finde Jesusbliver siledesen kamp mod vor eSen
stolthed.
Ikke blot vor egen stolthed, men ogsi andre menneskerkan
vare en hindring,som gerr,at det er vanskeligtat finde Jesus.De,
der taler anderledesom Jesus,end Bibelengsr, er med til at skjule
ham. Det sarrunegor de,der lever pi wars af det karlighedensliv,
somkristneer kaldettil at leve.
Kirken og missionshuset,
som skulle vere steder,hvor man klarestfik beskedom vejentil at finde Jesus,gir i dennesammenhang
heller ikke ram forbi. For mangemenneskerer kirken bareet museumog de, der befindersig deri, museumsgenstande.
Og at besoge
et museumbliver de flestemenneskerforbavsendehurtigt ferdige
med.
Der er siledesnok af mennesker,der kan skluleJesusfor os, og
der er nok af forhold,der gor, at vi ikke finder.ForJesuser et tegn,
der kan modsiges,som den gamle Simeonformulerededet nogle
dageefterJesufodsel.
Alligeveler vi ikke enei dennekamp for at finde Jesus.Gud onsker jo, at vi skal finde. HelligAndensopgaveer blandt andet,at vi
skal finde frelseni Jesus.Helliginden kan goreJesuslevendefor os,
sAvi bide ser,at vi har brug for ham, og ser,at frelsener at finde i
ham.
HelligAndenkan gore det under, at et menneske,som ikke af sig
selv kan tro, alligeveltror og klynger sig til Jesus.Og sammenmed
detteunderskabesen undreni vore hjerter.

Og en undren over Guds visdom og Guds frelse ledsagesaf
glede. Derfor kunne hyrderneogsi love og prise Gud for det, de
sAdenfsrstejulenat.
I barnet i krybben og i mandenpi korseter gleden at finde for
os. Og ikke nok med, at der bliver lovsangi vore hjerter, nir vi
tror pi JesusKristus, der bliver ogsi lovsangi Himlen, hver gang
en syndervenderhjem til sin Far.
Efter at hyrdernehavdefundet Jesus,vendtede tilbagetil deres
marker.Englenevar vak. Og noglefi dageefter var Jesusligeledes
vek.
Alligevelhavdede i dettebarn msdt dereslivs vendepunkt.
Budskabetom Jesusog frelseni ham var nemligikke vek. Og da
Jesusnogle 6r senereforlod dennejord, forsvandtbudskabetom
ham ikke. I evangelietom ham kan vi stadigvek finde ham.
Og nAr vi har fundet ham, opdagervi nogetmerkeligt. Da forstir vi, at det faktisk mereer Gud, der har fundetos, end det er os,
der har fundetham.
Af al kraft kaldesvi til at sogeham.Intet mi hindreos i at ledeefter ham.Men nir vi si har fundet,opdagervi, at han ogsi var pi
udkik efteros,sogteos,for at fsre os tilbagetil Gud.
Han elskedeos, fsr vi begyndteat sporgeefter ham, og for vi
villeelskeham.
Budskabetfra kerlighedensGud lyder, at han elskedeos forst.
Han elskerforst 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 blitseGuds born, dem, som
tror pfrhansnaan.
1,11-12.
Johannes-evangeliet

Vi msdte ham ofte rneden
kold skulder. Julens budskab er lige preecis det
modsatteaf en kold skulder
fra Gudsside.
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Han kom til siteget
Jesusbliver man ikke ferdig med pi et par sider. Den side, der
hedderjulen, kan heller ikke beskrivesfyldestgorendepi nogle fA
blade.Andre temaerend dem, der er valgt i det foregiende,kunne
lige sAgodt vare kommetpAtale.
Ved afslutningenaf dennelille gennemgangaf nogleaf julenstemaerspringervi 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 skildresher.Alligevelhsrer dette
ogsi med til julen, hvis vi da har krefter til at beskaftigeos med
noget trist. Det triste horer ogsi med til livet. Livet er ikke kun romantik.
Ganskevist er romantik dejlig. Stemningsfuldeoplevelserer der
almindeligvisikke for mange af, idet den hirde virkclighed tager
livtag med dem.Romantik er dejlig,men man kan ikke levehelesit
liv pi dem. Og langt vanskeligereer det at msde dsden pA en romantiskmide.
Leser vi juleevangeliet,var der da heller ikke megenromantik
den fsrstejulenat.Jesuliv og dod var ogsi udenromantik.
Fra begyndelsenaf hans liv var der k*p om harn.Dennekamp
fortsattei menneskershjerter. Vi er ogsi deltagerei dennekamp,
uansetom vi vil det eller ej. Det hsrer nemlig med til vore livsvilkir.
Han kom til sit eget. . .
Og hansegnetog ikke imod ham . . .
Uansethvor megetman holder af Israel,og uansethvor meget
man gerne vil gore for at udsone,hvad der i kirkens historie er
gjort af forbrydelsermod joderne,si kan det ikke skjules,at Jesus
blev msdt med en negativ reaktion af mangei Israel.I hvert fald
var der kun fi af jodernesledere,som tog imod frelsen i Jesus
Kristus.Pi den andensidekan det ikke nok understreges,
at de fsrste kristne netop var joder, som Jesusda ogsi selv var det. Frelsen
udgir siledesfra joderne.
Den neste reaktion fra jodisk side mod Jesus,dengangkirken

