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”Kristus er vor bror!”  
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Mine kære venner!  

Jeg tror, at enhver allerede i dag skulle vide, hvad julehøjtiden betyder for os. Jeg 
ved, hvordan mennesker fuldkommen er udleveret til en magt – vanens magt. Hvor-
dan mennesker aldrig har forstået det rigtigt fra begyndelsen, aldrig har optaget det 
rigtigt, og derfor heller ikke har kunnet videregive det rigtigt. Det er ligesom i det dag-
lige liv, når den ene og den anden ikke rigtig har forstået et og andet, og så uden at 
have forstået det rigtigt, giver det videre. Og når det sådan vandrer fra menneske til 
menneske, så vil man herefter snart kunne erkende, at billedet jo er blevet et helt 
andet; at det oprindelige næppe kan findes i dette; altså er fuldstændig forvrænget! 
Men det er netop, mine kære venner, fordi mennesker endnu ikke ret og rigtigt har 
forstået Kristi fødsel.  

Jeg vil ikke af den grund særligt fremhæve mig selv, måske oven i købet som den 
eneste blandt alle mennesker, selv om en og anden nok kom på den tanke – ville få 
den tanke, at jeg i dag ville omstyrte det hele; nej! Hvad der er sandhed, er sandhed, 
og den kan på ingen måde forvanskes. Men i dag hjælper jeg lidt med til, at vi opta-
ger sandheden, som vi hurtigst og bedst kan forstå den.  

Jeg ved, ligesom De selv ved det, at De hvert år husker Deres egen fødselsdag, det 
vil sige hvornår De blev født. Hvis ikke, så bliver De mindet om det. Deres familie, 
forældrene selv, tænker allerede uger i forvejen på at gøre Dem glad på denne dag, 
på at glæde Dem; netop fordi de selv er jordbundne, og dermed heller ikke selv (for-
ældrene) kan give deres barn andet end jordiske gaver. For der manglede meget i, at 
de, forældrene, ved siden af alt dette, næppe eller slet ikke havde tænkt på at give 
deres kødelige barn det rent guddommelige med på vejen.  

Dermed vil jeg ikke sige, at de …, at menneskene hører til de dårligste, nej, jeg hol-
der mig som tidligere til det, som også er sandt: At hvert menneske er guddommeligt! 
Blot må vi ikke glemme det rent guddommelige, blot må vi ikke glemme os selv. Og 
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ligesom barnet på sin fødselsdag, som mennesker kalder denne dag, så vidt det er 
muligt for forældrene, for familien, for slægtninge og bekendte, får det rigeligt med 
jordiske goder foræret af dem. 

2. 

Og hvordan, mine kære venner, er det senere i livet? Vi tænker stadig væk på ”En”! 
Og hvert år fejrer vi vor Frelsers fødselsdag. Ja, hvorfor, hvordan, og af hvilken 
grund? Hører han os til? Vi ser ham jo ikke. Men De har heller ingen følelse for det! 
Nej, De lever jo et andet liv, ikke det liv, som De skulle leve.  

Jeg ved, at mange mennesker ikke forstår Kristi fødsel. Tænk over: Hvordan har De 
hidtil fejret denne fødselsdag? De har også truffet forberedelser her. Forældrene, de 
har sørget for, at alt var i fineste orden i deres bolig. De har sørget for, at alle, der 
hører til familien, får rigeligt med gaver.  

Faderen har sørget for det: Han har arbejdet; nogle måneder arbejdet mere end el-
lers, blot for at kunne give sin familie rigeligt med gaver. Moderen har selv tager sig 
af alt det andet, det vil sige af ordenen, idet hun også for sin mand – faderen – gør 
det så hjemligt for ham, at han føler sig godt tilpas. Hun viser sig taknemmelig overfor 
ham.  

Og det lille barn så nu på det hele; forældrene så på, hvordan barnet glædede sig 
over disse jordiske gaver, hvordan det legede, og hele tiden gik hen til forældrene og 
sagde: ”Tak, tak, tak!”  

