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Nu vil vi sjunge og være glad 
i Jesu Kristi navn! 
Guds Søn er født i Betlehems stad, 
os alle til glæde og gavn. 
2. Han steg fra tronen i Himmerig 
og blev et barn på jord, 
for os han daled så nederlig, 
hans kærlighed var så stor. 

 
4. Men ned han lagde sin guddoms-magt, 
en tjener vorder han, 
han os vil tjene, det er hans agt, 
og blive vor frelsermand. 
5. Han ligger nu ved sin moders bryst, 
så spæd i ringe bo, 
Guds engle ser på ham deres lyst, 
hvem ville ej være fro! 
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Glæde – for alvor 
 Glæde og alvor hører sammen. For der, hvor glæden slår rod i et vanskeligt liv, der er 
man først for alvor glad. Dér viser glæden sin styrke. For den kan findes og vokse der, 
hvor man har det svært, og endog modstå selv den største sorg og frygt, da er man for 
alvor glad.   
Juleevangeliet handler om den store glæde, som lyder ind i vores verden med under-
trykkelse, selvtilstrækkelighed og frygt. Derfor har vi brug for den store glæde fra Gud. 
Den kommer til os, når vi lytter til juleevangeliet. Lad os derfor lytte, mens vi spørger til 
alvoren dengang – og i dag. 
 

ALVOREN dengang og i dag 
Det var alvorligt, at en kejser drev 
rundt med mennesker, ligesom man 
driver med kvæg. Han holdt folketæl-
ling og drev indbyggerne af sted, som 
når man transporterer grise til slagt-
ning sydpå i lastbiler.  
Det var også alvorligt, da man kørte 
mennesker af sted i togvogne til kz-
lejre og senere gassede dem ihjel.  
Det var og er alvorligt, at mennesker 
kan gøre sådan mod deres medmenne-
sker. Alvorligt for dem, der bliver ramt, 
men også alvorligt for dem, der ram-
mer andre. For de bliver skyldige. 
Det er alvorligt, når vi udnytter andre 
økonomisk, seksuelt eller for at opnå 
anseelse og ære. ”Penge”, ”sex” og 
”ære” er tre områder, hvor vi menne-
sker særligt viser vort grimme ansigt – 
og måske sande ansigt – selv om vi ikke 
er meget for at indrømme det. Vi ville 
nok hellere påstå, at det kun er 
”magtmennesker”, som gør sådan. Og 
sådan er vi ikke. Kejserens magtde-
monstration var grim. Men vi har jo 
ikke magt, som han havde. Derfor 
handler vi nok heller ikke så ondt. 
 

Men juleevangeliet giver os ikke lov til 
at tænke, at det kun er diktatorer og 
politikere, som gør sådan. For nu for-
tælles, at der ikke var plads til en gra-
vid kvinde i herberget. Der var ikke 
plads. Men hvorfor talte kroværten 
ikke med nogle af sine gæster og for-
klarede dem situationen? Og hvorfor 
var der ingen, der kunne tage det af sig 
selv og give hende deres plads? Var 
enhver virkelig sig selv så meget nær-
mest, at de ikke kunne tilsidesætte 
egne behov for at hjælpe en fødende 
kvinde?   
Her rykker alvoren tæt på. Juleevange-
liet spørger os indirekte, om vi gav og 
giver plads til vore kære, til vore nær-
meste, børn, forældre og ægtefælle og 
til en fremmed, som har brug for 
hjælp. Gør vi?  
Der er grund til, at vi oprigtigt spørger 
os selv, om andres lidelse og smerte 
kan have noget at gøre med, at der 
ikke er plads til dem hos os, fordi vi 
ikke kan tilsidesætte vore egne behov!   
Men du har måske argumenterne pa-
rat: ”Han fortjener det ikke!” Måske 
har du ret. Men bør du ikke elske og 
ære din ægtefælle alligevel? Ja, indtil 
døden skiller jer ad? Det var, hvad du 
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lovede ved jeres bryllup. Og der står 
også skrevet, at du skal elske din næste 
som dig selv.  
Igen står vi overfor spørgsmålet, om 
afhængighed af penge, dyrkelsen af sex 
og af vor egen ære har besat os og ta-
get magten over os, så vi ikke kan tilsi-
desætte egne behov ligesom dengang i 
Betlehem.  
 

