Dengang julen gik hen og blev kristen
- og svinet blev stuerent
Af Bent Gottfredsen

Kejser Konstantin den Store
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Det var i året 1078 efter Roms grundlæggelse, eller i år 78 efter kejser
Diokletians nye tidsregning.
Kejseren havde syntes, at det ikke gik længere med tusinder i årstal.
Det var alt for besværligt at skrive 1078 med romertal – MLXXVIII.
I dag ville vi skrive 325 e. k.

Kejser Diokletian

I Nikæa – hovedstaden i den romerske provins Bithynien -- var der
stor trængsel og opstandelse.
Intet herberge havde blot den mindste plads tilovers for en træt
tilrejsende.
Her var nu samlet over 300 hellige mænd samt - ikke mindst - alle
deres mange slaver og andre tjenende ånder.
Det var endelig - efter årelange tovtrækkerier - lykkedes at få indkaldt
alle kristenhedens betydeligste gejstlige til et stort møde – det
allerførste økumeniske koncil.
Til sidst havde kejseren selv - Konstantin den Store - måttet skære
igennem og havde indkaldt mødet til at skulle finde sted i Nikæa nogle
få dagsrejser mod sydøst fra Konstantinopel ad romerrigets
fortræffelige veje.
Mange undrede sig over kejserens pludselige interesse for kristne
teologiske spørgsmål.
Han var kendt som en dygtig og meget målrettet politiker, hvilket de selv af hans egen nærmeste familie - der havde stået ham i vejen, ikke
længere havde mulighed for at gøre.
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Var det Konstantin selv, eller var det i virkeligheden hans kloge og
handlekraftige mor, enkekejserinde Helena, der stod bag?
Selv havde kirken ikke magtet at indkalde, for Roms biskop mente, at
han var betydeligere end alle de andre biskopper - fordi han sad i
Rom – og han var derfor begyndt at kalde sig pave.
Bedre blev det ikke af, at biskoppen af Konstantinopel også mente, at
han var betydeligere end alle de andre, fordi han sad i det store
Romerriges nye anden hovedstad – Konstantinopel – og han var
derfor begyndt at kalde sig patriark.
Emnet der skulle drøftes var intet mindre end kristenhedens fremtid.
Den store dag for mødets start oprandt den 20. maj.
De hellige mænd måtte mødes på stadion. Det var det eneste sted, hvor
der var plads nok.
Det gik også fint. Vejret var som sædvanlig lunt og tørt – og
akustikken var fremragende, når de bare talte én ad gangen og fra
scenen - og ikke i munden på hinanden, der hvor de sad.
Hermed kneb det fælt, for de var jo alle hjemmefra vante med, at det
var dem, der førte ordet, og menigheden der lyttede.
Her var nu alle biskopperne – de herrer fra Rom og Konstantinopel
skulede fælt til hinanden – her var priorer, abbeder, diakoner, præster,
asketer og munke.
Eremitterne var blevet hjemme.
De skyede omgang med folk – ligesom søjlehelgenerne blev på deres
søjler. Her var mænd fra hele det store romerske verdensrige, selv fra
det fjerne Cholkis kom biskoppen. Han var blevet modtaget med
begejstring, for han medbragte adskillige store amforaer kæmpekrukker - af sit hjemlands berømte vine. For som den store
græske digter Homer allerede 1000 år tidligere skrev: ”De Cholkiske
er de bedste”.
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Homer Illiadens og Odysseens forfatter var også vinkender

Til alles overraskelse mødte der også en gejstlig op fra det fjerne
Hibernia – også kaldet Britania Minor – Det lille Britanien. Det var
ikke engang en del af romerriget.
Det var en lille ilter mand med fregner, krøllet hår og fuldskæg. Begge
dele var helt røde.
Han vakte en del opsigt – også ved sin tørst, men det måtte vedgås, at
hans latin var upåklageligt.
Hans navn var meget langt og helt umuligt at udtale. Man endte
derfor med at kalde ham Rødskæg.
Mange undredes over, at indbyggerne i Hibernia var kristne. De gik
for at være stærke i troen, men også for ikke at tage troens forskrifter
alt for tungt. I dag hedder Hibernia Irland.
Priorinderne, abbedisserne, diakonisserne, nonnerne og andet
kvindfolk havde selvfølgelig at holde sig hjemme.
Dette var alvorlige sager - for mænd.
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De første par dage gik med de indledende formalia, og dem var der
mange af.
Hvad skulle de drøfte, og hvad skulle de tage beslutning om?
Det allervigtigste var: Hvem var Jesus? Var han guddommelig?
Det mente de fleste i Rom, eller var han bare som Arius mente: Enten
et menneske, der tjente som bindeled til gud? Eller en mindre gud?
Eller var han blot en halvgud, som så mange andre?