Ja, mine kære venner, også de voksne har hidtil regnet med, at de ville få gode ga-
ver. Enkelte glædede sig over at fremstille gaverne. Men de var sådan indstillet: ”Ju-
len er nu engang en fest, en gavernes fest.”  

Men der ligger jo noget i mennesket, uden at han ved, hvad det betyder for ham, at 
han denne dag er så glad for at give gaver, så han også allerede uger og måneder 
forud har forberedt sig på at gøre sine nærmeste glade; at glæde dem; over at kunne 
give dem noget.  

Jeg fejrede heller ikke denne fest sådan med dem; nej, jeg har betragtet dem med 
nøgterne øjne, Jeg har også ører på min krop til at høre med. Jeg har også en følel-
se, en rigtig god følelse for, hvordan mennesker har optaget den i sig. Det var aldrig 
det rigtige. Sjældent har jeg truffet det sådan. Hvis jeg blot havde truffet en eneste 
familie så alvorligt optaget af det, det vil sige, sådan som alle mennesker skulle være 
det, så ville jeg for mange år siden have været det lykkeligste menneske.  

Men netop derfor, mine kære venner, fordi jeg aldrig har mødt det, har jeg fundet mig 
foranlediget til at sige sandheden til mennesker; at sige til dem, hvad denne fest be-
tyder for os. Det er nu engang den hellige fest; den helligste, vi overhovedet kan ha-
ve. 
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Lad os ikke, glem overhovedet ikke noget, mine kære venner, af det, De så ofte bli-
ver mindet om her i Deres forening. Lad os overhovedet ikke glemme noget af det; 
lad os tænke over, hvad moderen og faderen i familien så tit siger til hinanden: ”Ved 
du, vores lille søn, vores lille datter – som jeg har bragt til verden …”, siger moderen. 
”Hvor lille barnet var, og hvordan jeg tog mig af det! Og i dag: Det er jo så vidunder-
ligt at have sådan et barn; det er det dejligste overhovedet!”  

Men ak og ve, barnet bliver større og siger forældrene sandheden, fordi de til en vis 
grad ikke ved, hvad der er sandhed. Så får barnet nogle lussinger. Så får det heller 
ikke mere så gode gaver, når fødselsdagen nærmer sig, eller hvis han i det hele ta-
get er der, at … Så siger familien, siger også forældrene: ”Du var ikke sød; du får 
ikke så meget!”  

Sammenlign altid med andet i livet; lad os sammenligne med alt på denne jord, med 
hvordan menneskene lever, og hvad de stræber efter. Og sammenlign den jordiske 
far med den himmelske, så er der jo meget, meget stor forskel.  

Men jeg skal ikke gribe for vidt i dag, mine kære venner. Jeg vil indskrænke mig til, 
hvad der jo er det nødvendigste for os, for alle mennesker. Lad os tænke længere 
tilbage; lad os tænke på os selv. Tror De, tror mennesker i det store og hele, at Gud 
sådan uden videre gav os en krop, som vi kunne skalte og valte med, som vi ville? 
Eller at vi mennesker oven i købet siger: ”Ja, Gud …! Ja, findes der i det hele taget 
en Gud? Hvis der var en Gud, så ville der ikke være blevet krig; så ville det ikke være 
gået så vidt, at vi måtte sulte; så ville alt jo være meget, meget bedre og dejligere; så 
var der ikke så mange onde mennesker!” og meget andet.  

Ja, mine kære venner, Gud har givet os mere. Det havde ikke været nødvendigt. Vi 
behøver ikke det onde. Men også sådan er det bestemt. For hvis det onde ikke fand-
tes, så var der intet godt, og vi kunne heller ikke mærke nogen forskel på det. 
Tværtimod: Hvis det onde ikke fandtes – det har jeg også mange gange sagt her i 
Deres forening – så var der overhovedet intet godt. Det vil sige, hvis der ikke var no-
get ondt, var der heller ikke noget godt; tværtimod, så var der kun det onde.  

