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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  

Der kom for nogle år siden – 2012 – en bemærkelsesværdig film af den 

berømte amerikanske instruktør Terrence Malick. I filmen skildres et par, som 

i begyndelsen er forelskede, men kærligheden vil alligevel ikke lykkes for 

dem. Navnlig den mandlige figur er vægelsindet, han evner ikke 

hengivenheden og engagementet. Heller ikke da han opsøger en gammel 

kærlighed, kommer det til at fungere. Vaklende mellem hengivenhed og 

forbehold går de medvirkende imod en form for indadvendt destruktion. 

Ikke for ingenting bor de forskellige figurer i hjem med flyttekasser, der 

aldrig rigtig pakkes ud. Deres liv er uengageret, og derfor er de ved at gå i 

stå. Det gælder også en anden figur i filmen, en katolsk præst. Også han er 



glædesløs, selv om han udfører sit kald med pligt og omhyggelighed. Han 

besøger fangerne i fængslet, han arbejder blandt nogle af de fattigste i en lille 

amerikansk by. Men han er en ulykkelig præst, som længes efter, at hans 

herre må vise sig for ham. Ikke som i et syn, men at han må opleve ham, at 

han igen må mærke hans tilstedeværelse, som han engang mærkede den. 

”Du er til stede overalt, men jeg oplever dig ikke, mit hjerte er koldt”, siger 

han. ” 

Hjerter kan blive kolde på mange måder. Af skuffelse eller bitterhed. 

Grådighed er en anden metode, som helt sikkert leder til kolde hjerter. Men i 

filmen som så ofte i virkeligheden bliver hjerterne kolde, fordi der opstår 

afstanden til engagementet og dermed også til oplevelsen af sammenhæng og 

mening. Der indtræder en passiv og tilbageholdende holdning, en slags 

uforpligtende hverken-eller-holdning. Der er intet engagement, ingen 

længsel. Den slags går ikke, det dør man af, om ikke fysisk så i al fald 

mentalt. 

”I jeres tale skal et ja være et ja og et nej være et nej” siger Jesus i 

Matthæusevangeliet. Det minder om de voldsomme ord i et af Bibelens 

mærkeligste skrifter, Johannes Åbenbaring, hvor der står: Jeg kender dine 

gerninger, du er hverken kold eller varm. Gid du var enten kold eller 

varm!  Men nu, da du er lunken og hverken varm eller kold, vil jeg udspy dig 

af min mund.” 

Hårde ord fra et skrift, som rummer mange gådefulde udtalelser, men som 

alligevel kan sige os noget. For hvad hvis et menneskes tale aldrig er ja og 

aldrig nej, og hvad hvis man hverken er varm eller kold, og der ikke længere 

er noget enten-eller tilbage i ens liv? Så lurer den dybe tilbageholdenhed over 



for alting, manglende engagement og en manglende evne til at lytte til det, vi 

egentlig længes efter. 

I livet må man vælge. At vælge er at vie sit liv til noget, og gør man det, 

risikerer man at få et nederlag, man risikerer at synde og blive forrådt. Men 

alt det kan Jesus klare, Jesus nægter os aldrig tilgivelse. Jesu tilgivelse er 

grundlaget for at turde handle. Ikke i ligegyldighed, for tilgivelsen er ikke det 

samme som at din handlen er ligemeget. Men nåden er dit bedste 

livsgrundlag. ”Alt af nåde”, sagde man i gamle dage. Det var klogt sagt. Hvis 

jeg véd mig elsket, tør jeg handle. Hvis mit liv vurderes på mine handlinger 

og på mine evner til at varetage de opgaver, der blev mig betroet, måtte jeg 

risikere at fortvivle over mit livs fejltagelser. Eller jeg måtte bruge 

fortrængningen og skabe legitimitetsfortællinger, hvis sandhed og 

troværdighed jeg godt ville vide ikke var så høj. Men når Jesus giver os 

tilgivelsen, kan vi handle.  

