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At Susanne Freddin Skovhus  

I Jerusalem var der en mand ved navn Simeon; han var retfærdig og from 
og ventede Israels trøst. Helligånden var over ham, og den havde åbenbaret 
for ham, at han ikke skulle se døden, før han havde set Herrens salvede. 
Tilskyndet af Ånden kom han til templet, og da forældrene kom ind med 
barnet Jesus for at gøre med ham, som det var sædvane efter loven, tog han 
barnet i sine arme og lovpriste Gud:  
 
       Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred efter dit ord.  
       For mine øjne har set din frelse, 
       som du har beredt for alle folk: 
       Et lys til åbenbaring for hedninger  
       og en herlighed for dit folk Israel. 

Hans far og mor undrede sig over det, der blev sagt om ham. Og Simeon 
velsignede dem og sagde til Maria, hans mor: »Se, dette barn er bestemt til 
fald og oprejsning for mange i Israel og til at være et tegn, som modsiges - 
ja, også din egen sjæl skal et sværd gennemtrænge - for at mange hjerters 
tanker kan komme for en dag.« Der var også en profetinde ved navn Anna, 
en datter af Fanuel, af Ashers stamme. Hun var højt oppe i årene; som ung 
jomfru var hun blevet gift og havde levet syv år med sin mand, og hun var 
nu en enke på fireogfirs. Hun forlod aldrig templet, men tjente Gud nat og 
dag med faste og bøn. Hun trådte frem i samme stund, priste Gud og talte 
om barnet til alle, der ventede Jerusalems forløsning. Da de havde udført 
alt i overensstemmelse med Herrens lov, vendte de tilbage til Galilæa, til 
deres egen by Nazaret. Og drengen voksede op, blev stærk og fyldt med 
visdom, og Guds nåde var over ham.  
Lukasevangeliet kapitel 2, vers 25-40 

’Det var ikke et sendebud eller en engel, men ham selv, der frelste dem. Fordi 
han elskede dem og ville skåne dem, løskøbte han dem; han løftede dem op 
og bar dem alle fortidens dage’.  

Så smukt og så enkelt kan det siges! Esajas kunne noget med ord!  

Efter Esajas ville vi i dag i kirken have hørt et afsnit fra Paulus’ brev til 
galaterne. Han skriver i princippet det samme, som Esajas, men accentuerer, 



at Gud ikke nøjedes med at sende et sendebud eller en engel – men kom til 
verden, nøjagtig lige som vi er kommet til verden; født af en kvinde og i 
skikkelse af Jesus.  

Og fortsætter Paulus, at som Jesus er arving er vi det også, for uanset hvor 
meget knæene værker og synet svækkes er vi altid Guds børn.  

Hele forholdet mellem Gud og mennesker ændredes med ét, da han kommer 
til verden, undfanget ved Helligånden og født af en kvinde. Vi forbindes, vi 
bliver familie og omsluttes i et forhold, der aldrig afsluttes. Sådan er det; 
generation efter generation!  

Og hvis der er noget, der kan samle generationerne, så er det mærkedage, 
fødselsdage og helligdage og måske især juledage.  

Hele forholdet om generationer er også en del af den beretning Lukas deler 
med os i dag. Der er andre ord masser af levet menneskeliv og 
generationsperspektiv i udsigt! 

Den traditionelle kernefamilie har gennem de seneste årtier gennemgået en 
hel del forandringer – og det betyder, at begrebet som sådan er blevet udvidet 
– udvandet, vil skeptikere muligvis mene.  

Det mener jeg ikke. For vores familier og fællesskaber er skruet sammen på 
117 måder; dine, mine, vores familier, regnbuefamilier, ingen mor, far og 
ingen børn familier – unge og gamle familier, store og små familier, og 
uanset, hvordan den familie, eller de familier, vi nu er medlem af, er skruet 
sammen, så lad os dog – for Guds skyld – omfatte hinanden og vores 
udvidede familier med den omsorg, enhver familie fortjener uanset 
sammensætning. Et særligt ansvar hviler i den sammenhæng på os voksne!    