Lad os nu gå videre: Gud har virkelig givet os alt; en så vidunderlig krop, som vi kan 
røre og bevæge os i; med hvilken vi kan arbejde; med hvilken vi kan indrette os så 
godt på denne jord, at vi virkelig føler os hjemme og kan glæde os over dette liv. Men 
hvor er der i dag endnu mennesker, som kan glæde sig? De er blevet afhængige: De 
søger det mest værdifulde på denne jord for at berige sig med det. Det går endog så 
vidt, at menneskene har glemt sig selv. Jeg har ofte hørt mennesker sige: ”Menne-
sker er i dag så forfærdelige, de kan gå over lig! De bekymrer sig ikke om deres næ-
ste!”, ja, dette og meget, meget mere. 
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Ja, mine kære venner, Gud har ikke kun givet os en krop, for at vi kan skalte og valte 
som vi vil; tværtimod: Han har givet os alt. Han sendte os også sin søn, som igen 
skulle føre alle mennesker på vejen, der fører til Gud, vor Far.  

Men hvordan har mennesker i det hele taget forstået fødslen? Og hvor har de forfulgt 
dette lille barn – selv forældrene – hvor mange menneskebørn blev ikke martret til 
døde; uden hensyn, uden barmhjertighed! Det var dog et tegn på, at mennesker alle-
rede dengang har været meget, meget onde. De ville ikke det gode: de tålte ikke, at 
en stod over dem.  

Fra da af, mine kære venner, tænker vi nøje efter, hvad historien også viser os. Lad 
os være mere eftertænksomme. Allerede dengang kom det til forfølgelse. Allerede 
dengang var der herskere, herskere på denne jord, som nu tiltog sig rettigheder, som 
troede, at de var alt, og at en troende intet var Men det er endnu ikke alt, mine kære 
venner. Vi skulle i dag vide endnu meget, meget mere. Og vi skulle gang på gang gå 
tilbage; vi bliver også hvert år mindet om det – om Kristi fødsel.  

Jeg ved, som jeg allerede har sagt, at mange mennesker kun havde en tro; at men-
nesker var forfalden til en magt, til vanens magt, at de allerede var udleveret til den, 
og sådan fejrede de Kristusfesten, julefesten.  

De siger jo også: ”Juletræet brænder.” (Jeg har endnu aldrig set…, jo, af og til har jeg 
jo set et juletræ brænde!) Jeg har kun set de små lys brænde. Sådan har jeg også 
set mennesker, der frydede sig, når de fik mange gaver. Det var en fest. Man gik og-
så i kirke – det gør man også i dag; men kun for at opleve noget herligt der. Ikke for 
at iagttage sig selv, men: Hvad er der her? Hvad er der til venstre? Hvad er der til 
højre? Hvad dernede? Hvad er derovre? Hvem er de med? Og så videre, og så vide-
re. Det vil sige, det var ”skønt”. Sådan var det allerede fra barndommen; nå ja, va-
nens magt.     

Men hvor er, og hvor bliver Guds magt af? Hvor bliver mennesket selv af? Hvornår 
har han nogen sinde tænkt på sig selv? Hvornår har han rigtig tænkt på sin næste? 
Hvornår har han kunnet give sin næste den rigtige henvisning om, at han skulle tæn-
ke over denne højtidsstund? Den skulle for alle mennesker være den helligste, hvad 
den i virkeligheden, i sandhed også er.  

Jeg ved, mine kære venner, jeg ved også dette, at mennesker ikke har taget ordet 
rigtig alvorligt. I dag siger de: ”Det kunne vel være sådan; ja, det var også sådan. Uh, 
hvor var menneskene dog afskyelige!” og meget andet. Men tænk rigtig over det: 
Hvad betyder Kristi fødsel for os?  