Den som tøver og intet gør, begraver sit talent i jorden.  Hvorfor tøver man? 

Hvorfor undlader man at vie sit liv til nogen eller noget? Er det fordi 

mennesket har gjort sig selv til dommer over sit liv? Hvis det er tilfældet, 

ligger det lige for, at fordømmelsen afløser dommen. Både fordømmelsen 

over andre, eller måske snarere udskamningen, som det er blevet moderne, 

men også fordømmelsen over mit eget liv. Dommen over mit liv er imidlertid 

ikke min, men Guds. Hvis jeg gør mig selv til dommer, vil angsten for at fejle 

hurtigt betyde, at jeg intet vover. Så er der ikke langt til det retningsløse og 

orienteringsløse. Så bliver man ikke en handlende, men en iagttager. Man 

betragter livet uden at deltage. Det er spild af livet. 



Modsat det at betragte livet som en tilskuer, er det at møde tilværelsen med 

åbenhed. Men en sådan åbenhed er ikke altid så ligetil. Den kræver mod.  

Mange forveksler mod med at ”bryde grænser” eller bare gøre noget, man 

ellers er bange for. Det er en naiv tilgang til mod. Livsmod er meget dybere 

end at gøre noget, man ellers er bange for. Livsmod vil som regel være 

begrundet i noget uden for det enkelte menneske. I vores egen samtid har vi 

vænnet os til at hente livsmod ved at arbejde med os selv. Det kan også være 

en god ting, men det har unægtelig sin begrænsning. Mod til at leve kommer 

meget mere fra vores rettethed mod noget, som kan bære os igennem. Noget 

vi lever på og som er vores livsgrundlag. 

Denne 24.12., den mærkeligste jul i nyere tid, men måske også en jul, hvor 

sanserne er mere åbne end ellers, hører vi så om det dybeste grundlag for 

livsmod. At Jesus er født og at han er en redningsmand, en frelser. Den 

fortælling, vi har som grundlag for julen, rummer ikke meget, der kan 

indgyde livsmod på nogen imposant måde. Men den er begyndelsen på det, 

der ender med opstandelsen og med Jesu fællesskab med os. Det er 

begyndelsen til det, vi kan bygge vores liv og vores livsmod på. Vi kan 

handle på frelsen og nåden og barmhjertigheden. Ikke som begreber, men 

som noget, vi får givet fra Gud. Når Jesus siger: ”Kom til mig, I som er trætte 

og tyngede af byrder” mener han det. Det skal man tage til sig. ”Uden mig 

kan I intet gøre” siger han også. Hvis vi vil være hans disciple, må vi også 

holde os til ham.  

I kristendommens forståelse af menneskets forhold til Gud ligger der, at 

mennesket er skabt i Guds billede. Det betyder, at der i mennesket er en 

længsel efter Gud. Det kan jeg jo ikke bevise, men det er kristendommens 



påstand, at det er sådan, det er. En længsel rettet mod noget, der ikke skyldes 

mennesket selv, og som eksisterer uafhængigt af os. 

En af dem, der smukkest har formuleret dette forhold, er Søren Kierkegaard. I 

en bøn siger han det på denne måde: ”Fader i Himlen. Vel ved vi, at du er 

den, som giver os både at ville og at fuldkomne, at også længslen, når den 

drager os til at forny fællesskabet med vor frelser og forsoner, er fra dig. Men 

når da længslen griber os, o at vi da også måtte gribe længslen, når den vil 

rive os hen, at vi da også måtte give os hen, når du er os nær i kaldet, at vi da 

også måtte holde os dig nær i påkaldelse, når du i længslen tilbyder det 

højeste, at vi da også måtte købe dens rette øjeblik.” 

Lad os ikke være tilskuere, men deltagere i det, Jesus kommer med. Julens 

budskab er for hele folket. Også for dig, der læser denne prædiken.  

Glædelig jul. 


