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Hvad er sværest at tro på: at Jesus gik på vandet eller at Jesus blev undfanget ved Helligånden? 
Begge dele er noget mærkeligt, noget som bare ikke sker, fordi det er imod naturlovene. 
Mennesker kan ikke gå på vandet, og der skal både en ægcelle og en sædcelle til for at der kan 
blive et barn ud af det. Det ene er lige så svært at tro på som det andet. 
Men måske handler det slet ikke om at tro på nogen af delene. Et under betyder nu engang mest 
for den, som det skete for. Andre kan høre om det og tænke: wow, det var godt nok mærkeligt. 
Men det forandrer egentlig ikke noget, om man tror på underet eller ej. 

Hvorfor er det så vigtigt, at Jesus blev “undfanget ved Helligånden”, som vi siger i 
trosbekendelsen? Det er det, fordi det kan hjælpe os med at forstå, at Gud faktisk blev menneske.
Jøderne tror ikke på det, og det gør muslimerne heller ikke. De mener, at Jesus var en rigtig klog 
profet eller lærer, sm sagde en hel masse godt. 
Men vi kristne tror på, at Gud blev menneske.

I Det gamle Testamente er der mange skønne fortællinger om Gud. Gud skabte jorden, stjernerne, 
havet og dyrene og til sidst mennesker. Gud lod den barnløse Abraham forstå, at hans 
efterkommere skulle blive lige så talrige som stjernerne. Gud tog hånd om menneskers og rigers 
skæbne gennem en lang historie, og enhver, der læser Davids salmer, bliver grebet af både 
taknemmelighed for Guds storhed - og ærefrygt for alt det om Gud, som vi ikke forstår. Noget kan 
være så stort og usandsynligt, så man ikke behøver at tro på det. Man kan bare sige: jeg fatter det 
ikke, det er for stort for mig - men hvor er det flot!

Sådan er det med stjernehimlen og med havet, når solen går ned. Sådan er det med kærligheden. 
Eller her om foråret, når det hele spirer og gror og anemonerne dækker skovbunden.
Det mest fantastiske ved, at Jesus blev menneske, er at Gud blev tilgængelig, ikke bare for de 
kloge og de rige og de lærde og de hellige, men for alle. Jesus havde sine venner blandt alle slags 
mennesker. Og ingen kan tage patent på at have forstået det hele og forklaret alting. 
Nogle ting i livet kalder bare på et WOW.
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