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Dette hellige evangelium skriver evangelisten 
Lukas: Da sagde Maria: »Min sjæl ophøjer Herren, 
og min ånd fryder sig over Gud, min frelser! Han 
har set til sin ringe tjenerinde. For herefter skal 
alle slægter prise mig salig, thi den Mægtige har 
gjort store ting mod mig. Helligt er hans navn, og 
hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham, 
varer i slægt efter slægt. Han har øvet vældige 
gerninger med sin arm, splittet dem, der er hov-
modige i deres hjertes tanker; han har styrtet de 
mægtige fra tronen, og han har ophøjet de ringe; 
sultende har han mættet med gode gaver, og rige 
har han sendt tomhændet bort. Han har taget sig 
af sin tjener Israel og husker på sin barmhjertig-
hed som han tilsagde vore fædre – mod Abraham 
og hans slægt til evig tid.” Lukasevangeliet 1,46-
55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi er for det meste vant til at kunne vælge 

selv. Vi vil gerne være herrer i eget hus og 

forvaltere af egen sjæl. I ekstrem grad – og 

aldrig set før i verdenshistorien – har det 

moderne, vestlige menneske næsten uanede 

muligheder for at gøre lige præcis det, vores 

hjerte tragter allermest efter.  

Og det har været en kerneværdi i vores sam-

fund i meget lang tid efterhånden: Lev i nu-

et, udlev dit potentiale, lad ikke andre be-

stemme over dig, vær fri, søg lykken – på 

den måde du selv har lyst til.  

 

Hvad har jeg selv lyst til? Tænk at få stillet 

det spørgsmål. Tænk at blive givet mulighe-

den for rent faktisk selv at udstikke retnin-

gen for, hvor ens liv skal bevæge sig hen.  

Det er noget mennesket har kæmpet og 

kæmpet og kæmpet for at kunne gøre i tu-

sindvis af år: Det er det, hele civilisationshi-

storien handler om: at arbejde sig henimod 

stadig mindre tilfældig prisgivelse af andre 

menneskers eller naturens luner – henimod 

stadig større frihed til at bruge tid og kræf-

ter på det, man synes, der er morsomt, spæn-

dende, behageligt – frem for det hårde slid i 

mark, ved vaskebræt eller ved rok.  

 

Vi har gjort os fri af fortidens besværlige 

levemåder: Vi behøver ikke lave al mad fra 

bunden selv, vi behøver ikke selv stå med 

hakken i jorden, vi behøver ikke selv stå og 
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vaske hver eneste kop og hver eneste teske 

af selv (bortset fra måske når vi er i sommer-

hus og har ferie, men så er det jo bare hyg-

geligt). Bekvemmelighedsmaskiner, teknolo-

giske fremskridt, er vores moderne virke-

lighed fuld af. Vaskemaskiner, samlebånd, 

komfurer. Biler, brusenicher, bleer. Jamen 

er det ikke mageløst?  

Det hele er bare blevet bedre, friere, smar-

tere, lettere.  

 

Og alligevel så er der noget ved den tilgang 

som Maria har, dengang englen kom til hen-

de, der griber os om hjertet, hvor hun står 

sagtmodig og modtager Englens budskab om 

den største glæde og den største smerte – og 

sågar i anden potens, fordi hun med frelse-

rens fødsel samtidig har lagt grundstenen 

for hans pinefulde og alt for tidlige død.  

 

Hun ved det godt – og alligevel står hun ba-

re dér og tager imod Guds opgave. Ja, hun 

synger sågar Guds pris efterfølgende med 

ordene: ”Min ånd fryder sig over Gud, min 

frelser!” Din vilje ske! Ikke min, men din. 

Ja, lad mig leve i ufrihed. Lad mig leve i 

bundethed til den tunge skæbne, du vil læg-

ge på mine skuldre. Lad mig bære Guds 

barn, lad mig føde Guds søn, der skal forka-

stes af verden og slås ned af dens magthave-

re.  

 

Hvorfor er det så dragende på os? På os, der 

vel helst ikke vil forstyrres i vores frie liv og 

vores muligheders markedsplads. Det er 

fordi der i ufriheden, i den skæbnetunge 

ufravigelige pligt kan gemme sig en uende-

lig dyb MENING! Ikke sådan at forstå at 

enhver form for ufrihed er meningsfyldt, 

blot fordi den er tung og træls. Men sådan at 

forstå at der i bundetheden til en opgave, 

bundetheden til et andet menneske, bundet-

heden til et budskab og en befaling kan lig-

ge så meget, der giver livet indhold og ret-

ning.  

 

For den uhildede frihed er ikke bare i virke-

ligheden et blændværk, den kan være deci-

deret destruktiv for sjælen. At være sin 

egen lykkes smed kan måske være udmær-

ket. Men at være sin ensomme lykkes smed, 

er nok i egentlig forstand en selvmodsigelse. 

For hvilket menneske kan være lykkeligt 

fuldkommen uden bindinger til noget som 

helst eller nogen som helst? Kan et menne-

ske have det godt stående i det totale uende-

lige grænseløse mulighedsriges kaos?  

Hvor alt er åbent? Hvor alt er muligt – hvor-

ved alt måske netop bliver u-muligt? Man 

skal stå i forhold til noget for ikke blot at 

være et løsrevet, verdensløst, historieløst, - 

ja og måske dermed faktisk ”liv-løst” - fore-

tagende 

 

Vi skal hænge sammen med noget. 

Vi skal have forbindelse til noget. 

Vi skal være forpligtede på noget. 

 

Og det skal vi, fordi vi rent faktisk hænger 

sammen med noget. 

Fordi vi rent faktisk har forbindelse til no-

get. 

Fordi vi rent faktisk er forpligtede på noget. 

På os selv, på dem vi har omkring os, på vo-

res fælles klode og dens beboere. På at skub-

be alt det, vi berører i en lille smule bedre 

retning, end det var i forvejen. 

 

Det var ikke kun Maria, der fik en opgave 

den så skæbnetunge dag, da hun fik besøg af 

englen.  

En opgave og en skæbne har vi alle: Vi er 

bundet til vor Gud og vor næste – i forplig-

telse på at lade alle de goder, og al den kraft 

som VI har modtaget fra det høje blive til 

glæde og gavn for andre end os selv. Sådan 

lykkes også jeg og også du i det liv, vi alle er 

blevet pålagt at leve.  Amen. 

Hans Nørkjær Franch 

Aarhus Domkirke 

 

Salmer (Den Danske Salmebog): 

 

Nr. 67: Nu kom der bud fra englekor 

Nr. 108: Lovet være du, Jesus Krist  

Nr. 69: Du fødtes på jord 

Nr. 199: Jesus dine dybe vunder  

Nr. 10: Alt, hvad som fuglevinger fik  

 

 