Hvorfor er vi født? Hvorfor er vi her på denne jord? Ingen er uden fører; enhver bliver 
ført! Der findes to førere, det vil sige en, der forfører, og en, der fører. Det er kun et 
spørgsmål: Så megen frihed har Gud tilladt mennesket – hans barn – at han frit kan 
bevæge sig på denne store, guddommelige jord. 

5 
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Føler han sig tiltrukket af de forførte, det vil sige af dem, der virkeligt kun forfører 
ham? Så er det bevis på, at han har glemt sig selv, at han aldrig har tænkt på først at 
optage tilstrækkeligt med guddommelig kraft, for her at være herre over det onde. Og 
mennesker i den nuværende tid skulle dog netop være mere eftertænksomme.  

Hvilke veje eller hvilken vej har Kristus vist os? Har mennesker forstået ham rigtigt? 
Har mennesker forstået det rigtigt? Her de allerede optaget og videregivet det sagte 
direkte, som Kristus sagde det? – Mon? Men det, som blev videregivet, det tager 
mennesker i dag kun overfladisk til sig, læser det og siger: ”Ja, jeg tror!” Men nærme-
re bliver der ikke tænkt over det. Det er nu engang julefesten; hvor vi jo bliver mindet 
om det. Ingen begynder at se nærmere på det, eller at have fornemmelsen af, om det 
er sandt eller ej; om det kan være sandt? Mine kære venner, det kan mennesket 
først, når han har erkendt sig selv; når han ved, hvem og hvad han er. Den, der er 
blevet klar over sig selv, kan kun ud fra sig selv give det videre til de andre. På anden 
måde er det ikke muligt! 

Og sådan er det også her, at mennesker stadig ikke har forstået. Jeg behøver ikke at 
sige meget til Dem. De er jo klar over, at for næsten 2000 år siden sendte Gud os sin 
søn. Han talte til os over sin søn, over sin søns krop. Kristus er vor bror! Men som 
sådan har De endnu ikke opfattet ham. Han er så højt oppe. Han er helt hos Gud. 
Han er i Gud. Han er alt! Og her siger mennesker: ”Der kommer vi ikke hen. Vi vil jo 
tro!”  

Men om mennesket ville tænke nøje over det, over hvert talt ord; om han ville tage 
ordet for sandt, og om han engang havde taget skridt til det! Kun skridtet til kirken, 
skridtet til skriftestolen – nej, venner, det er ikke nok!  

Vi skal …, skulle i dag allerede være kommet så vidt, at vi omsatte Kristi ord i hand-
ling. Eller tager De det ikke så alvorligt i dag? De til en vis grad, men mange menne-
sker slet ikke endnu; mange mennesker gør det kun for at se retskafne ud, se sådan 
ud udvendigt. De påstår, så omverdenen ser og hører det: ”Jeg er en troende; jeg 
går i kirke; jeg gør det og det; jeg taler om Gud!” Skal det være sådan? Tror menne-
skene, at de har fat i den rigtige tro? Tror de, at det er tilfredsstillende? Ja, det er til-
fredsstillende! Men det de optager der, gør dem jo utilfredse. Hvor ofte siger menne-
sker ikke: ”Ja, jeg går i kirke. Det er godt nok! Der ser og hører jeg alt. Og det er 
nok!”  

Men her (han peger på hjertet)? Hvem har optaget det i sit hjerte? Hvem har været 
så fornuftig? Hvem ved overhovedet, hvad sandhed er? 
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Hvis mennesker ville være mere eftertænksomme, og hvis de ville fejre højtidelighe-
den, som den skulle fejres, så ville det være godt. Som jordbundne mennesker får vi 
gaver af vore forældre, af vore fædre, der jo selv har arbejdet for dem. Men det er det 
jordiske, det er det verdslige. Spørgsmål: Hvor bliver det guddommelige af? Hvis vi 
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alle omsatte Kristi ord i handling, sådan som han også sagde til os, at vi skulle følge 
ham; så, ja så ville menneskene allerede være på den rigtige vej. Som jeg tidligere 
sagde, hvor De kun bilder Dem ind, at De tror: ”Når jeg går i kirke, så er det nok! Så 
er jeg et troende menneske.” Nej, venner: At tro vil sige, at vi – at hvert menneske 
beviser det i handling. Han skal omsætte troen i handling!  