Men måske det stadig ser ud, som 
problemet mest er de andres. Derfor 
tager evangelisten os nu med ud på 
Betlehems marker. Den blafrende ild 
fra et bål bryder nattens mørke og gi-
ver en smule varme. Kroppen gør ondt 
efter en dags slidsomt arbejde. Hyrder 
vogter deres hjord mod rovdyr, der 
jager om natten.  
Men da bliver de selv pludselig selv 
ramt. De står ansigt til ansigt med den 
Almægtige. Herrens herlighed strålede 
om dem, og de blev grebet af stor 
frygt. Meget tyder på, at de følte, at de 
skulle dø. Rædsel og frygt greb dem.  
Rædsel og dødsangst kan også ramme 
os. Og vi kan få den tanke, at vi skal stå 
til regnskab overfor Gud for måde, vi 
var på, og for alt det, vi gjorde i vores 
omgang med penge, sex og ære. - De 
blev grebet af stor frygt!  
 

Men måske vi skyder det fra os og 
beroliger os selv med, at sådanne fo-
restillinger om skyld og straf er umo-
derne. Så alvorligt er livet vel heller 
ikke! Mon Gud er retfærdig på den 
måde, at han vil kræve os til regnskab? 
Men er det ikke også en frygtelig tan-
ke, at livet er så ualvorligt, at livets 
Skaber er ligeglad? Er det ikke en fryg-

telig tanke, at Gud, den Almægtige, er 
ligeglad med Augustus og Hitler og alle 
andre diktatorers ugerninger? Og er 
det ikke en frygtelig tanke, at Gud ikke 
vil kræve os til ansvar?  - Men det er jo 
også en frygteligt, hvis Gud kræver os 
til ansvar for vort falske forhold til pen-
ge, sex og ære – og til hinanden og til 
vort medmenneske! Her er der grund 
til frygt, en frygt, vi ikke tale os uden-
om.  
 

Sådan viser juleevangeliet livets alvor. 
Her hjælper kulørte lamper og julepynt 
os ikke. Det her er så alvorligt, at der 
skal noget andet til. Vi har brug for EN 
FRELSER. Og det er netop, hvad jule-
evangeliet også handler om. Ja, HAN er 
selve hovedsagen.  
 

GLÆDEN er for alvor 
Hovedpersonen i juleevangeliet er 
hverken Augustus, Maria eller hyrder-
ne. Hovedpersonen er kejser Augu-
stus’ overmand, nemlig Jesus. Han er 
herrernes Herre og kongernes Konge. 
Marias lille foster var Guds Søn, som 
skulle være konge til evig tid. Og der 
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skulle ikke være ende på hans rige. Det 
havde englen Gabriel fortalt Maria. Og 
derfor var hun ved godt mod, selv om 
det var en frygtelig tid, og selv om alt 
syntes at gå hende imod. For Messias, 
Frelseren, var hos hende.  
Nogle af de jøder, som under 2. ver-
denskrig døde i kz-lejre, kendte også 
denne trøst. Deres bødler var frygteli-
ge, men Gud var alligevel deres trøst 
og håb. De havde Guds løfter. Jøder, 
som kendte Jesus Kristus som Messias, 
vidste, at han var hos dem. Det gælder 
også kristne, som denne jul forfølges 
for troens skyld i Syrien, Nord Korea og 
Egypten. Og sådan også med dig, når 
du føler dig alene med din tro på Jesus 
Kristus. Dig skal man ikke beklage. For 
kongernes Konge er hos dig. Han er din 
Herre. 
 

