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Ny begyndelse

Al begyndelse er svær.
En god begyndelse er halvt fuldendt. Det lærte jeg i min 
barndom.  

Der siges mange ting om begyndelser, og de fylder en 
del i vores liv. 

Hvem af os har ikke prøver at sidde og skrive et eller 
andet, og lige pludselig opdager vi sidder og sletter alt 
det vi har skrevet, for det er blevet helt skævt. Vi må 
starte forfra. Udgangspunktet er bare ikke rigtigt.

Jeg tror f.eks. at mange af landets præster har været i 
den situation de sidste dage. Jeg har i hvert fald. 

Jeg tror vi alle sammen har tænkt om alt muligt i livet, 
kunne vi da bare starte forfra - få en begyndelse. 

Prøv en gang at tænke på mange af de seneste 
valgkampagner, som politikerne har sat i gang. Ganske 
ofte er det sådan, at ordene en ny begyndelse er den del 
af løfterne. Eller hvem af os har ikke oplevet en ny chef, 
som siger, at vi begynder forfra. 

Politikere og ledere vil gerne se en ny begyndelse.


Vi kender næsten resultatet på forhånd. Det bliver jo som 
det plejer. Vi har hørt det før.
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Med begyndelser er det sådan, at vi ikke kan se om de 
forandrer noget i begyndelsen. Det kan vi først rigtigt 
bedømme, når vi ser tilbage - Når der er gået nogen tid. 


Vi kan ikke se det selv, og sket ikke, når vi er midt i livets 
mange mange ting, vi skal have gjort og klaret. Rigtigt 
mange af os, synes egentlig, at der hele tiden er rigeligt 
at forholde os til. 


Vi kan ønske os en ny begyndelse, Men nogen gange har 
vi så meget fart på, at vi ikke får kigget op og oplevet, 
hvad der faktisk sker omkring os. 


Juleevangeliet - historien om Gud, der bliver menneske - 
er historien om en ny begyndelse.  


Al ny begyndelse næres af nye ideer og ny energi. Da 
Gud for alvor begiver sig ind i vores verden er det det, 
der er på spil. Det er det, der ligger bag den fine historie 
om Josef og Maria, at Gud kommer til os med ny energi 
og nye ideer om kærlighed, for at leve med os. 


Det er virkelig en ny begyndelse, fordi det er så 
anderledes. 


Der var en kollektiv bevidsthed, som sagde, at livet som 
vi kender det, ikke  kan blive ved sådan her. Noget nyt 
må ske! 


Konkret betød det, at folket længtes efter en ny konge, 
for det var der man har vant til at nye begyndelser komm 
fra. Men Jesus fødes ikke på slottet, hvor hele eliten 
holdt til. 
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Ingen steder er der plads til den lille familie, så de må 
tage til takke med den ly, de kan finde i en stald. 


Det er som om vi slet ikke var gearet til, at Jesus skulle 
fødes ind i vor verden. Det er egentlig underligt, for  
Jesus kommer til ind i en kultur, hvor man virkelig kendte 
de gamle skrifter med Guds historier. Man længtes efter 
at noget skulle ske. 


For længe siden, havde profeten Esajas f.eks.: 
“  v1  Det folk, der vandrer i mørket, 
      skal se et stort lys,
      lyset skinner for dem,
      der bor i mørkets land.
….
    v5  For et barn er født os,
      en søn er givet os,
      og herredømmet skal ligge
      på hans skuldre.
      Man skal kalde ham
      Underfuld Rådgiver,
      Vældig Gud,
      Evigheds Fader,
      Freds Fyrste.”1

Det her er før vi alle havde alle mulige medier at kigge på hele 
tiden. Det betyder at disse gamle historier var noget, som folk, 
også de helt almindelige mennesker, kendte og huskede. Det 
var med andre ord levende historie.