Når han gør sådan, så er det rigtigt. Og netop i dag er vi også kommet sammen, for 
at De, her hvor de hellige timer nærmer sig, mine kære venner, at De så ikke er ufor-
beredte. Ligesom De jo her i det jordiske liv har forberedt festen. De har arbejdet, 
som jeg tidligere sagde, idet De har fjernet snavs og skidt fra Deres bolig, har foreta-
get en grundig rengøring. Og De har også tænkt på gaver og alt. Men skulle vi ikke 
også løse os fra alt smuds her, måtte jeg nok sige. Skulle vi ikke befri os for alt det, 
der belaster os? Skulle vi ikke gøre alt for at blive fri; for at kunne lægge denne tunge 
byrde fra os, for at blive fri; for nu at modtage det rent guddommelige?  

Hvem har tænkt på det? Hvornår har et menneske tænkt på det? Hvornår er han ble-
vet så eftertænksom? Hvornår? Vi må virkeligt alle gøre alt for det. Og i tillæg vil jeg i 
dag kort forberede Dem på alt dette, så De ikke er uforberedt på denne indvielses-
time, som nu nærmer sig (vi behøver ikke at gøre noget for det; den nærmer sig af 
sig selv), så vi virkeligt er så forberedte, så vi kan modtage det, som Gud, vor Far, 
har tænkt at give os denne dag.  

Juletid: Det er den hellige tid. Det er den skønneste tid i vort liv, hvor vi bliver mindet 
om det virkeligt guddommelige. Og hvor dejligt, hvor vidunderligt er det ikke, når vi 
virkeligt forbereder os på denne fest, og Gud så kan give os det, han har tiltænkt os. 
Men det er jo logisk, at vi selv må løse os fra alt det, som ikke bekom os godt, må 
løse os fra alt ondt, og at vi helt må stå ved vort ord; at vi virkeligt siger os fri, og at vi 
tror på, hvad Gud os virkeligt – Gud, der jo er vores naturlige far – så også kan give 
os, når vi har forberedt os. 
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Dette, mine kære venner, var hidtil kun en talemåde for mennesker. De har gjort alt 
muligt. Men sjældent har en – jeg siger snarere ingen – overhovedet forberedt sig på 
det. Mennesket er blevet for verdsligt. Han måtte, uden overhovedet at vide det, fri-
gøre sig fra det guddommelige. Der kom en magt over ham, vanens magt. Men i sid-
ste ende må vi vide – må enhver af os vide, at når Gud, der dog selv har givet os li-
vet, trækker sig tilbage, hvad bliver der så af os? Eller tror De, mine kære venner, at 
Gud, vor far, er sådan; at han har givet os en krop og siger; ”Se nu, hvordan I vil kla-
re jer!” Det tror jeg ikke!  

Jeg ved, at mennesket endnu ikke forstår det, som når han siger: ”Jeg tror – Jeg får 
ikke så meget! Jeg har ingen rigdomme. Den, der ikke tror, han har så meget. Han 
spiser ikke, han æder; han drikker ikke, han bæller i sig; han lever ikke, men frådser; 
han har alt i overflod; og jeg, som tror – jeg er så fattig; jeg har intet. Det er da ikke 
retfærdigt!”  
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Det sker snarest hos mennesker, idet han bebrejder Gud; idet han skælder ham ud. 
Men han ved ikke, hvad han dermed har sat i gang. Og når han så først rigtig er sun-
ket ned i elendigheden, hvor han jo har taget imod det onde, udleverer han sig straks 
til den onde. Og når han stadig ikke kan forstå, hvad alt dette betyder for ham: At han 
selv bærer skylden; at han har løst sig fra Gud, i det hele taget fra alt guddommeligt, 
og ikke mere er herre over sin krop; at han endog har mistet stemmeretten over den; 
at kroppen ikke mere lystrer, men at den (kroppen) her har fængslet mennesket, ån-
den, som han er.  