Det kan godt være, at traditionerne ændrer sig lidt undervejs i takt med, at vi 
i princippet bliver bedre til at omfatte hinanden i forskellige 
sammensætninger. Enkelte traditioner forsvinder, men så dukker heldigvis 
nye op – så helt traditionsløse bliver vi ikke, selv om – igen visse skeptikere 
måske frygter det!  

Og for nu lige yderligere at afmontere en skræk for traditionstab – så kan vi 
begynde med at tage udgangspunkt i kirken, hvor vi i dag ville have fejret 
gudstjeneste sammen - hvis altså ikke lige verden så ud, som den gør i dag 
(og det ser heldigvis ud til snart at blive bedre). Vi samles jo i alle mulige 
sammenhænge her i kirken, jeg var lige ved at sige, at rundt omkring 



strømmer folk til – det blev meget tydeligt, da hele spørgsmålet om hvorvidt 
julens gudstjenester skulle gennemføres eller ej.  

Under mindre dramatiske forhold vil enhver engageret ved en kirke, skrive 
under på, at vi foruden højmessen, hver eneste uge oplever dåb, vielser og 
ligeså oplever, at folk vælger kirken, når vi skal sige farvel til vores nære. Her 
er altså ikke tale om traditionstab – og vi har ikke et parameter, som afgør om 
folk kommer til kirken med hinanden, deres børn eller deres døde af 
veneration eller tradition. Pladserne fordeles ikke i forhold til dem, som er 
kommet til tro, har bevaret deres barnetro eller slet ikke har tro. Vi samles i 
generationer uanset hvad – og egentlig kan det jo godt undre lidt!  

For det er jo ikke ligefrem fornyelse i, hverken indhold eller form, som 
præger det meste af det vi foretager os her! Der er meget langt imellem 
opdateringerne, fordi kernen i kristendommen ikke behøver opdatering. Den 
er givet og ikke til at tage fejl af:  

’Det var ikke et sendebud eller en engel, men ham selv, der kom til verden, 
for at leve med os i fællesskab og i sin barmhjertighed omfavne og velsigne 
os med visheden om, at det aldrig kan være for sent at vende blikket mod 
Himlene.  

Der er ikke noget i vejen med at komme til kirken i denne tid – juletiden – 
fordi det er en tradition, fordi en vis portion af veneration fornægter sig ikke. 
Så lad os i en lettere omskrivning bevare loftet højt og døren vid!  

Selv Maria og Josef fulgte traditionen, eller rettere loven, da de blev forældre 
(og der kan nutidens mangfoldige familieformer ikke helt konkurrere for så 
vidt angår selve undfangelsen).  

De bringer deres nyfødte søn til templet ”som det var sædvane efter loven” – 
hører vi -…..og en ældre mand – Simeon, som vi skal vende tilbage til – tager 
drengebarnet i sine arme og lovpriser Gud – og som der stod i 
evangelieteksten: ” Da de havde udført alt i overensstemmelse med Herrens 
lov, vendte de tilbage til Galilæa, til deres egen by Nazaret”. 

Og fra da af – kan man vist godt tale om ikke kun et traditionstab – men et 
traditionsbrud – af dimensioner!  

Alting bliver vendt op og ned, verden bliver en anden. Jesus er født, Gud 
blev menneske - ikke bare sådan fordi det lyder godt, men i virkeligheden. 
Evangeliet afslutter i dag med ordene:  



” Og drengen voksede op, blev stærk og fyldt med visdom, og Guds nåde var 
over ham”. 

Selma Lagerløf har skrevet nogle vidunderlige – og muligvis i nogens smag – 
lidt alternative beretninger om ”drengen” om barnet Jesus – hun kalder dem 
”Kristuslegender”. 

Den mest kendte er vel den om Judas og Jesus, der leger sammen som små 
børn. 'Nazaret' hedder den.  
 
