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FØDSLEN I BETLEHEM
Juleevangeliet, som det står i Lukas
evangeliet, er på 45 korte linjer og fylder
mindre end en side, men vigtige begiven
heder har det med at svulme op
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Vejskat, byskat og endnu
flere skatter
Men hvad kan vi egentlig vide om Jesus,
Josef og Maria og Betlehem for 2000 år
siden? Hvor meget af vore dages historier
om Jesus’ fødsel har egentlig grund i vir
keligheden?
Josef og Maria var på vej til Betlehem,
ikke for at føde Jesus, men for at blive
skrevet op i den romerske kejsers folke
register. Den romerske overmagt – eller
besættelsesmagt – ville udskrive skat, så
der kunne føres flere krige og bygges fle
re veje. Derfor måtte landets indbyggere
tælles, så man kunne vide, hvor mange
skatteydere man havde.
Selv om Josef på det tidspunkt opholdt
sig i Nazareth, måtte han tage turen til
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vordan kan 45 linjer komme til at
fylde så meget som hele historien
om Maria og Josef, Betlehem, en
overfyldt kro i en overfyldt by, hyrder, får
og geder, et lille nyfødt barn, engle, hyrder
og alt det andet?
Noget af forklaringen er, at en del af
»alt det andet«, alt det, som vi kender fra
julebøger og billeder, rent faktisk ikke fin
des i Lukas’ version. Vigtige begivenheder
har det med at svulme op i ens bevidst
hed. Og dette er en vigtig begivenhed og
en vigtig historie: Jesus, Gud egen søn –
Gud selv – er trådt ind i vores verden og
kommet til os!
Betlehem, hvor hans familie kom fra. Tu
ren har taget ham og hans gravide ko
ne en 3-4 dage, og de har sikkert betalt
vejskat og andre skatter op til flere gange
undervejs. Sådan var det at være besat.
Selvom mange julebilleder har Maria
siddende på et æsel, har de nok begge
gjort turen til fods. Hvor gravid Maria var,
ved vi ikke, men gravid var hun, og vi ved,
at en del af turen nærmest var bjergbe
stigning. Især turen fra Jeriko op gennem
Judæas ørken og frem til Betlehem, som lå
1200 meter oppe i forhold til Jeriko.

Betlehem – hvad særligt var
der ved den?
Betlehem var ganske vist byen, hvor Isra
el største konge nogen sinde, kong David,
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kom fra. Men da Maria og Josef ankom,
var den ikke noget særligt. Dens storhed
lå i dens fortid og så måske – hvis nogen
da ellers kunne huske det – dette, som
Israels profeter havde talt om, at når den
nye David, befrieren, kom, skulle han fø
des i Betlehem. Men den virkelighed var
det svært at få øje på for fattigdom og ro
merske soldater.
I Betlehem er Josef og Maria sikkert
flyttet ind hos deres familie. Josef var jo
fra byen. I den kultur betød gæstfrihed

meget – hvilket den stadig gør – og det
ville være utænkeligt at smække døren i
for nogen, da slet ikke familie. De kunne
ikke få husets »hotelværelse« – eller gæ
sterummet. Det var optaget af andre, der
sikkert var i byen i samme ærinde som
dem. Derfor blev de henvist til den del af
huset, hvor familiens dyr også opholdt
sig, i hvert fald om natten. I en by af Bet
lehems størrelse og i en kultur med stor
gæstfrihed er det usandsynligt, at der har
været det, som bare lignede kroer eller
hoteller.

Et hus med en stald
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Hvor længe Maria og Josef har opholdt sig
i Betlehem, inden Jesus blev født, ved vi
ikke. Men da tiden for fødslen kom, fød
te Maria sin søn, Jesus. Om familiens jor
demoder har været til stede, ved vi hel
ler ikke, men Jesus blev – som alle andre
børn den gang – svøbt ind i klædestykker
og taget godt imod. Et sådant svøb gav
tryghed og varme, og i øvrigt mente man,
at det var godt for barnet at blive »rettet
ud«.
Møbler har der ikke været mange af –
heller ikke i stald-enden af huset, men et
fodertrug til dyrene – nok hugget ud i sten
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– stod der og kunne passende gøre det ud
for en barneseng.

En mark med hyrder
Boede man i Betlehem og omegn, har
man ernæret sig enten som bonde, der
har dyrket markerne og de smalle terras
ser planeret rundt langs bjergsiderne. El
ler man har haft en fåreflok, som kunne
afgræsse de skråninger, der var for stejle
og golde til at de kunne dyrkes. Jo længe
re mod øst man kommer i forhold til Bet
lehem, jo mere goldt bliver det. En hyrde
kom ikke nødvendigvis hjem hver aften.
Han kunne også overnatte på marken,
måske i en grotte sammen med sine dyr.
Det var der en flok hyrder, der gjorde
den nat, Jesus blev født. De har næppe
haft et bål, selv om nogle julebilleder vi
ser det. Det var ikke nødvendigvis koldt,
og hvad skulle man også brænde? Træ var
der ikke meget af på markerne og bjerg
skråningerne omkring Betlehem.
Ud over familien i huset var disse hyr
der de første, der fik nyheden om, at Je
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sus var kommet til verden, født af Maria
og født i en stald. Beskeden kom via eng
le, som viste sig for dem på himlen. Midt
i mørket lyste de op. En usædvanlig og
særdeles overraskende måde at aflevere
nyheden om en tilsyneladende hverdags
agtig begivenhed på: »Et barn er født hos
en familie i Betlehem. Både mor og barn
har det godt. I kan finde dem i den del af
huset, hvor dyrene holder til.«
Hvorfor så usædvanlig og overdimensi
oneret en kommunikationsform: En him
melsk hærskare der lovpriste Gud. Det var
næppe den eneste nat, et barn blev født i
Betlehem.

Hvad underligt er der ved
et barn i en stald?
Det usædvanlige ved Marias barn, ved Je
sus, var ikke stalden, krybben eller klude
ne til svøb. Det var og er, at han er Guds
søn, og at han kom for at være Jesus. Det
betyder Frelseren. Trods romerske kejse
re og soldater, skatteopkrævere og en for
længst glemt storhedstid for folk i Bet
lehem og andre steder i landet, så hav
de Gud ikke glemt sit folk. Og det var der
grund til at udbasunere, hvad Gud da også
lod gøre.
Der var også grund til at undre sig over
det. Og det gjorde både hyrderne og Ma
ria. I dag må vi gøre det samme: Gud har
ikke glemt os. Han er her. Vi skal ikke fryg
te. Heller ikke for terror eller det, der er
værre.
Da hyrderne havde set det, de havde
fået fortalt, fortalte de det selv videre til
andre. Derfor var der flere, der fik det at
vide. Selv i dag ved vi, hvad der engang
skete i en stald i Betlehem.
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