Det forekommer gang på gang, mine kære venner, når mennesket ikke kender sand-
heden; når han ikke kan blive bevidst om sig selv; når han i dag endnu ikke ved, 
hvem han er og hvad han er; når han i dag endnu ikke ved, hvem Kristus er, og hvad 
han er for os. Alt dette, mine kære venner, det må siges. De har endnu tid.  

De har endnu så megen tid, at De nøje kan forberede Dem, så det, De hidtil ikke har 
kunnet opnå, nu virkelig kan modtages.  

Men gør Dem først fri! Gå så langt tilbage, som det er Dem muligt, og hvad Deres 
forældre må have fortalt Dem, helt fra Deres fødsel; da var De jo ren, og da behøve-
de De jo heller ingen forstand. Da behøvede De jo slet ikke at tænke så langt tilbage. 
Men når De tænker på Deres ungdomstid; når De tænker tilbage på alle disse år, på 
alt hvad De har gjort, og på alt, hvad De har undladt at gøre; om De også har opført 
Dem rigtigt overfor ethvert menneske, og på hvor meget ondt De har gjort. Mange 
gange har De blot gennem et eneste ord bragt et menneske i ulykke; har gjort ham 
ulykkelig, uden at De overhovedet tænkte over det. Det røg bare sådan ud af mun-
den. Et tegn på, at De jo havde optaget meget ondt, og at den onde fik Deres mund 
til at sige ord, som betød fare for Deres næste. 
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Men der er endnu så meget andet at sige. Det overlader jeg til hver enkelt ven selv, 
idet han bliver eftertænksom; idet han nu rigtigt skaber orden; idet han også siger 
sandheden; idet han også erkender sig skyldig i en del og siger: ”Ja! Tidligere var jeg 
ikke sådan. Jeg har gjort meget ondt, uden at jeg ville det. Jeg var så svag og blev 
fra den onde side, fra et menneske, der var behæftet med det onde, blev jeg ført til at 
gøre det. Men det indrømmer jeg alt sammen. Jeg ved det! Og nu ved jeg også, at 
jeg skal gøre meget godt for at blive det, at jeg er værdig til, at Gud, min far, bønhø-
rer mig!” Ja venner, så eftertænksom skulle De være.  

Og så vil vi forstå Kristi fødsel; så vil vi vide, hvorfor Gud sendte os sin søn; så vil vi 
forstå alt meget, meget bedre. Men så længe den enkelte endnu ikke er fri – hvor 
mange, mange af vore medmennesker er ikke frie. Der findes ingen mennesker uden 
synd. Der findes ingen mennesker, som ikke har gjort noget ondt. Men når han i det 
mindste vil være ærlig overfor sig selv og indrømme det – mig behøver De ikke at 
sige det til; De behøver heller ikke at sige det til en af vore næste – men gør op med 
Dem selv; gør Dem færdig med Dem selv: ”Ja, jeg var en sjover. Det skulle jeg ikke 
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have sagt; det havde jeg ikke skullet gøre!”, så er det godt. Erkendelse er den bedste 
vej til forbedring. Hvor tit har jeg ikke sagt det til Dem: Menneske, erkend dig selv; 
menneske, behersk din krop!  

Siger det Dem intet? Der ligger jo hele livet, at mennesket jo først begynder der. Og 
han må jo først erkende sig selv, før han er i stand til at erkende det andet, frem for 
alt at erkende det guddommelige. Når han har erkendt sig selv, så ved han, at han er 
en guddommelig skabning; så ved han, at han er et Guds barn, og så ved ham, hvil-
ken vidunderlig krop han har; så ved han også, hvordan han skal føre den; og så for-
står han at optage så meget af det gode, at han, at han har så meget, at han også 
kan give det til sin næste, og meget, meget mere.  