De to drenge får noget potteler og skaber lerfugle. Jesu lerfugle er helt 
vidunderlige og farvestrålende. Han stikker hånden ned i lervandet og giver 
de små fugle en diamantagtig glans - mens Judas' fugle bare er grimme og 
klodsede. Så reagerer Judas, som enhver rask dreng kan finde på at gøre det!!  

Han bliver vred og planter sin brede fod lige midt på Jesu' fugle.  

Men Jesus – som skal vi lige huske på, godt nok også er en rask dreng, men 
ikke som enhver anden dreng - redder dem og siger »flyv!«, og fuglene 
strækker vinger og redder sig op på taget, mens Judas græder i jalousi og 
afmagt. 

 
Så kommer Maria til - hun har hele tiden iagttaget børnene, og nu tager hun 
Judas op på skødet og siger til ham, at han ikke behøver også at male med 
solskin og puste livsånde i det døde ler.  

Det menneske, som forsøger på det, vil blive det ulykkeligste af alle 
mennesker – med andre ord, vi skal ikke regne med at få succes ved at lege 
Gud,…det er dømt til at mislykkes!!  

Vi har hørt om det nyfødte barn, lidt om drengen Jesus og lidt hans forældre 
Maria og Josef.  

Men vi vender nu tilbage til det med generationerne. For i dag møder vi også 
to ældre mennesker, som er meget centrale i beretningen, fordi de sætter tid 
og evighed i perspektiv. 

Det er Anna, som har fundet sit kald! Hun er simpelthen flyttet permanent 
ind i templet, forlader det aldrig hører vi og har viet sit liv til at fortælle om 
barnet, til alle, som vil lytte på hende.  

Og så er der Simeon; en betagende, ældre herre, en lidt mystisk person – unik 
i sin overgivelse til at søge Gud. 



Jørgen Leth har beskrevet et legende, det erotiske, det perfekte og det 
uperfekte menneske, men evangelisten Lukas har skrevet om det uforløste 
menneske i skikkelse af Simeon. Simeon, som i en vis forstand i sin livslange 
søgen kan minde om os, når vi måske kan have oplevelsen af at være 
rådvilde og triste, uden altid helt at vide hvorfor.  

Så ser vi vores venner, retter blikket mod himlen og beder måske lidt. Og, så 
sker det! Det fremkommer, det åbenbarer sig, det gudsnærvær, vi kan finde 
på at sætte alle mulige ord på. Det gudsnærvær, som Simeon har længtes så 
meget efter og som nu kommer til ham som det lille levende menneske, der 
befinder sig i hans arme. 
  
Det overvælder ham i en sådan grad, at han nu kan gå bort med en fred, der 
overgår al forstand. 

Han siger: "Herre nu lader du din tjener gå bort med fred efter dit ord. For 
mine øjne har set din frelse".  

At have set Guds frelse! At gå bort i fred handler altså ikke kun om, at have 
levet et langt og lykkeligt liv og udrettet alverdens ting og sager. Hvis det er 
det eneste der skal til, er det jo for så vidt ingen sag, hvis man er driftig og 
livsduelig. Men hvad så hvis man ikke er så pokkers driftig og livduelig og 
tilværelsen ikke bare er jubiii, har vi så ikke en chance for at gå bort i fred? 

Jo, for ”…mine øjne har set din frelse!” handler ikke om, at Simeon kan se 
tilbage på et fuldkommen perfekt levet liv og nu mæt af dage kan læne sig 
tilbage og fryde sig. 

Nej, Simeons fred, dét han taler om som frelse, er i stedet Guds tilgivelse og 
retfærdiggørelse af hans ufuldkomne liv, som åbenbares for ham i mødet med 
det lille menneskebarn, der blev født af en kvinde og kom til verden fra Gud.  

Lov og tak og evig ære være dig vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som 
var, er og bliver én sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al 
evighed.  Amen. 


