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Glædelig Jul!

De hellige tekster til Kristi Fødsels Dag er optaget af at få sagt, hvem Han var
og er – Ham, der blev født i Betlehem den første julenat og blev svøbt i klude
og lagt i en krybbe. Dagens episteltekst fortæller, at Han er Guds herligheds
afglans og Hans væsens udtrykte billede, og at Han bærer alt med sit mægtige
Ord. Han er den, der har skaffet renselse for menneskers synder og derefter
har taget sæde ved den Højestes højre hånd i det høje, meget mægtigere end
englene.

Og endelig tager epistelteksten to sætninger frem fra Det Gamle Testamente og
bruger dem som udtryk for, hvad Gud i evighed har sagt til Ham: Du er min
søn, jeg har født dig i dag. Og om Ham: Jeg vil være Hans far, og Han skal
være min søn.

Dagens evangelium bevæger sig i  samme retning: Det er den gamle apostel
Johannes, der taler. Han har haft mange år til at tænke over det, han oplevede i
de år, han var sammen med Jesus – og over, hvem Jesus dybest set var. Og det,
han er nået frem til, skriver han ned som en slags indledning til alt det, han vil
fortælle om Jesus. Han taler om Ordet. Guds-Ordet fra evighed, Skaber-Ordet
fra tidernes morgen.

Vi husker det fra Bibelens første blad – hvordan Gud bare nævner det, Han
ønsker at skabe, og så bliver det til. I begyndelsen var Ordet, siger Johannes, og
Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev
til ved Ham, og uden Ham blev intet til af det, som er. Og i Ham var liv. Og så
er det, som om der er så meget, Johannes gerne lige vil have nævnt, inden han
kommer til det, han uden tvivl hele tiden er på vej til – at Ordet blev kød og tog
bolig iblandt os, og vi så Hans herlighed, den herlighed, Han som den enbårne
Søn har fra Gud Fader, fuld af nåde og sandhed. Alt blev til ved Ham: Solen,
månen og himlens stjerner, de store have og det faste land, de høje bjerge og de
dybe dale, de grønne sletter, de tørre ørkener og de isdækkede områder.



I Ham var liv  – og fra Ham strømmer levende liv ud til  planter og dyr,  til
skovenes og havernes træer og buske, til alt det, der vokser på vore marker, til
blomsterne langs vejene og ved vore huse, til fisk og fugle, til husdyr og vilde
dyr, til krybdyr og insekter – og til os mennesker, som Han selv har skabt i Guds
billede, så vi ligner Gud. Se et væld af former og farver, en overflod af liv og
skønhed, og hør, hvordan lovsangen stiger fra alt det skabte mod Himlen, mod
Den Treenige Gud. Alt blev til ved Ham, og alt er til ved Ham, der blev født
som et  barn  den  første  julenat  i  Betlehem.  I  Ham var  og  er  liv,  fra  Ham
strømmer liv ud i alt,  hvad Han har skabt til at leve, fra det mindste til  det
største.

Det var Ham, der blev født den første jul som et ganske almindeligt barn – og
blev svøbt i klude og lagt i  en krybbe. Det siger noget om, at her begynder
noget stort: Her begynder noget, der er lige så stort som Himlens og jordens
skabelse. Her begynder det, Gud selv taler om på et af Bibelens sidste blade,
hvor Han siger: Se, jeg gør alting nyt!

Men det begynder ikke som et magtgreb oppefra og ned. Det begynder ved, at
Gud bliver et menneske, endda et  barn. Det er nærmest det modsatte af et
magtgreb. Det er Gud, der kalder på os og rækker ud efter os – som når et lille
barn kalder på sin mor eller far og fuld af tillid til dem rækker ud efter dem.
Det er  Gud,  der viser  os  sit  milde ansigt  i  barnets  ansigt.  Det  er Gud, der
vender sig til vore hjerter og søger vor kærlighed – som når et lille barn prøver
at indynde sig  og skaffe  sig  opmærksomhed hos sine nærmeste.  Han vil  os
noget. Derfor har Han sørget for, at det, der begyndte, da Han blev født – det
fortsætter i Hans Kirke på jorden.

Her lyder fortsat de ord, Han bragte fra Gud til mennesker. Her er Han selv til
stede og gør sin gerning for os og med os ved barnedåb og altergang. Han er
på vej til at gøre alting nyt, og det første, Han gør nyt, er vor tro, vort håb og
vor kærlighed. Han giver os lov at se alt i Guds lys, lov at se alt, som Gud ser
det. Han giver os lov at se Gud som en kærlig Far og os selv som Hans elskede
børn.

Han giver os lov at se fremad: Vi oplever det måske, som om der ikke er vej
videre,  og  som om alt  lys  er  væk i  et  stort  mørke.  Da lover  Han,  at  Guds
muligheder aldrig vil være brugt op – heller ikke selv om det ser sådan ud for
os. Han elsker os og befaler os at elske Gud og vor næste – og skaber selv den



kærlighed i os, vi har brug for til at elske. Se nu det lille barn i krybben. Se
Hans smil. Se, hvor Han rækker ud efter os. Han vil os noget. Han vil gøre
alting nyt. Det værste, man kan gøre, er at svigte et lille barns tillid.
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