Når vi mærker skylden og bliver afslø-
ret som syndere overfor Gud, da lyder 
evangeliet til os, ligesom det lød til 
hyrderne: ”Frygt ikke. For se, jeg for-

kynder jer en stor glæde, som skal 

være for hele folket. I dag er der født 

jer en frelser i Davids by. Han er Kri-

stus, Herren. Og dette er tegnet, I får. 

I skal finde et barn, svøbt og liggende i 

en krybbe.”  
 

Frygt ikke! For Gud, som er vores 
dommer, er også vores Frelser. Dette 
glædelige budskab fik hyrderne. Derfor 
blev de så glade. De mennesker, som 
har mest grund til at frygte, og som 
indser det og mærker det, hos dem kan 
denne store få plads. Glæden bliver 

plantet som et stærkt egetræ, der kan 
modstå alle storme.  
 

Frelseren, Messias, var født på deres 
egn. Han var så nær ved, at de kunne 
gå derhen og finde ham. ”Dette er teg-
net, I får, I skal finde et barn svøbt og 
liggende i en krybbe!” Og det er lige 
netop, hvad også vi behøver: Jesus Kri-
stus som vores frelser. Vi har brug for, 
at han bliver menneske som os og bli-
ver vore stedfortræder. Vi har brug for 
at høre, hvad han har gjort for os: at 
han har båret vores magtbegær, vores 
pengebegær, vores besættelse af sex 
og vores æresyge. Han har båret den 
skyld, vi har pådraget os, da vi ikke gav 
hinanden plads og ikke gav Gud ære. 
Han har frelst os fra Guds dom.  
 

Det lyder alvorligt. Og det er det. Men 
netop derfor er det også så glædeligt. 
Det er en glæde som ingen kan tage fra 
os, og som vi må bære med os. Der står 
også om hyrderne, at de vendte tilbage 
til arbejdet på markerne med stor glæ-
de. Disse hyrder havde ellers ikke me-
get at glæde sig over i deres triste og 
slidsomme arbejde. Men gennem den 
store frygt, englens budskab og besø-
get i Betlehem fik de den største glæ-
de, vi mennesker kan erfare. Og den 
bliver også givet til os lige nu, mens vi 
lytter til juleevangeliet.  
 

Så vil vi leve med denne glæde nu og 
tiden, der kommer. Den kan bære os, 
så vort liv bliver nyt og bliver levet i 
tillid til Gud og i fællesskab med hinan-
den.  Amen.  

Leif G. Jensen 



Hvorledes skal jeg møde  
og favne dig min skat? 
 
Hvorledes skal jeg møde  
og favne dig, min skat? 
Du skønne morgenrøde 
mod al min jammers nat! 
Min Jesus, sig hvorledes 
mit arme hjerte skal 
opsmykkes og beredes  
dig til en brudesal. 
 
Forfatteren til dette vers - smukt 
oversat af Brorson - er den tyske 
præst og salmedigter Paul Gerhardt. 
Han fødtes for over 400 år siden i det 
daværende fyrstendømme Sachsen. 
Man må regne Paul Gerhardt for en 
af de betydeligste lutherske salmedig-
tere. 130 salmer har Paul Gerhardt 
skrevet på tysk, og 22 finder man 
oversat i vores danske salmebog. Der-
iblandt adventssalmen, som vi har 
indledt med.  
 
Dit Zion palmer svinger 
til evig sejers tegn, 
til frydens tone klinger 
i nådens blide egn; 
Mit hjerte dig til ære 
skal grønnes som en skov, 
og alt mit liv skal være 
din kærlighed til lov. 
 

 
Fra Viborg Domkirkes krypt, februar 2013 

 
Skønt 30 årskrigen rasede en stor del 
af Paul Gerhardts liv, 1618 - 1648, 
efterfulgt af hungersnød, pest og død, 
bærer hans digtning ikke præg af 
denne elendighed. Paul Gerhard fore-
trak at skildre skønheden i Guds na-
tur. Samtidig henviser Paul Gerhard 
til det evige liv - for når det er så 
smukt her på jorden, hvor meget 
bedre bliver det så ikke i himlen en-
gang? 
 

