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Af Mikkel Wold 

”Da otte dage var gået, og han skulle omskæres, fik han navnet Jesus, som 

han var blevet kaldt af englen, før han blev undfanget i moders liv.” 

Lukasevangeliet kapitel 2, vers 21 

  

Det er en af de korteste prædikentekster, der findes. Der står kun, at barnet 

blev omskåret og fik navnet Jesus, et navn, som betyder ”Gud hjælper”. Der 

er således ikke en eller anden fortælling med en handling, som kan give an-

ledning til en udredning af en evangelisk pointe. Der står kort og godt, at 

Jesus er kommet til verden, og at han blev omskåret. 

Omskærelsen var for jøderne et tegn på Guds pagt med dem. Den var et 

tegn på, at de tilhørte Gud, og at de var forpligtet til at holde loven. Og når 

Jesus blev omskåret, var det et tegn på, at han var et menneske. Ikke et al-

mindeligt menneske, men et menneske, der var til stede på et bestemt sted 

og på en bestemt tid. Han levede som alle andre mennesker, og dermed blev 

han en bror for alle. Han var således sandt menneske, lige som han var sand 

Gud, som det hed i en formulering, man engang vedtog ved et kirkemøde i 

det 5. århundrede. For dem var det uhyre vigtigt at fastslå, at Jesus både var 

et menneske og at han havde del i det guddommelige på en sådan måde, at 

hans guddom ikke var halv eller noget, han først fik del i efter sin opstan-

delse. Som guddommelig trådte han i mennesket sted ved at blive menne-

ske.  

Det må blive en anden gang, at netop det forhold foldes nærmere ud. Men 

for dem dengang og for os i dag gælder det, at det er helt afgørende, at Jesus 

ikke er ophøjet over alt menneskeligt på en sådan måde, at han er fjernt fra 

denne verden. Han blev virkelig en af os, samtidigt med at han er Guds søn. 

Han holder sig således ikke for sig selv med Gud i sin himmel, men han ta-

ger del i denne verden og i dit og mit liv. Han lader sig ikke afgrænse til kun 



at være på nogle områder og på nogle steder, men han er overalt, og vi kan 

derfor møde ham til alle tider. 

Og samtidigt hermed er han ordet fra Gud. Han er Guds budskab til os, ikke 

blot et eller andet budskab OM Gud, men Guds levendegjorte ord. Givet til 

os, fordi vi ikke kan undvære det. Det bringer os tilgivelsen og håbet. Det er 

noget, man altid har brug for. Men det bliver særligt påtrængende nu, hvor 

vi er truet på en måde, vi ikke har prøvet i mange år. Vores nuværende situa-

tion skaber angst. Derfor er det nødvendigt, at man holder sammen. Det er 

åbenbart en vanskelig disciplin i et samfund, der har vænnet sig til at kon-

kurrere og tænke ’mig’ mere end at satse på det fælles bedste. Måske vi op-

dager betydningen af netop dét sammenhold, uden hvilket vi risikerer at få 

en darwinisme, hvor kun de mest dominerende overlever. Ikke sådan rent 

bogstaveligt, men heller ikke udelukkende billedligt. Et samfund, hvor den 

stærke ikke rækker hånden ud til den svage, går til grunde før eller senere.  

Vi kan ofte vælge hvilke holdninger og indstillinger, vi vil have, og i særlige 

situationer, som f.eks. den, vi globalt er i nu, bliver valgene afgørende. Vi 

kan vælge at være os selv nok, men vi kan også vælge det modsatte. Meget 

enkelt, men med store og vidt forskellige følger, alt efter hvad der vælges. 

Men selvfølgelig gælder det ikke i alle forhold, at vi kan vælge. Vi vælger 

ikke, om vi vil miste modet eller ej. Men netop derfor skal vi stå sammen og 

hjælpe hinanden.  