Arius. Meget tidligt kalkmaleri – måske med portrætlighed

Arius var et problem. Han var stædig som en jøde, og han havde gode
argumenter. Han hævdede, at gud var udenfor verden, og at Faderen
var vigtigere end Sønnen, fordi han kom først. Bedre blev det ikke af,
at han havde rigtig mange tilhængere på koncilet – af biskopper alene
62. Han var ganske vist ekskommunikeret, men det hindrede ham ikke
i selv at fremføre sine synspunkter for koncilet, uden at nogen drømte
om at krumme et hår på hans hoved.
1000 år senere havde kristenheden lært at tage sig anderledes effektivt
af den slags afvigere. De blev øjeblikkeligt brændt på bålet som
kættere.
Det næstvigtigste punkt var formuleringen af en fælles trosbekendelse.
Der var også spørgsmålet om, hvornår det var påske.
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Og til sidst men ikke mindst. Hvordan fik de nyt liv i
missionsarbejdet?
På tredjedagen besøgte kejseren i egen person koncilet. Han bød dem
hjerteligt velkomne og ønskede dem god arbejdslyst, men han sagde
også, at han håbede og forventede, at de var færdige med deres
arbejde, således at de kunne deltage i fejringen af hans 20 års
regeringsjubilæum den 25. juni. Dette lagde et vist pres på de hellige
herrer, fordi alle vidste, at det var uklogt ikke at leve op til den
enevældige kejsers forventninger og forhåbninger - og ikke mindst,
hvad var det kejseren ønskede af dem – vist enighed? - men hvorfor?
Her gjaldt det nok noget for noget!
Spørgsmålet om Kristi status blev løst ved, at man - formidlet af
kejserens gode ven og senere biograf, den kloge Eusebius af Cæsarea konstruerede Den Hellige Treenighed: Faderen, Sønnen og
Helligånden. Det var et diplomatisk mesterværk, der aldrig siden er
blevet overgået. At ingen forstod det, betød mindre. Der blev skabt
enighed!
Trosbekendelsen enedes man også om den 19. juni efter ugelange
”kommaretninger”: Den Nikæanske Trosbekendelse, som den dag i
dag er grundlaget for al kristen trosbekendelse.
Angående spørgsmålet om hvornår det var påske, kunne der ikke
opnås forlig mellem de mange forskellige forslag, hvor alle mente, at
deres dato var den rigtige. Det eneste man kunne enes om var, at de
kristne ikke skulle følge jødernes påske.
Løsningen blev, at man overlod det til den kloge biskop Peter af
Alexandria hvert år at fastsætte påsken, også fordi han derhjemme
havde adgang til verdens største og bedste bibliotek.
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Biskop Peter af Alexandria

Så var der spørgsmålet om missionsarbejdet tilbage.
Jesus havde sagt: ”Gå ud og gør alle folkeslag til mine disciple” og Det
Gamle Testamente sagde: ”Du må ikke have andre guder end mig”.
Derfor havde man missioneret flittigt.
I starten var det forståeligt nok gået ret trægt, fordi staten
hårdhændet havde forfulgt de kristne, som med deres monoteisme
blev anset for farlige for statens sikkerhed.
Der skulle i romerriget være plads til alle guder, hvis freden og
stabiliteten skulle opretholdes i verdensriget med de mange folkeslag
og lige så mange guder og religioner. Derfor skulle der altid være plads
til én gud til, men de kristne ville have monopol. Det gik ikke.
I de senere år var forfølgelserne dog langsomt ebbet ud.
Mange mente, at det skyldtes enkekejserinde Helena. Nogle mente
endda at vide, at hun var kristen.
At hun havde stor indflydelse på rigets styring, vidste alle.
Der havde nu været en række gode år for den kristne mission.
Så godt som alle slaverne havde ladet sig omvende og også rigtig
mange af de fattige. De havde også al mulig god grund til at håbe på et
bedre liv efter døden, men så var fremgangen stagneret.
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Det var simpelthen næsten ikke til at komme igennem hos
middelklassen, og hos overklasen gik det slet ikke.
Der var også en fornemmelse af, at kejseren gerne så, at
kristendommen gjorde fremskridt, men hvorfor? Og hvad skulle der
til?
Eusebius forklarede, at kejserens og nok også enkekejserindens
interesse for kristendommen desværre ikke skyldtes, at de havde fattet
en brændende interesse for den eneste sande tro. Den var snarere
politisk motiveret. Det var svært at holde sammen på det store rige.
Der var ét rige, én kejser, ét borgerskab, én lov – ”Lex Romanis”, én
mønt, men en sand overflod af guder.
Hvis man nu også fik én gud for hele riget, kunne det styrke
sammenholdet, og da navnlig overfor barbarerne udenfor riget.
Man havde jo allerede tidligere uden større succes forsøgt sig med at
lade kejseren være guddommelig. Det var derfor kejseren og
enkekejserinden interesserede sig for kristendommen.
Kristendommen kunne måske blive statsreligion, hvis der kunne
indgås nogle praktiske aftaler og forlig. Det nikkede alle de hellige
herrer eftertænksomt til.

