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Der skal nok sidde en hel del nervøse blandt præster, kirketjenere og lægfolk, der i det
stille spørger, hvorvidt det nu også er forsvarligt at holde julegudstjenester. Mærkeligt og
helt ekstraordinært har man ment, at det var i orden at lukke kirkerne på Jesu fødselsdag.
Vi  husker  alle  sidste  år,  hvor  beskeden  klikkede  ind  sent  lillejuleaften:  Biskopper,
provster og præster anbefalede at julegudstjenesterne blev aflyst. Heller ikke dengang
fulgte jeg trop, men holdt en andagt for de få, der var kommet. Hvorfor?

Blot for at sætte tingene i perspektiv: Min bror og min svoger arbejder i det private og
går på arbejde hver eneste dag, hvor de udsætter sig selv for risikoen for at blive smittet
og selv at smitte. Min søster er lærervikar på en skole, hvor lærere har nede med corona.
Min svigerinde arbejder i hjemmeplejen, og alle forstår vel, hvor svært det arbejde er i
øjeblikket. Min kone er uddannet sygeplejerske og hendes kolleger er hårdt spændt for i
år som sidste år. Så ja, der er faktisk folk derude, der hver eneste dag risikerer at blive
smittet på grund af deres arbejde. Og ja, jeg har gode bekendte, som har været syge af
Corona, og de har over telefon fortalt mig, at det bestemt ikke er nogen fest. Alle forstår
situationens alvor.

Sidste år stod flertallet af kirkerne i Danmark gabende tomme i julen, men jeg prøvede at
køre en tur ud forbi Bilka. Det lignede jo en myretue af mennesker. Hvorfor? Varerne
kunne jo bringes ud, ligesom alle gaverne kunne købes over internettet, hvis det var det,
som man ville. Ingen nævnte hverken dengang eller nu noget om det, mens en masse gik
i selvsving over, at der blev holdt gudstjeneste juleaften – selv præsterne. Det tror jeg, at
der  er  en  grund  til.  Det  handler  om  prioriteringer.  Forbrugeren  er  hellig,  og
forbrugerkulturen er hellig, ligesom supermarkederne er vor tids helligdomme. Her kan
vi så fejre vores forbrugsgudstjeneste alle ugens dage. Jeg vil tro, at der kommer langt
flere i Bilkas afdeling i Viborg på en almindelig søndag, hvor der er åbent, end der gør i
samtlige kirker i Viborg til sammen.

De folk, der har ment, at vi skal sløjfe gudstjenesten juleaften og bede folk om at gå i
kirke  juledag  eller  på  et  andet  tidspunkt,  har  ikke  forstået  ret  meget.  For  så  ville
problemerne og de deraf følgende diskussioner jo bare opstå på et andet tidspunkt.

Spørgsmålet er, om vi overhovedet skal holde gudstjenester i en coronatid? Ja, siger jeg
– også juleaften med de nødvendige forholdsregler. Det er jo verdens frelsers fødselsdag,
som vi fejrer i julen, og der bliver sat en fed streg under, at mennesket ikke lever af brød
alene. Vi er åndsvæsner, der – ligesom vi skal have fysisk føde – også skal have åndelig
føde.  Der  er  dem,  der  mener,  at  julegudstjenesten  er  sådan  lidt  ligesom et  eksotisk



krydderi, som vi i år må undvære, desserten, som vi bliver nødt til at sige nej til. Nej,
siger jeg. Det er hovedretten, det er bundene i lagkagen. Det er det åndelige rugbrød,
som vi skal leve af. Det er Skaberen selv, der puster liv i vores tro og vores håb. Det er
Gud selv,  der taler til  os,  og hvad kan i  grunden være vigtigere end det.  Det er det
vigtigste i julen, at vi samles om at høre Guds ord til os og efterfølgende sendes hjem til
samværet med vores næste og vore kære. Og nej, facebook er ikke nogen erstatning, selv
om det er et rigtig godt supplement. Gudstjeneste er fællesskab, og evangeliet sætter en
fed streg under fællesskabets betydning.

Jeg tror, at pandemien har afsløret, hvor vores prioriteringer ligger. Det handler ikke blot
om moralisering, men netop om prioriteringer. Helt ærligt: Er forbrugsfesten ved juletid
ikke løbet løbsk for mange år siden, hvor det bare handler om det helt vilde gaveræs, og
hvor  julebudskabet  drukner  fuldstændig  eller  bliver  gjort  til  noget,  der  ligner  en
kommerciel  reklame fra  Fætter  BR.  Så  bliver  gudstjenesten  til  sådan  en  del  af  den
almindlige  juleunderholdning  på  linje  med  julekalenderen  og  Disneys  juleshow.
Misforstå mig ikke,  jeg holder meget af gaver og navnlig de hårde pakker.  Men det
afgørende er nu at komme i kirke og høre juleevangeliet og så det efterfølgende nærvær
med ens kære. Der er jo faktisk dem, der sidder alene, og for hvem julebudskabet er det
eneste. I det forhold er pakkerne jo totalt ligegyldige. Ting har deres levetid og ender på
lossepladsen. Når de er nye, er de interessante, men når de er gamle og udtjente virker de
kedelige og støvede, og så må der nye til. Hele tiden nye ting. Det er vi i mange år blevet
opdraget til er selve livets mening, men vel er det ej.