Det er én ting. Men neden under det fælles, vi kan give til hinanden, ligger 

det håb, vi kan bygge vores liv på. Det er det håb, der ligger i de få ord, der 

udgør dagens evangelium. Måske håbløsheden eller resignationen melder 

sig. Hvis håbet afhænger af, at vi sætter vore forventninger til noget den-

nesidigt, er det et skrøbeligt håb. Uden håbet kan man ikke leve, og nogle 

gange håber vi da også med god grund på ting i vores jordiske verden, som 

giver os trøst og livsmod. Med god grund som sagt, så det er ikke fordi dén 

slags håber er illusoriske. Men de er som sagt et skrøbeligt livsgrundlag. 



”Den, der ved, hvorfor han lever, kan bære næsten et hvilket som helst 

hvordan” sagde filosoffen Nietzsche. Det er holocaustoverleveren Viktor 

Frankl, som citerer ham.  

Det er vores livsgrundlag, som er afgørende for, hvordan vi kommer gen-

nem kriser. 

Skuffelserne kan stadig indfinde sig. Der vil være masser af truende ting i 

vores liv også i det år, vi nu går ind i. Jesus fører ikke mennesket gennem 

året på en måde, som garanterer os frihed fra problemer eller garanti for, at 

alle de gode planer kan blive gennemført. Men han udgør det dybeste svar 

på, hvad der er vores livsgrundlag. I det nærværende og det liv, vi kender, er 

det vore kære og vores livsopgaver, som er af umiddelbart grundlæggende 

og bærende betydning. Men neden under det er der en endnu dybere for-

bundethed, nemlig den, der er til Gud. Året kan leves på Guds barmhjertig-

hed, hans nærvær og hans kærlighed. Så kan der dybest set komme, hvad 

der vil. Tilgivelsen og håbet følger os gennem hans nærvær. Han er til stede 

for os, som har nok at gøre med at klare det daglige liv. Og hans tilstedevæ-

relse betyder, at hele vort liv bæres af hans kærlighed og nåde. Både når det 

gælder det, der har været og det, der kommer. Og når livet er under nåden, 

er det også i håbet. Så kan vi roligt gå videre i livet, også med alle de risici 

det har, alle chancerne vi må tage. Vi kan gå videre fordi vi tilhører Gud, idet 

han bærer os gennem livet. 

Han giver os ikke en livsvejledning eller en livstydning, men han giver os 

sig selv. Derfor er Kristus en frelser, en, der redder os ud af en situation, hvor 

vi ikke kan redde os selv. 

Guds navn tilkendegiver, at Gud er en tilflugt for mennesket. Ikke en men-

neskeskabt tilflugt eller noget, hvor Jesus er en blandt mange frelsere. Jesus 

er navnet på frelseren - på den, der sætter os i frihed ved at bane os vejen til 

Gud. Nogle gange gør vi ham til mindre end det, til den højeste etiske lære-

mester f.eks. Dermed fører vi blot nogle menneskelige egenskaber over på 



ham og tilkender dem guddommelig status. Dermed sætter vi selv grænser-

ne for Guds virke og åbenbaring. Hvad vi har brug for, er at besinde os på 

hvorfor Gud beskrives som en tilflugt, og hvorfor Jesus er den, der frelser. 

Derved opdager vi forhåbentlig, at når Gud frelser, frelser han os fra en nød, 

som vi kun kan beskrive som den yderste nød. Gud frelser - ikke andet. An-

dre ting kan hjælpe, og det kan være fint, men kun Gud kan frelse og sætte 

fri.  

For os betyder det noget ganske konkret. Det betyder: Fra i dag skal vi stole 

på Guds rige og ikke på vore egne sikrede forhold, i dag afgør vi os for, hvad 

vi vælger, i dag er vi stillet over for det ansvar, som det er at være menneske. 

Og i den situation skal vi ikke flygte ind i en eller anden selvskabt drømme-

verden, bygget på håbet om at det hele nok bliver bedre senere. I dag siges 

det til os, at Gud frelser, at Kristus vandrer med os som en bror, og at Guds 

rige er brudt frem midt iblandt os. Midt i alt det håbløse har vi hans nærvær 

og ord som en lygte for os. Det er vores håb og befrielse i hvert øjeblik i det 

nye år og i al fremtid.  

Godt nytår! 

Mikkel Wold 


