
 

Juleaften 
Var det juleaften i Genève i den danske kirke, ville vi være samlet i Madeleine kirken og efter 

gudstjenesten være mødtes på Place du Bourg-de-Four for en drink og et ”Glædelig jul”!  

 

Men nu er vi i Spanien enten mange kilometer øst for Málaga i Almuñécar i ”Fiskerkapellet”, eller vi er i 

det økumeniske center ”Lux Mundi” i turistbyen Torre del Mar i nærheden af storcenteret Eroski knap så 

langt fra Málaga.  

 

Eftermiddagen er lun og stille og efter at have lyttet til julens budskab og sunget om at ”Julen har bragt 

velsignet bud” ønsker vi hinanden ”Glædelig jul” med et glas champagne. Præsten har travlt juleaften, for 

der er gudstjeneste begge steder. 

 

Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. 

Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig 

indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som 

hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin 

forlovede, som ventede et barn. Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, 

den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. 

    

I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da stod 

Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men 

englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag 

er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, 

som er svøbt og ligger i en krybbe.« Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som 

lovpriste Gud og sang: 

    

Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag! 

    

Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden: »Lad os gå 

ind til Betlehem og se det, som er sket, og som Herren har forkyndt os.« De skyndte sig derhen og fandt 

Maria og Josef sammen med barnet, som lå i krybben. Da de havde set det, fortalte de, hvad der var 

blevet sagt til dem om dette barn, og alle, der hørte det, undrede sig over, hvad hyrderne fortalte dem; 

men Maria gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede over dem. Så vendte hyrderne tilbage og priste og 

lovede Gud for alt, hvad de havde hørt og set, sådan som det var blevet sagt til dem. 

 

Paz en la tierra (Fred på jorden) står der på gavepapiret nede hos Massimo Dutti eller hvad det nu er, den 

hedder, den der forretning, der sælger tøj og pakker ind, der hvor man har kunnet købe julegaver i de 

sidste dage. 

    

”Paz en la tierra” spurgte jeg og så på hende, der pakkede ind. ”Que signífíca eso” (Hvad betyder det?) 

forsøgte jeg på mit bedste spansk.  Jeg ville selvfølgelig spørge, hvad ”Paz en la tierra” skulle betyde. Og 

hvem det var, der reklamerer på den måde?  I ved, det er ikke ualmindeligt, at man stiller to spørgsmål på 

samme tid! 

   

"La paz de la Navidad, Peace on earth” sagde hun og så op, mens hun klistrede et til-og-fra-hjerte på 

pakken og rakte mig notaen og mit plastikkort med et smil. 

   

Jeg stak surt kortet på plads i tegnebogen og gik ud af forretningen. Jeg ville have spurgt hende om en hel 

masse. Om jeg nu havde købt julefreden med mit plastikkort? Og hvis den ikke virkede - julefreden - om 

jeg så kunne komme tilbage og få den byttet? Og om jeg så skulle have notaen med? Men jeg fandt det 

bedst at forlade forretningen, også selv om de var begyndt at spille "White Christmas". Den kan jeg godt 

lide. Men jeg gik. Der var ingen grund til at genere den stakkels pige, der skulle tjene lidt penge til jul og 

nu helt uforvarende var blevet rodet ind i det med "julefreden". 

 

Det var som bare. Nu er man også begyndt at reklamere med julefreden, som om den er en fed fidus, man 



 

kan sælge hvad som helst på. Det er de der tøj-reklamer, de skal være så smarte. Reklameverdenen, bliv 

mig fra livet. Jeg skal give dem "Peace on earth".  

    

Hører og ser de ingenting? Ved de ikke, at verden står i flammer? Ved de ikke, at det brænder både her og 

der. Læser de ikke aviser, ser de ikke TV-nyheder? Næh det har de vel ikke tid til. De står nok dagen lang 

og pakker ind i ”Paz en la tierra.” Jeg skal give dem "Paz on earth". 

    

Den teologiske arrigskab talte nu med store bogstaver. Kristendommen er blevet til et stykke 

indpakningspapir ved juletid, som en ramme om frådseriet, fastslog den. 

    

Hvor er al den alvorlige tale om synd og nåde, frelse og næstekærlighed henne, for det taler Lukas også 

om i sit evangelium!  

 

Strengt taget er det kun de første 20 vers i Lukasevangeliets 2. kapitel, der taler om al det der med stald 

og krybbe og Jesusbarnet og Maria, resten af evangeliet er en streng tale om social ulighed og Guds søn, 

der dør på korset som en anden forbryder, men som gennem sin død sætter mennesket i frihed. Ja! 

    

Hvis vi overhovedet har nogen frihed her i verden, så kommer den der fra. Så er friheden sat ind i verden 

den gang mennesket tog sig den frihed at slå Gud ihjel. Deraf kommer al frihed, at Gud er død, men at 

Gud stadig elsker mennesket. Sådan kan man godt gå og tænke og nå ned i den anden ende af Eroski. 

    

Der stod jeg nu pludselig inden for døren i et isudsalg og så på bøtterne med ægte italiensk is. 