Ikke en eneste vil kunne erkende Gud; ikke en eneste vil vide noget om Kristi fødsel, 
når han ikke engang ved noget om sin egen; når han intet ved om sit liv; når han intet 
ved om sig selv. Da står han der som en (Bruno Gröning bevæger formodentlig et 
askebæger), som en død genstand. Det er materie. Det har et menneske skabt, der 
jo er en ånd, og til den, som jo besidder en krop, er en tanke blevet optaget: ”Jeg 
skaber noget: De ryger – jeg laver et askebæger!”  

Men der er så mange af disse ting, mine kære venner, ikke kun askebægre. De har 
jo i Deres bolig så meget, og De ser endnu meget, meget mere, som De endnu ikke 
har i dag; derfor, fordi De ikke selv er i stand til at lave alt dette, må De arbejde for at 
kunne skaffe Dem midler til at få det. Men der findes så meget vidunderligt, som vir-
kelig er skabt af menneskehånd. De forstod at bruge deres krop rigtigt til dette; men 
skal det så være alt? Er Deres krop så fuldt og helt udnyttet? Er det tilstrækkeligt, når 
mennesket siger: ”Mad og drikke holder legeme og sjæl sammen!” Og så mumler 
han hen for sig; ”Når jeg bare kan spise, så har jeg alt!” 

9 

Nej, venner, det er ikke alt; det er ikke hele ernæringen; det er kun for at kunne op-
retholde kroppen. Det har Gud også tænkt på, idet han gav os så mange frugter som 
gaver. Han gav os kornet, vi strøede det ud – nej, det var der jo. Vi har kun bearbej-
det jorden – hans jord – og så vokser og formerer disse frugter sig, og vi høster dem 
og kan nyde alt dette.  

Men er det alt? Nej, venner, vi har jo brug for meget, meget mere endnu; frem for alt 
fornuften, at mennesket er fornuftigt overfor sig selv. Når han er det, så vil han også 
kunne være fornuftig overfor sine nærmeste, eller han vil i det mindste kalde dem til 
fornuft; han vil oplyse dem. Ja, så ved han allerede noget. Han ved, at han er fornuf-
tig; han føler, at mennesker ikke er ligesom ham, idet han hele tiden stiller dette 
spørgsmål: ”Hvorfor er jeg sådan? Hvorfor er mennesker ikke sådan? Hvorfor er de 
anderledes end jeg?” Men der er jo endnu meget mere at sige, mine kære venner.  

Men i dag tænker vi på det vigtigste! I dag, fra i dag af bliver De virkelig eftertænk-
som, vil De tænke på Deres eget Jeg, det vil sige på Dem selv. Og tænk nu virkelig 
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efter: Tænk tilbage på alt, hvad De har gjort. Det er nøjagtigt, som når De skrifter; når 
De har fundet et menneske, hvor De tømmer Deres hjerte for alt det, der hidtil har 
plaget Dem. Men det må De nu tage op med Dem selv: gøre sig fri; forberede sig på 
den hellige fest, og når De så … Gud, vor Far, vil også give os gaver. (Det har jeg 
allerede sagt tre gange). Og mennesket tager aldrig – sjældent – imod gaven; de 
tænker ikke på det. De har simpelthen ikke vidst det.  

Når De synger den lille sang ”Stille nat, hellige nat!” – kun denne ene sang, mine kæ-
re venner, hvad siger det Dem? Er sandheden i den? De behøver ikke at vide alt om 
Kristus, om fødslen, om alt dette; syng kun denne ene sang. Den rummer alt! Der er 
flere sådanne sange, som vi synger ved denne hellige fest. Og vi kan virkelig glæde 
os over livet, når vi har forstået indholdet. Jeg ved, at De har kendt dem allerede fra 
barndommen. Jeg behøver slet ikke at give dem det skriftligt (han rasler med papir), 
ikke at fremlægge den sådan for Dem, nej, De kender den! Det er også det nemme-
ste. Det er også en magt, er blevet en vanens magt: ”Jeg kender den; jeg kan synge 
den!” Men hvad rummer denne sang? Har De tænkt over det? Jeg giver Dem et godt 
råd, mine kære venner: Syng nu sammen denne sang: ”Stille Nacht, heilige Nacht!” 
Så behøver jeg herefter ikke at sige mere; denne sang indeholder alt. – Syng!  