5 
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Ej andet fra dit rige 
har draget dig herned 
end din den uden lige 
grundløse kærlighed. 
Da jeg i mørkets sæde 
og Satans rige sad, 
da kom du selv, min glæde, 
og gjorde mig så glad. 
 
I sit private liv havde Paul Gerhardt 
også mange sorger. Hans unge kone 
døde kort efter, at hun havde født sit 
femte barn, og fire af de fem børn 
døde som små. Han mistede sit præ-
steembede i 1666, da han modsatte 
sig den tolerante kurfyrste, som øn-
skede, at den lutherske og reformerte 
kirke skulle forenes i Sachsen. Men 
trods dette ville Paul Gerhardt fort-
sætte med at forkynde og skrive om 
Jesus, hans glæde, der gjorde ham så 
glad. 
Paul Gerhardt var lærer og præst i 
flere årtier igennem sekstenhundre-
detallet. Alligevel virker hans salmer  

Ikke, som er de skrevet af en nøgtern 
teoretiker eller en verdensfjern teo-
log, men snarere som en hilsen fra en 
god ven.  
I Paul Gerhardts adventssalme ud-
trykkes den store vished om Jesus, 
der altid vil være til stede som vores 
juleglæde midt i vores angst og be-
kymring, sorger og modgang. 
 
Kom, bange sjæl, at skrive 
dig det i hjertet ind, 
lad denne glæde blive 
i hjerte, sjæl og sind: 
at hjælpen er til stede, 
at Jesus selv er her, 
han vil dig trøste, glæde 
og altid have kær. 
 
 
Rigtig megen glæde i juledagene til 
jer alle. Måtte vi få sunget mange 
glade julesalmer sammen. 
 

Kirstina Strand 
 

REDAKTIONEN ØNSKER ALLE LÆSERE  
GLÆDELIG JUL I JESU NAVN  
og GODT NYTÅR 2014 
 

Næste nummer er planlagt til at udkomme midt i januar.  

Her vil være en artikel om ”Tilgivelse – og hvad så? Om at være tilgivet i en verden 
med død og smerte.” Og en artikel om børnehjemmet i Moreira i Brasilien. 
 

Tak til alle læsere for tålmodighed mht. bladets udgivelse i 2013, som var uregelmæs-
sig, som redaktøren siger undskyld for. Jeg vil planlægge mere regelmæssigt i 2014 og 
glæder mig sammen med redaktionens trofaste medarbejdere og andre medskribenter 
til den nyr år. - Som pastor Percheron ved børnehjemmet i Moreira skriver i sine hilse-
ner. ”Always Hoping”. Det glæder i små ting. Og det gælder i store ting: ”Altid med 

håb! – i Kristus”. 
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FRA MENIGHEDERNE 

 
I weekenden 25.-27. oktober var ca. 10 unge / unge familier med 5 børn sam-
let til lejr på Thyholm. Karen og Bent Kristensen lagde hus og køkken til, og det 
blev tre gode dage. Natur, fællesskab og Guds ord. Vi delte det kristne håb 
med hinanden og mærkede, hvad det betyder for vor tro, vort liv og vore fø-
lelser. Børnene fik en tur på den terrængående crosser, der blev skudt lerduer, 
og der blev hygget. Tak til Karen og Bent, fordi de lagde hus til og åbnede de-
res hjerte og hjem for os. 

 
Loppemarked  
Lørdag den 7. december arrangerede Gratia menighed ”loppemarked med 
julestemning”. Det blev en herlig dag, hvor mange var i sving. Der blev købt 
hjemmebagte kager og honning, møbler og tøj. Og der blev lavet pølsehorn og 
vafler. Ca. 20 gæster fra nabolag og venner til medlemmer kiggede ind i løbet 
af dagen. Og resultatet var – ud over slid og glæde – i nærheden af 7.000 kr. til 
Den hellige Treenigheds børnehjem i Moreira i Brasilien.  
 