    

"Er sådan en milkshake god, hvis man er tørstig"? spurgte en dame sig selv, mens hun satte poserne fra 

sig og begyndte at lede efter sin pung. Hun talte dansk og var sikkert på juleindkøb som så mange andre, 

jeg havde mødt 

    

"Peace on earth" mumlede jeg og forsøgte at smile. Det blev ved forsøget. 

    

"Yes beatifull isn'it" Hun slog straks over i engelsk og syntes at nyde det. Det med "peace on earth".    

"Det er bare svært at vælge!" fortsatte hun på dansk og pegede op på skiltet, hvor der stod ”Mucho tipos 

de sabor. Eleccion”. 

    

Det måtte betyde mange slags smag, frit valg, fandt jeg ud af efter nogen tid. Ja jeg skal give jer "frit 

valg" og "Paz en la tierra." 

    

Næh mennesket havde engang det fri valg, dengang i Paradisets Have, men det brugte friheden forkert. 

Spiste af æblet og blev forvist fra haven. Siden har menneskene måttet spise af de sure æbler, og selv om 

de godt har vist, hvad det gode er, har de har altid valgt det onde. 

Jo frit valg. God morgen! 

    

Damen så bekymret på mig. Hun kunne se, at det med julefreden voldte mig problemer. 

    

”Fresas. Ja, jeg tror jeg tager en med jordbær!" sagde hun for ligesom at foretage sig noget. 

   

”Ja gør du det, sagde jeg på dansk og nikkede hen mod pigen med isskeen bag disken for at gøre damen 

opmærksom på, at det var der, hun skulle bestille sin milk shake. 

    

"Gud hvor er det noget yndigt indpakningspapir!" sagde hun og pegede på min pakke med ”Paz en la 

tierra” på kryds og tværs. "Hvor får man sådan noget henne?" spurgte hun, mens hun betalte sine 2 €. 

    

"I himlen!" sagde jeg surt og fortrød, men fortsatte: "Kun i himlen, kan man få sådan noget yndigt 

indpakningspapir, og så er det helt gratis!" 

    

Hun så lidt forvirret på mig og spurgte: "Hvor ligger det?" 



 

"Åh det er nok på hjørnet af London og Paris!" svarede jeg frækt. Jeg følte selv, at jeg gik for vidt. 

Hvorfor være så sur! 

    

Kristendommen var nu engang svær at forstå - ikke noget for børn - og nu var det jul så hvorfor belemre 

folk med alt det svære. 

    

Damen lyste op i et smil.    "Den kan jeg godt huske!" sagde hun. 

    

"Hvad-for-en?" spurgte jeg. 

    

"Den med På hjørnet af London og Paris" smilede hun og trak lidt op i sugerøret. ”Var det ikke en 

børneremse engang? Halfdan Rasmussen, tror jeg!  Var den ikke sådan her: På hjørnet af London og 

Paris, der kan man købe kager til meget nedsat pris. En bolle til en krone slet ingen penge koster, hvis 

man er fire meter høj og har en større moster. 

    

Damen stod helt henført med skinnende øjne og tørrede en tåre. 

 

Jeg besluttede mig for ingenting og nikkede venligt et ja til damen, mens jeg trak mig baglæns ud gennem 

mængden. 

    

Udenfor var der frygtelig mange mennesker, og jeg gik med min "fred på jorden" under armen midt 

imellem dem alle sammen op forbi alle de små forretninger, I ved. 

    

Musikken standsede mig. Det var noget jazz, der spillede julen ind. Noget traditionelt jazz. Jeg kunne se 

folk sidde inde i baren med ryggen til vinduet og lytte. Det var ikke just julens melodier, man havde lagt 

på pladespilleren, men lidt traditionel Jazz varmer altid. Der var en lille plads i det fjerneste hjørne, og jeg 

klemte mig ned på stolen og gik i sort. Kan man ikke få ”Paz en la tierra” - kan man da altid få lidt jazz. 

    

"Kender du historien om ”Paz en la tierra” kammerat?" Han vækkede mig. Soberanoen i det store glas og 

alle de mange mennesker og alt det andet, havde gjort mig døsig. Han talte en slags svensk. Han måtte 

have set, at jeg var dansk og havde samlet pakken op, som var gledet på gulvet, og nu sad han med min 

pakke på skødet og så på mig og på pakken med ølskum i skægget og glade øjne. 

    

"Kender du den?" gentog han. ”Historien?” 

"Det skulle jeg mene!" svarede jeg og slog straks op i teologien, for at kunne holde et lærd foredrag om 

fornødent. 

"Ja selvfølgelig kender du den der med Jesusbarnet," sagde han med lidt besvær – ”Jesusbarnet” kan være 

et vanskeligt ord at udtale - "men det er ikke den, jeg tænker på," fortsatte han. 

    

Jeg så lidt forundret på ham, hvilket han tog som en opfordring til at fortælle, hvad han vidste om ”Paz en 

la tierra”. 

