En rigtig jul?

Højtiden nærmer sig med hastige skridt.
Og før vi ser os om, så står vi rundt om juletræet, midt i juledagene, og midt i julemadens mange
glæder.
Og man kan nogle gange spørge sig selv, om man ikke kunne undvære noget af det. Om man ikke
kunne holde julen i hævd uden juletræ, gaver og den fede julemad. Træet ryger jo alligevel ud af
stuen igen. Gaverne pakkes ud og tages i brug og glider ind i på hylden sammen med resten af
legetøjet – eller på bøjlen og ind ved siden af de andre skjorter. Og den fede julemad skal som regel
bære skylden for slankekure i januar.
Så kan noget af det undværes? Tjaaa, måske det hele – eller ingenting.
For julen er, hvad vi hver især selv gør den til. Traditioner fylder en del, og mange gør en stor indsats
for at julen skal ligne tidligere års jul. Det er som regel den/de samme, der sørger for træet. Og
moderen skal lave risengrøden, som hun plejer, mens farmoren skal lave hendes særlige remoulade
til julefrokostens fiskefilet. Og børnene skal jo helst ikke undvære gaverne. Hver familie har deres
egne traditioner og skikke. Nogle mange, andre få. Men fælles for alle, der fejrer jul er, at der skal
nogle bestemte ting til, før man kalder det en ”rigtig” jul. Det gælder om man sidder mange, få eller
alene. Vi søger at skabe rammer for julens fremmeste aften, så den bliver lidt anderledes end alle de
andre aftener på året.

Men der én ramme, som er fælles for os alle: Guds kærlighed! Guds kærlighed til mennesket er ens
– uanset traditioner eller skikke. Det var til ethvert menneske, at Gud sendte sin søn – for ethvert
menneskes skyld, at Jesus kom. Jesus kom ikke for at sætte nye regler op, lave påbud om bestemte
traditioner eller sætte nye faste rammer for os.
Jesus kom med Guds kærlighed, for at give den til os, og for at vise os den. Hele julen handler om
Jesus, og finder sit ophav i kristendommens fortælling om en kærlig Gud, der beder os mennesker
opføre os ordentligt og hensynsfuldt over for hinanden. I kirken kalder vi det næstekærlighed.
Kan man holde jul uden kager og gaver? Ja, sagtens. Det er ikke kagerne og gaverne, der afgør, om
du har en rigtig jul.
Kan man holde jul uden Jesus? Nej, selvfølgelig ikke. For jul er bundet til fortællingen om Jesusbarnet
i krybben, som nationalsangen er bundet til fædrelandet. I midten af det hele står fortællingen om
Guds søn, der blev født og lagt i en krybbe, for at vi mennesker skal mindes om, at det er mennesker,
der er vigtige – ikke rammerne. Vi skal ikke lade os forføre til at tro, at traditioner og skikke er
vigtigere, end de mennesker, vi har omkring os – vores næste. Traditioner er til for menneskers skyld,
ikke omvendt.
Og Guds kærlighed er – modsat gaver og flæskesteg – evig. Julen handler om, at Gud slog ned i vores
historie og rammer, sprængte rammerne og satte os fri til at gøre vores næste glad, fremfor at bruge
kræfterne på at skabe de rigtige rammer, eller gøre Gud glad ved at holde alle mulige og umulige bud.
Så når flæskestegen brænder på, eller når gaverne er lidt mindre det ene år, så husk, at det kun er
rammer. Det vigtige er de mennesker, du fylder rammerne ud med.
Og hvis det er første jul uden den, der døde i året, bliver der skabt nogle nye rammer – en anden laver
risengrøden eller kommer med andestegen.
Men ingen rammer om jul uden Jesus.
Først med Jesus bliver det rigtig jul.
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