
Komfrit nr. 86

Guds julegave er ikke kun, at han 
blev menneske. Den er også alt det, 
Jesus gjorde for os, mens han var 
menneske. Det er hans anden store 
julegave til os. Jesus kom virkelig 
til at mærke, hvor svært og smerte-
ligt det er at være menneske.

Det blev helt mørkt
Det begyndte med, at hans forældre 
måtte flygte med ham til Egypten, 
da han var baby. Jesus har prøvet at 
være flygtning med alle de vanske-
ligheder, det rummer. Senere – som 
voksen – prøvede han at sulte. Han 
blev fristet rigtig hårdt af Djæve-
len. Han blev misforstået og svigtet 
af sine venner. Jesus blev hånet 
og pisket af sine fjender. Han blev 
korsfæstet, hvilket er en forfær-
delig måde at dø på. Men værst af 
alt: På korset blev det helt mørkt, og 
Gud forlod ham. Det er det værste, 
der kan ske for et menneske.

Alt det gjorde 
Jesus, fordi 

han el-
sker os.
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Det måtte gøres
Alt det gjorde Jesus, fordi han 
elsker os. Han gjorde det, fordi det 
måtte gøres, så vi i dag kan være 
Guds kære børn. Han blev straffet, 
for at vi kunne gå fri. Han blev 
forladt af Gud, for at vi aldrig skal 
blive det. Ja, hele sit liv gav han til 
Gud, fordi vi ikke kan give Gud et 
perfekt liv.
Og alt det, han gjorde for os, giver 
han os nu i julegave! Du ser den 
ikke som en gave under træet, men 
han giver den til dig, når du hører 
og læser om den.
Lad os sige tak til Jesus for den 
store gave og huske på den hele 
året.

Julegave nr. 2 
fra Gud


































































