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Julen får våra tankar att på nytt söka sig till det 
heliga landet och Betlehems stad i Judeen. Den 
kyrka som byggdes av S:ta Helena är fortfarande 
i aktiv användning och miljoner människor 
söker sig dit för att tillbe på platsen där vår 
Frälsare föddes och Ordet blev kött. Denna 
underbara basilika är även på det sätet en 
samlingsplats för hela den kristna världen, där 
julpsalmer sjunges på allahanda språk året runt 
och de mäktiga pelare som bär upp taket i 
långhuset har helgats åt olika helgon i den då 
kända världen och även norden finns represen-
terat genom Olof den helige, så att vi med skäl 
kan säga att han också visar vägen till Betlehem 
och får påminna oss sentida nordbor om att 
även vi har vår del i frälsningshistorien och att 
kallalsen till fortsatt efterföljelse gäller även för 
oss här uppe i norr. Efterföljelse kan dock 
kanske av en del tyckas vara en sak som inte 
riktigt passar ihop med vår egen tid, som 
mycket hellre talar om självständighet, trendsät-
tare och förnyare, som fångar upp och formar 
dagens tidsanda. Men vad är det egentligen för 

självständighet man så gärna talar om? Och 
djupast sett finns det inte en enda människa som 
inte tagit intryck av andra, så den avgörande 
frågan till var och en av oss blir då: Vilka vi låter 
oss påverkas av enligt de gamla talesätten, att du 
blir som du umgås och berätta för mig vilka som 
är dina vänner, så vet jag vem du är. Ingen kan 
heller säga sig vara helt opåverkad av massme-
dia och reklam, utan allt vi ser, läser och lyssnar 
till påverkar oss i större eller mindre grad, så det 
avgörande blir här vad jag låter mig fyllas med 
genom det jag ser på TV, den information jag tar 
till mig genom det jag läser och den musik och 
annat jag lyssnar till under dagen.
Jesus är mycket medveten om detta och varnar 
otaliga gånger för att vi, som vill vara hans 
lärjungar, inte skall bli lika den här världens 
barn, utan det är ju istället Jesus och ingen annan 
som vi skall bli alltmer lika, genom att ofta och 
gärna läsa och lyssna till Guds ord och ta emot 
all den kraft och hjälp som HERREN vill ge oss 
genom sina heliga sakrament. 
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 Vi behöver därför alla goda föredömen som finns 
att få bland dem som vill leva som Jesu lärjungar 
mitt i tidens förvirring av dålda eller öppna 
budskap, som vill få oss att sluta efterfölja Jesus på 
den enda vägen till Guds rike, för att istället hänge 
oss åt självständighetens självbedrägeri, när vi 
egentligen inte blir något annat än en spegelbild av 
den nuvarande tidsandan. För att det inte skall 
behöva gå så illa för någon enda av oss har vi fått 
helgonen som föredömen, förebedjare och hjälpare 
på vägen till Guds rike.
I förstone tycks helgonen orimligt krävande, men 
det leder fel att se helgonen enbart eller ens främst 
som moraliska föredömen. Påven Johannes Paulus 
II sade: ”Vi är inte summan av svagheter och 
misslyckanden, vi är summan av Faderns kärlek 
till oss.” Helgonen vittnar om att detta inte är 
teorier utan en levande verklighet. Helgonen drar 
inte gränser för den egna förmågan. De säger inte 
som många gör med en förrädisk halvsanning: 
”Jag är som jag är. Gud får acceptera mig i min 
svaghet och Gud är ju barmhärtig.” Å andra sidan 

säger de inte heller: ”Jag kan.” Då hade de snart varit 
glömda, utbrända eller outhärdliga fariséer. Med 
Jungfru Maria säger de istället: ”Må det ske med 
mig som du har sagt” och de förkropsligar S:t Pauli 
ord: ”Allt förmår jag genom honom som ger mig 
kraft”. Gregorius den store formulerar mysteriet så: 
”I kyrkan bär var och en den andre och blir 
samtidigt buren av den andre”. Den som kommit 
längre drar de andra med sig. Ju närmare Gud 
någon är, desto mer kan han hjälpa sina bröder. 
Helgonens djupaste hemlighet är emellertid deras 
vittnesbörd om nådens, och därmed om Kristi, 
närvaro. I själva verket är helgonen en konsekvens 
av Julens mysterium, inkarnationen, av att Gud har 
blivit människa, för att helga människan. Helgonen 
bekräftar sanningen i att Jesus inte bara kallar sig 
själv världens ljus, utan också säger till sina lärjun-
gar: ”Ni är världens ljus”.
Må så detta sanna juleljus få lysa även i vår mörka 
tid så att var och en av oss skulle få nåden att vara en 
ljusbärare inte bara i julens tid utan året om och 
ända in i evigheten.

Nii nagu Soome marssal vabahärra Manner-
heim on targalt öelnud: „Rahvas, kes tahab 
vabaks saada, peab ennast vabastama ja 
rahvas, kes tahab oma vabadust säilitada, 
peab ise olema valmis seda kaitsma.” 