Alligevel er tanken om, at Gud skal være et stort lys for alle i 
mørket, at han skal fødes som et barn, så anderledes, at selv 
ikke alle præsterne, de skriftkloge og farisæerne, kunne 
begribe hvad Gud havde gang i for vores skyld. 

 Esajas 9,1&51
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De troede stadig at lovene, regler og alle deres “Du må ikke, 
og du skal - formuleringer var vejen frem. 

At Gud kunne komme med kærlighed og lys, og være der 
direkte for mennesker, én man faktisk som almindeligt 
menneske kan have en relation til, havde de helt enkelt ikke 
fantasi til at forestille sig.

Der var andre mennesker på banen julenat. Mennesker, som 
var langt fra eliten. Mennesker, som bestemt ikke kom, 
hverken i templet eller synagogen. 
Mennesker, som havde et blakket ry og absolut ingen 
anseelse i samfundet. Faktisk blev de betraget som en slags 
undermennesker, der var utroværdige. En hyrde, for det dem, 
jeg kommer til, kunne ikke vidne i en retssag. Troværdigheden 
var taget fra ham. 

Hyrderne var i mørket omkring Betlehem, hvor de passede på 
dyrene. Pludselig sker der noget meget mærkeligt. 
Pludselig var der lys i mørket. Engelene stod foran dem.

“Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være 
for hele folket: v11  I dag er der født jer en frelser i Davids by; 
han er Kristus, Herren. v12  Og dette er tegnet, I får: I skal 
finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.« 

Prøv lige at tænke tanken, at skulle fortælle den historie og 
samtidigt i andres øjne være hamrende utroværdig! Gud gør 
virkelig tingene anderledes end nogen som helst kunne have 
fantasi til at forestille sig. 

Det er en af grundene til, at julenat virkelig er en ny 
begyndelse. Det er ikke set før, og det har forandret verden. 
Vores opfattelse af Gud har flyttet sig fra at være en man 
frygter, til at Gud er én, der elsker os alle - betingelsesløst. 
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Den kærlighed smitter på en sådan måde, at vi ikke kan lade 
være med at elske mennesker. Det er fra Gud kraften til at 
elske kommer. 
Det er vigtigt at lægge mærke til ordlyden i det englene siger til 
hyrderne: “Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være 
for hele folket!”  2

Når Guds kærlighed fødes ind i vores verden med Jesus, er 
det ikke forbeholdt en elite, nogle specielt troende. Hyrderne er 
de første der fanger det, og mere end noget andet, er de 
billedet på, at dette er for alle mennesker uden undtagelse - 
selv for dig! 

Når noget fantastisk sker, skal det fejres med musik. Det 
elsker vi her i kirken. 

v13  Og med ét var der sammen med englen en himmelsk 
hærskare, som lovpriste Gud og sang:
       v14   Ære være Gud i det højeste og på jorden!
      Fred til mennesker med Guds velbehag!”3

Hyrderne løber ind til Betlehem, hvor de finder familien i 
stalden. J
Maria så op og  lyttede til hyrdernes fortælling om barnets 
betydning. Lukasevangliet siger, at hun gemte ordene i sit 
hjerte. 

Lad mig lige til slut vende tilbage til hyrderne. De var ikke 
bundet af nogen forestilling om at forholdet mellem Gud 
og menesker skulle have én bestemt form. 


Da englen stod foran dem, kiggede de op og lyttede. Det 
forvandlede deres liv. De fik en ny begyndelse. 


 Luk 2,102

 Luk 2, 10b-143
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Når vi år efter år, holder jul og deler den samme historie i 
kirken, er det en anerkendelse af, at noget nyt tog fart 
den første julenat. 

Det var en ny begyndelse. 


Men det er ny begyndelse, som du og jeg stadig kan 
tage del af, for den er båret af Guds kærlighed, og når 
man ser op og lytter, så kan det forandre ens liv. 


Så kan der være en ny begyndelse.


Glædelig jul! 


Amen 