 

”Ser du!” fortalte han og tørrede sig om munden med ærmet. ”Ser du! Den-onde-selv havde engang et 

møde med Vor Herre. Det havde de tit, kan man læse om i det gamle testamente og sådan. De mødtes ret 

ofte og diskuterede tingene igennem, for sådan, som det havde udviklet sig nede på jorden, så syntes den- 

onde, at han ligesom havde en andel i den verden, Vor Herre havde skabt. 

    

"Intet er heldigvis så godt, at det ikke er galt for noget!" sagde den-onde ofte og frydede sig over, at selv 

det bedste her i verden kan gå galt, når mennesker får fingre i det.” 

 

Som de nu sidder der og taler sammen, siger den-onde lidt skadefro til Vor Herre: "Skal du ikke snart se 

at få gjort noget ved al den ondskab nede på jorden. Det er snart ikke til at holde ud længere." Det sidste 

var selvfølgelig bare noget han sagde. Han mente det slet ikke. "Siden Syndfloden og den der historie 

med Sodoma og Gomorra har du ikke rigtig gjort noget ved sagen," fortsatte han og nikkede med hovedet 

som for at bekræfte det, han lige havde sagt. "Skal de have lov at te sig, fuldstændig som det passer dem? 



 

Enhver ansvarlig gud ville have grebet ind for længst. Det er helt uacceptabelt! Jeg synes, du skal give 

dem en advarsel! Ja gi' dem en advarsel. En, de kan mærke. Du kunne jo for eksempel sørge for at......." 

 

"Ja det er godt med dig og dit djævelskab!" sagde Gud, og vinkede den onde af med hånden. "Hvis det 

stod til dig, røg det hele i luften." 

    

Den-onde hørte dårligt. Havde været for meget i krudtrøg, og så var han så optaget af sine egne fantasier, 

at han kun havde hørt det sidste. "Skal vi sprænge det hele i luften?" spurgte han forventningsfuld. "Ja, 

det var en god idé, lad os sprænge det hele i luften!” 

    

Der blev en kort pause, hvor den-onde selv begyndte at svovle. 

    

"Jeg tror vi skal til at annoncere!" sagde Vor Herre stille og så op i loftet, som man ofte gør, når man får 

en god idé, men ikke rigtig ved, hvordan den skal lade sig udføre. 

    

"Annoncere!" Sagde den-onde og trak ordet ud. Han viste godt, at megen djævelskab kommer fra den 

kant, men at Vor Herre ville begynde at annoncere, det var dog for stærkt. Selv for den onde var det 

noget, der burde overvejes, om det nu var den rigtige måde at bruge de himmelske rigdomme på. At lade 

reklamekronerne rulle? Dybest set så han helst, at de blev, hvor de var. Han havde så at sige planlagt lidt 

selskabstømning hen ad vejen, og så skulle det hele helst ikke være gået op i reklamer inden da. 

    

"Hvor vil du annoncere?" spurgte den-onde med listig stemme.  

    

Vor Herre kneb munden sammen og nikkede. En plan var ved at tage form. "På himlen! Oppe på himlen!   

Jeg har jo hele himlen. Den er helt tom og sort natten igennem. Der er god reklameplads." Man kunne 

mærke på Vor Herre, at han selv syntes om idéen. ”På hele himlen! Fra nordpolen til sydpolen over det 

hele. Hen over alle lande og have!" 

    

"Da vel ikke hen over havene?" spurgte den-onde. "Der kommer ikke nogen der. Det ville være spild af 

penge." Han kunne knap komme sig af sin forbavselse. 

    

"I morgen nat skal du se, så er der reklamer over det hele,” sagde Vor Herre, ”og de kan ses alle steder 

fra.” 

    

Den-onde var sur, da han gik hjem! 

    

Næste nat var der lys på hele himlen. Hundrede-tusinde-millioner små lys stod og blinkede og sang og 

kunne ses overalt. Det var smukt, meget smukt! Den-onde-selv var imponeret, men ville nødigt indrømme 

det. Han kom slentrende hen til Vor Herre og lagde nakken tilbage. "Smart!" sagde han. ”Hvad står der i 

din reklame? ” 

    

"Kan du ikke læse stjerner?" spurgte Vor Herre og så på den-onde-selv. Men den-onde-selv ville nødigt 

indrømme, at han ikke kunne læse stjerner, og han forsøgte sig derfor med at stave sig igennem, men det 

ville ikke give nogen mening. 

 "Hvad står der?" måtte han til sidst spørge. 

”Der står ”Paz en la tierra” svarede Vor Herre og så stolt op på himlen. 

”Paz en la tierra, hvad betyder det? ” spurgte den-onde-selv. Han havde ikke lært spansk. 

"Det betyder fred på jord. Det er julefreden" sagde Vor Herre og gik hjem for at spise. 

    

Jeg rejste mig fra stolen, smilede til manden og med min pakke under armen gik jeg ud i aftenmørket.    

Højt oppe over mig - meget højere oppe end Rundetårn - strålede og blinkede det med tusind millioner 

stjerner. 

 

Jeg klemte pakken fast under armen og gik hjem. 
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