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”Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde 
folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var 
statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. 
Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som 
hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive 
sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var dér, 
kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte 
ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. I den 
samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres 
hjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og 
de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg 
forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer 
en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal 
finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.« Og med ét var der sammen 
med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: »Ære være Gud 
i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!« ” 
Lukasevangeliet kapitel 2, vers 1-14  

Ud af afmagtens bristede illusioner fødes julen. Midt i den mørkeste tid kommer 
Guds Kærlighed os lysende i møde med et ufatteligt håb, som bringer det afmægtige 
liv op i lysets verden. Dér hvor vi aner konturerne af de dybeste lag i vores gudskabte 
menneskeliv. Ikke alene aner vi dem. Vi sanser dem. Med troens øjne.  

For Juleevangeliet forkynder verdens mest intense kærlighedshistorie: Om Gud den 
afmægtiges kærlighed, som giver sig hen til, helt hen til ét stort og uforbeholdent ja 
til sit skaberværk uden undtagelse, uden betingelser, uden grænser. Gud den 
afmægtige vedkender sig sit lisså afmægtige skaberværk. Så meget, at han 
identificerer sig med det og gør sig til ét med det.  

En stjerneklar nat faldt Gud Fader ned på jorden som et nyfødt, hjemløst, fattigt og 
flygtende eksemplar af sit eget skrøbelige og dødelige skaberværk. Det er hard-core 
solidaritet af den rå slags, som ikke kender til grænser. En kærlighedshistorie med 
fred til mennesker, der har Guds velbehag, dedikeret de lidende, de sørgende, de 
angste, de ensomme, de magtesløse.  

Kærligheden findes kun i afmagten, der hvor alt andet end kærligheden selv er 
håbløs. Der hvor det ikke kan være anderledes, dér hvor intet andet giver mening. 
Guds kærlighed er endeløs, for den kan ikke andet end at være til.  



Med juleevangeliet kommer det guddommelige håb til jorden medbringende 
kærlighedens protest mod enhver form for ødelæggelse og nedgørelse af det 
gudsskabte liv. I troen på Guds kærlighed i skikkelse af et nyfødt barn, der kommer 
til verden under forhold, der lægger op til tvangsanbringelse uden samtykke, ligger 
kimen til vores fælles kamp for menneskelivets værdighed. De fattiges liv, de 
udstødtes liv, de håbløses liv, de afmægtiges liv. Den kamp, der fastholder, at 
menneskelivet er evigt dyrebart. Uanset hvad. Fordi menneskelivet er Guds eget liv. 
Under alle forhold. Det tror vi på. Og den tro, det håb og den kærlighed må vi aldrig 
miste. 

Julens glædelige budskab fortæller os, hvad Gud ikke er: Gud er ikke angstens Gud, 
men det levende, lidende, troendes og tvivlende livs elskende Gud, som er hjælpeløst 
tiltrukket af det uoverskuelige og overvældende liv, som han selv har skabt, og hvor 
der leves og døes, syndes og elskes med en sådan overvældende intensitet og afmagt, 
at han må være med midt i det hele.   

Gud er ikke i stand til at lade sit skaberværk være i fred, han kan ikke lade være med 
at være til stede overalt, han kan ikke kunsten at holde sig på afstand, men han 
trækker sit skaberværk helt ind til sig, revl og krat. Også når skaberværket lever i den 
yderste elendighed og ydmygelse.  

Det er den dybeste sandhed i det kristne julebudskab: Kærlighedens Gud holder sig 
ikke for god til at leve sig ud i den totale uoverskuelighed af mørke, meningsløshed 
og tomhed, samtidig med at han styrer sit skaberværk med drømme, længsler og håb.  

Julen fortæller os om, at den kristne sandhed om Gud og hans mennesker ikke er 
nogen melodramatisk tragedie tilsat tårevædet sentimentalitet. Tværtimod. Den 
rummer lyst, liv og håb! Ikke altid fordi. Lige så ofte på trods. Det er her begyndelsen 
ligger, begyndelsen til et menneskeliv med uendelige dimensioner.  For når Gud 
rummer den yderste nød og den elendigste død, så er der ingen grænser for livet.  

Så er det at leve livet det samme som at turde sætte det til. Så er sandheden om os den 
skæve, den bløde, den blide kærlighedsmættede sandhed, som gør os frie til uden 
angst at være anderledes, til uden angst at være os selv sammen med hinanden, til 
uden angst at være nærværende helt ude i de yderste led og de dybeste lag i livet. 

Den kristne sandhed når dybt, dybt ned i menneskelivet. Helt derned, hvor ingen af 
os bryder os om at kende livet. Men julebudskabets blide kærlighedsmættede sandhed 
tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Det er den sandhed, vi kalder Jesus Kristus. 
Bundet til ham er vi frie til at leve vore liv. Og der er ingen grænser for dens 
bundethed. 



Den kristne sandhed kan frisætte de ustyrligste kræfter i mennesker, så livet bliver 
levende, bevægende, nærværende, nødvendigt og værdifuldt.  Den kan frisætte de 
kræfter, som får os til at kaste os ud i livet med hinanden og sætte det til med 
åbenhed, tillid, forventning, glæde og hengivenhed. Naivt som en nyfødt fattig i en 
krybbe? Ja vist. Men naiviteten er bæredygtig. Den bærer byrder som ingen anden. 

Julenat bliver vi bundet til troen, håbet og kærligheden.   Det er en evig bundethed, ja 
mere end det: det er en forbundethed, hvor vi sidder fast i den sandhed, som er Gud, 
som er Guds Kærlighed. En dynamisk forbundethed. Kærlighedens dynamik, som 
hele tiden sætter os ud i det kaotiske liv med al de risici, der er for svigt, nederlag, 
fejltagelse. Alt det, der gør livet til en sump, som kun Guds Kærlighed kan rydde op i.  

Men et kaotisk liv, hvor Guds kærlighed altid er størst, og hvor Guds tilgivelse følger 
med hele vejen. Hele vejen op på det enkelte menneskes eget kors, hvor døden er den 
usvigelige afslutning. Han er overalt, hvor mennesker lever og dør. Lige meget hvad, 
så holder han stand. Men Gud den standhaftige kan ikke finde ud af at holde afstand. 
Han spreder sig over uendelige afstande. Med Helligånden som troen, håbets og 
kærlighedens indpisker. I første omgang døde han af det. Det sølle barn i krybben 
blev til et ydmyget menneske på et kors.  

Rejsen fra krybben til korset ligner tåbelighedens totalteater. Men her opføres den 
dybeste sandhed i det kristne julebudskab: Kærlighedens Gud lever sig solidarisk ud i 
en total uoverskuelighed af menneskeligt mørke, meningsløshed og tomhed og fylder 
det med drømme, længsler og håb.  

Barnet i krybben er Gud og Menneske med fælles længsler, drømme og håb. 

Du vil længes.  
Du kan slet ikke lade være med at længes.  
Du vil drømme. Du kan slet ikke lade være med at drømme.  
Men når du længes, skal du længes her og nu.  
Når du drømmer skal du drømme her og nu.  
Dine længsler skal være håbets længsler.  
Dine drømme skal være håbets drømme.  
Du skal længes og drømme dig ind i  
dagen i dag,  
som er grænseløst dagligliv i 
Guds Evige Rige. 
Amen   