Risengrød og fint besøg 
Torsdag d. 19. december var der traditionen tro risengrød med kanel og juleøl 
i Martinskirken. Vi havde to gæster fra USA, Kirsten og Sol. Sol Grosskopf er 
uddannet præst på Concordia Seminary og vender efter et års ophold i Norge 
tilbage til USA, hvor han forventer at modtage præstekald i Missourisynoden 
til maj/juni. Det var til opmuntring og glæde at lære Kirsten og Sol at kende.  
 
Årsmøde og sommerlejr 2014 
er planlagt til d. 19.-24. juli i Humble på Langeland.  
ALLE er hjertelig velkommen!  
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Returadresse: Luthersk Kirke, Røglevangen 17, Svogerslev, 4000 Roskilde 

 
Kalender 
 København Løsning Århus 

15. dec. 10 Gudstj. m. læsepr. 14 Gudstj. N (LGJ) 10 Gudstj. N m. børnem. (LGJ) 

19-dec 18 Risengrød. 19 Andagt   19.30 Bibelkredse 

22. dec.  10 Gudstj. N (LGJ) Til Aarhus >>> 16 Gudstj. gæstedag (LGJ)  

24. dec.  Ingen  14 Gudstj. (LGJ) 16 Gudstj. (LGJ) 

25. dec. 10 Gudstj. N (SH) 14 Gudstj. (LGJ) 10 Gudstj. N (LGJ) 

26. dec. Ingen gudstj Ingen gudstj. Ingen gudstj. 

29. dec.  15 Julefest Ingen gudstj. Ingen gudstj. 

1. jan. 14 Gudstj. m. læsepr. 14 Gudstj. N (LGJ) 16 Gudstj. N (LGJ) 

5. jan. 10 Gudstj. m. læsepr. 14 Gudstj. N (LGJ) 10 Gudstj. N m. børnem. (LGJ) 

09-jan Intet møde  19.30 Bibelkredse 

12. jan. 
10 Gudstj. N (LGJ) 
Frokost og bibelstudie 10 Søndagsmøde 16 Gudstj. N (SH) 

15-jan  19.30 Bibelstudie  

16-jan 19 Bibelkredse  19.30 Bibelstudie 

19. jan. 10 Gudstj. m. læsepr. 14 Gudstj. N (LGJ) 10 Gudstj. N m. børnem. (LGJ) 

23-jan 19 Sang & bibelstudie  19.30 Bibelkredse 

26. jan. 10 Gudstj. N (LGJ) Til Århus >> 16 Gudstj. gæstedag (LGJ) 

29-jan  19.30 Bibelstudie  

30-jan 19 Bibelkredse  19.30 Bibelstudie 

2. feb. 10 Gudstj. m. læsepr. Søndagsmøde 10 Gudstj. N m. børnem. (SH)  

06-feb Intet møde  19.30 Bibelkredse  

9. feb. 
10 Gudstj. N (LGJ)  
Frokost og bibelstudie 19 Gudstj. N (LGJ) 16 Gudstj. m. læsep. 

København: Martinskirken, Martinsvej 4, 1926 Frederiksberg. Kontakt Bent Nielsen. 41 42 52 10.  
    Husgudstjeneste i Korsør e. aftale. Kontakt pastor LGJ. 
Løsning Lutherske Frikirke, Vinkelvej 8, 8723 Løsning. Kontakt Orla Andersen, Tel. 75 65 03 51. 
Århus: Gratiakirken, Skejbygårdsvej 23-25, 8240 Risskov. Tel. 711 00 712 (tirsdag 9-11). 
    Morgenbøn tirsdag 8.30. Husgudstjeneste på Fyn og Langeland e. aftale. Kontakt pastor LGJ.  
    Radio Gratia Århus kanal 2 hver anden søndag 21.30: 22. dec., 12. jan., 26. jan. 9. feb. 

Pastor Sigmund Hjorthaug, Solvejen 7, 8250 Egå. Mobil 60 46 69 17. 
Pastor Leif G. Jensen, Skejbygårdsvej 25, 8240 Risskov. Mobil 60 63 23 23 
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