Det ved vi godt, når det bliver alvorligt. Når vi mister vore kære eller de eller vi selv
rammes af sygdom. Når sorgen eller depressionen formørker vores sjæl og sind, hvor vi
ikke længere kan finde nogen mening med livet.  Hvad betyder alt  det  skrammel og
ragelse, som vi samler til os? Vi forstår det også, når glæden finder vej til os i form af det
uventede, det overraskende, det fantastiske. Det kan være alt lige fra et nyfødt barn eller
barnebarn,  en  lykkelig  stund  med  ens  kære,  eller  en  gåtur  i  ude  det  fri,  hvor
skaberværket tager sig særligt imponerende og smukt ud.

Over for alt dette er tingene mere eller mindre ligegyldige. Mennesket lever ikke af brød
eller ting alene. Alt det bedste i menneskelivet er gaver, der ikke kan købes for penge.
Prøv selv at tænke efter, og hvis man når til den konklusion, at tingene er det vigtigste, er
man altså en sørgelig kræmmersjæl. Alt, hvad vi står og går med, og som vel at mærke
betyder noget, er en gave fra Gud. Og ja, alt kan vi miste. Alt kan tages fra os, og det
bliver det, for livets gave er kun til låns.

Dog en ting står fast, nemlig Guds tilgivelse af vores synder og hans kærlighed og nåde i
Jesus Kristus. I ham har den gode Gud givet os et løfte, om at Han vil være der for os i
livet og i døden, og at Han er selve målet for vores rejse gennem livet. Gud er den gåde,
der skjuler sig bag alle ting. Han kan ikke fattes af vores alt for menneskelige tanker. Vi



får Ham ikke at se i levende live. Han er netop gåden, som er forudsætningen for vores
liv og målet for vores liv.

Dog i juleevangeliet hører vi, at Gud, denne gåde, der skjuler sig bag alle ting, julenat
kommer til os mennesker. Han møder os i sin søn, i det lille forsvarsløse barn, som fødes
i en fattig stald i krybben i Betlehem. Hvad er det for en virkelighed, som Jesus fødes ind
i? Vi har det med at pakke julebudskabet ind i en charmerende krybbespilsidyl, men det
er jo ærlig talt  den dybeste fattigdom og elendighed, som han fødes ind i. Der er en
afgørende pointe heri, for Jesus udtrykte med hele sit liv, at alt er en gave fra Gud. Han
levede fra hånden til munden. Han takkede for maden, inden han spiste. Han var så at
sige legemliggørelsen af  bønnen fadervor og stolede på  sin Far  i  himlen hele  vejen
igennem kors, lidelse og død.

Der var en ekspert, der formanende sagde, at nu skulle vi jo ikke tro, at vi var immune
over for Corona, fordi vi gik til julegudstjeneste. Som om der overhovedet er nogen, der
tror det. Sådan har Gud altså ikke indrettet livet. Nej, vi lever jo netop i en virkelighed,
hvor  sygdomme  og  forgængelighed  hører  med  til  livet.  Det  er  syndens  og  dødens
virkelighed, som også Corona er et vidnesbyrd om. Det er netop ind i dette liv, at Jesus
Kristus fødes, og julebudskabet forkyndes. Det er til os, at julebudskabet lyder i dag til
trøst, opbyggelse og opmuntring. Troen er som et kompas eller en GPS. Når evangeliet
har pustet liv i den, så navigerer den os gennem livet – selv gennem de værste storme,
selv i den værste bølgegang.

Den lærer os også prioriteringens kunst, og at alt væsentligt er en gave. Det har vi brug
for, for vores prioriteringer har det med at skride, når vi forelsker os i tingene og til sidst
bliver slaver af dem. Det er livsnødvendigt, at julebudskabet lyder – også i en coronatid.
For  frimodigheden  og  håbet  –  ja  selve  livets  mening  er  at  finde  der.  Hvor  er  det
forunderligt, at Gud har tændt et nyt lys på den historiske nattehimmel - at han har tændt
et stort lys for os, der bor i mørkets land. Med profetens ord: ”Et barn er født os, en søn
er os givet, og herredømmet skal ligge på hans skuldre”. Glædelig jul!
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