var blevet stor, var ogsi negativ.Her skal det imidlertid ikke skjules, at den karlighed, Jesushavdevist sit folk, var som blest bort
hos mangeaf de kristne. I stedetfor lsd hadskeord mod joderne,
hvis de da ikke blev forfulgt.
De kristne, der pi visse tidspunkter tidligeresarunen med jodernehavdeveret de forfulgte,blev nu selvforfolgere.
I dag anerkenderkun fi i Israel Jesussom frelser, Kristus og
Herre,selvom man kan talemereibent og positivt om ham end nogen sindefor.
Han kom til sit eget,og hansegnetog ikke imod ham.
Nir det kommer til stykket, er det miske ikke nogetat undre sig
over, at joderneikke har tagetimod Jesussom deresfrelser.Hvordan man end venderog drejerdet, kan det kun dArligtbortforklares,
at vi kristnehar en stordel af skyldenherfor.
Det er en anklageimod os, os kristne, at vi har levet voreskristenlivsi dirligt, at andreikke har lyst til at folgeos.
Derfor er det ikke tilstrakkeligtat konstatere,at jodernestort
set ikke har tagetimod Jesus.Ganskevist er konstateringenrigtig.
Dog er det sidan, at man aldrigkan levesit liv rigtigt ved kun at beskaftige sig med andresfejltagelser.Det giver ikke 6n nogensom
helsthjalp at snagei andresfejl og fald.
At verdenf. eks.er ond og syndiger ikke noget,der skal snagesi.
Det skal konstateres,og si skal evangelietom Jesusforkyndes.Vi
horte jo selv engangmed til denneverden.Forsogerman derfor at
levepAandresfejltagelser,
er det et alvorligtsygdomstegn.
Hertil kommer,at Johannesikke blot vil give nogleteoretiskeoplysninger om joderne pA Jesutid. Han vil med disseoplysninger
forkynde for sinelesere,vise dem, at ogsAde stir i fare for ikke at
tageimod 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 hansegne.
Forstiet pi dennemide lyder ordenemereskarpeog personlige.
De kommertil at angi ogsi os.
Han kom til siteget,og . . .
Han kom til dem,der blev dsbt i Faderensog Sonnensog Helligindens navn, men de fortsattemed at leve,somom der ikke var noget,der hed hverkenFader,Ssn ellerHelligind.
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Han kom til dem, som i religionstabellerne
figureredesom kristne, og somhellerikke fuldstendig havdevendt ham ryggen.Alligevel msdteogsi disseham ofte meden kold skulder.
Og dem,som mentenogetmed derestro, var det ofte ikke anderledesmed. Tilgivelsensord havdede hsrt si ofte, at det ikke lengere gjorde synderligt indtryk pi dem. Kerligheden, som han
msdte os med, holdt vi for os selv, samtidigmed at vi forsogteat
overbeviseos selv om, at vi havderet til at vare kolde og fornermedemod dem,der var koldemod os,og somhavdefornermet os.
Han kom til os,for at vi skullegive andredel i denguddommelige
karlighed og vanne, som julens budskabudtrykker. Men vi fortsattevoresliv, som om intet var hendt, somom det helebarevar en
god historie, et godt skuespil,noget, der ikke forpligtede.Og vi
fortsattemed at vendeden koldeskuldertil andre.
Her er der mulighedfor at standse
Juletider ogsAbesindelses-tid.
op for det, man godt ved, men som alligevelgor sAringe virkning
pAos.
Han kommer ogsi til sine egne i dag. Vores reaktion pi hans
komme viser sig i voreshverdag.Som livets Gud kommer han for
at skenke liv, ikke for at tagelivet fra os. Som kerlighedensGud
kommer han for at opflammeos med kerlighed og varme,en kerlighed,som bide skal rekkes mod dem,der v6d, at de har brug for
den,men ogsi mod dem,der vil betakkesig 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 modsatteaf en kold skulderfra Guds side.
Jul er karlighed fra Gud. Denne kerlighed msder os i evangeliet
om Jesus.
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