10 

(Alle tilstedeværende synger sammen ”Stille nat, hellige nat!”)  

Stille nat! Hellige Nat!  

Alt sover, ensomt våger  

Kun det trofaste, hellige par:  

Dejlige dreng med lokket hår:  

Sov i himmelsk ro,  

Sov i himmelsk ro.  

 

Stille nat! Hellige nat!  

Hyrderne ved det først,  

Gennem engles halleluja,  

Det lyder højt fra nær og fjern:  

Frelseren Kristus er her.  

Frelseren Kristus er her.  

 

Stille nat! Hellige nat!  
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Guds søn, oh hvor ler  

Kærlighed fra din himmelske mund.  

For os kommer den frelsende stund  

Kristus, ved din fødsel,  

Kristus, ved din fødsel. 

11 

(Bruno Gröning fortsætter)  

Mine kære venner, hvor ofte har De ikke hørt den; hvor ofte har De ikke sunget den-
ne sang – mange mennesker har for længst affærdiget den med at sige: ”Det er en 
julesang; den giver julestemning, og den synger man kun juleaften!”  

Hvem har tænkt så meget over denne sang, på hvad hvert ord betyder for ham og for 
ethvert menneske? Eller vil vi også affærdige den, og vil vi også sige; ”Det er en jule-
sang; ja, det hører man!” Jeg tror det ikke.  

Nu vil vi være nøjagtige, og blot følge denne lille sang. Og nøjes i dag med kun at 
læse hvert ord i denne lille sang, det vil sige i denne juletid, ved denne julehøjtidelig-
hed, kun på denne ene lille sang, og læs så nøje hvert ord!  

Vi har alt lige i nærheden, men de fleste mennesker ryste det bare af sig. De har lært 
den udenad; optaget den her (han peger på sit hoved), men endnu ikke her (han pe-
ger på hjertet). Jeg ved, venner, at De vil optage den.  

Og netop fordi jeg ved, at De virkelig vil optage den i Dem, er jeg kommet til dette 
møde. Jeg er kommet her rettidigt. De har endnu tid i mange timer. Men netop derfor 
er jeg kommet, fordi jeg ved det, og da er virkeligt ingen vej mig for lang og intet vejr 
for slemt. Og det gør intet; det spørger jeg ikke efter! Jeg må simpelthen være her, 
og jeg må virkeligt føre Dem så vidt, at alt det, som De får udefra, optager De her i 
Deres hjerte. 

Så har De den gode følelse, og så vil De råde over en meget højere og større viden. 
Så vil De have forståelse for alt, det vil sige for hele Deres eget liv; for det, menne-
sker forsynder sig med, at vi også skal gøre det godt igen, som vi har forsyndet os 
med overfor os selv. Ligesom et barn i barndomshjemmet før – før sådan en fest, og 
før sin egen fødselsdag, eller før Frelserens fødselsdag – vil opføre sig godt, og af 
den grund får det så en gave og ros fra den jordiske far.  

Ja, mine kære børn, hvad har vi ikke alle at gøre godt igen! Vi må også selv gøre det 
godt, som vore medmennesker har gjort forkert, ikke?  

Sammenlign blot – tag Deres egen familie – lad os sige en familie på fem: Faderen 
arbejder, moderen tager sig af familien; så er der tre børn. Et af disse fem børn er 
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uopdragent og ødelægger alt, hvad faderen så møjsommeligt har sørget for, det vil 
sige har skaffet, og moderen med. Alt det, som faderen har anskaffet …  

(På dette sted går lydbåndet i stykker) 