Ilma valmiduseta vastutada on vabadus 
võimatu ning orjameelsus pole midagi muud, 
kui põgenemine vastutusest, mis on 
vabaduse paratamatu hind. Tõeline vastutus 
aga tekitab alati kartust, kui küsimus on 
missugust kartust me tunneme kas hirmu-
kartust või aukartust.
Hirmukartus näitab alati põgenemist iga 
hinna eest kui esimene võimalus on, samal 
ajal kui aukartus paneb meid tõsiselt vastuta-
ma ja välistab põgenemist, kuid hirmsam on 
kaotada au kui elu. 
Kartusest siiski ei pääse keegi, kuid 
küsimuseks jääb: millisena võtan teda vastu, 
kas hirmu või auga ning mida ma sellega 
teen. Need, kes ei karda üldse on alati sõjas, 
ohtlikumad omastele kui vaenlastele ja neid 
keda kartus valitseb on ohutud vaenlastele 
kuid mitte omastele.

Kartus võimutseb alati organiseerimata 
olukorras, kui sõduril pole ülesannet, mureneb 
ta esimesel rünnakul, kuid kartust hoitakse 

kontrolli all hierarhilises olukorras. Nii nagu 
Mannerheimi Esimese maailmasõjaaegne 
adjutant kirjeldab, kuidas ta Mannerheimi käsul 
ajas välja revolutsionäärid raudteevagunist - nii 
nagu ta kartis, sest ta ei saanud Mannerheimi 
käsule vastu hakata.

Kartus on alati suurem enne, kui raskus on 
alganud ja rohkem murdub enne piinamise algust 
kui piinamise käigul. Nõrgemaid murdub 
ainuüksi kuulujuttudest nagu rääkis üks tuttav 
rootsi kooliõpetaja, kuidas midagi oli arutatud 
õpetajate toas. Pärast oli üks vanem kolleeg 
õelnud temale nelja silma all, et mõtleb nii nagu 
temagi, kuid siis ütles talle, et ärgu rääkigu 
nõndamoodi, sest teda võiks panda vangi selliste 
ütlemiste eest. Tuttav kooliõpetaja küsis siis 
temalt, kas ta on konkreetselt teada saanud, et 
kedagi on niimoodi vangi pandud, mille peale sai 
vastuseks „ei”  ning sai siis soovituse, et teda 
ennast enam ei pandaks vangi oma kartustega.

Selleks, et see ei juhtuks meiega, peaksime kui 
kristlased mõistma ennast kui Kristuse sõdureid 
siin maailmas. Nii nagu tavalises sõjas on kõige 
tähtsam totaalne usaldus sõduritel omavahel ja 
ohvitseride vastu, kuid mitte miski ei vihasta 
vaenlast nii palju kui usaldus, sest ta teab, et 
kui see hävitatakse siis on võit käes. Sest tema ei 
saavuta mitte kunagi oma kontrollimisega midagi 
sarnast, kui tõeliste kristlaste usaldus, sest tema 
alus pole siin maailmas vaid igavikus.

Kui jumalakartus peletab nõnda kõikide 
inimeste kartust või orjameelsust, siis aukar-
tuses Jumala ees ei jää mul siis muud üle kui 
vastutada ning selle eest antakse juba siin 
maailmas vabaduse näol eelmaitset sellest, mis 
ootab Jumala lapsi igavikus.

Vabadus või orjameelsus

När man funderar..

Kui just on möödunud Soome sajas iseseisvuspäev ja on lähenemas Eesti iseseisvusdeklaratsiooni 
ehk „Manifest Eestimaa rahvastele” sajas aastapäev, siis on ka hea mõtiskleda veidi selle üle, mis 
on vabaduse hind ja mitte ainult see verehind, mida tuli maksta, et ennast vabastada punasest 
katkust vaid rohkem selle hind, mida iga põlvkond ja iga inimene peaks olema valmis tasuma selle 
eest, et vabaks saada ning ka vabaks jääda.

..över frihetens betydelse inför det Estländska jubileumsåret kan man inte kringå den kanske mest 
älskade och kända frihetsvisan på svenska som skrevs redan 1439 av biskop Thomas i Strängnäs i 
strävan att ena olika befolkningsgrupper kring det högre målet att verka för fosterlandets frihet. 
Visan inleds med en beskrivning av historien för att sedan övergå i att mera allmänt behandla friheten 
värde, betydelse och ansvar. Det vill säga just det som man i vår tid försöker glömma för allt prat om 
rättigheter och diskriminering, varför vi har all anledning att inte låta oss begränsas av den oftast 
citerade delen av en vers utan även ta till oss det som biskopen vill framhålla i det följande för att 
sedan ävenledes läsa avslutningen av hela diktverket:

Frihet är det bästa ting, 
där sökas kan all världen omkring, 
den frihet kan väl bära. 
Vill du vara dig själver huld, 
du älska frihet mer än guld, 
ty frihet följer ära.

Haver du frihet i dine hand, 
du lyckt väl till och bind om band, 
ty frihet liknas vid en falka, 
att ho som frihet giver upp, 
han skulle tagas vid sin tupp 
och sättas ibland skalka.

Flyger frihet bort från dig, 
hon kan väl sedan vakta sig, 
evart du red eller rände. 
Du kan ej giva så stort rop, 
du sitter dock kvar i kappo snop, 
och bort flög höker av hände.

Jag råder dig, hav frihet kär, 
om du kan märka vad frihet är, 
hon är ej god att mista. 
Frid och frälse drager hon hem, 
hugnad och glädje allom dem 
som skylas under hennes kvistar.

Frihet är en säker hamn, 
det visar frihet med sitt namn 
dem som henne kunno lyda. 
En hamn vär för vind och våg, 
frihet beskärmar både hög och låg, 
ty bör man frihet pryda.