Eusebius af Caecarea
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Tilbage stod nu spørgsmålet om at få gang i missionsarbejdet.
Her var der lige så mange forslag, som der var deltagere.
Desværre var de alle blevet prøvet tidligere adskillige steder uden det
mindste resultat. Middelklassen og overklasen var ikke til at få i tale.
Da var det, at Rødskæg tog ordet. ”Vi skal ophæve forbuddet mod
svinekød. Romerne elsker Det søde Kød, som de kalder det. Vi får
aldrig dem, der har råd til at spise svinekød til at blive kristne, hvis vi
opretholder forbuddet”. Det vakte vild opstandelse.
Svinet var et urent dyr, og det, at man ikke spiste dets kød, var jo det,
der adskilte de kristne - og så jøderne – fra hedningene.
Rødskæg sagde: ”Tænk nu over det en gang mere, skal vi være
statsreligion, kan det nok være en flæskesteg værd og,” sagde han, ”så
smager det godt – siges det.”
Det sidste fik mange af de hellige mænd til at se ned på sandalerne om de var ordentligt bundne, da han samtidig lod blikket vandre hen
over dem. Det endte med, at man efter hemmelig skriftlig afstemning
næsten enstemmigt afskaffede forbuddet mod svinekød.
Succesen fik Rødskæg til at komme med endnu et forslag: ”Vi skal
kristne solhvervsfesten – Sol Invictus – festen den 25. december for
den ubesejrede sol. Det er romernes største fest. Den får vi dem aldrig
til at holde op med, og så længe de fejrer den, bliver de aldrig rigtig
kristne.
Derfor foreslår jeg, at vi beslutter, at den 25. december er Kristi
fødselsdag, og så kunne vi samtidig også lave vor egen kristne
tidsregning ud fra hans fødselsdag”. De forslag skabte vild debat.
Mange af de hellige herrer kunne godt se ideen i dem, mens andre
sagde, at nu gik Rødskæg for vidt.
Biskop Peter af Alexandria sagde nogle vægtige ord. Han erindrede
på, at det eneste man i virkeligheden vidste om Kristi fødsel var, at
han blev født i sommerhalvåret.
Evangelisterne skriver udtrykkeligt, at hyrderne var ude på marken,
og ethvert dannet menneske vidste jo, at Judæa var et bjergland, hvor
der selvfølgelig hverken var dyr eller hyrder på marken midt om
vinteren. Hvis de placerede Kristi fødsel til den 25. december, ville de
gøre sig selv til nar.
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Ideen om en ny kristen tidsregning var langt mere realistisk. Ganske
vist kendte man ikke årstallet for Kristi fødsel, men på baggrund af
romersk og jødisk historieskrivning kunne man indsnævre perioden
til blot syv år. At beslutte sig for et årstal kunne måske nok gå an, men
fødselsdatoen skulle vælges til en dag i sommerhalvåret.
Hermed endte debatten, og man gik over til afstemning.
Her besluttede man trods Peters gode argumenter, at Kristi fødselsdag
fastsattes til den 25. december. Missionen skulle fremmes – formålet
helligede midlet. Samtidig fastsatte man så Kristi undfangelse til den
25. marts - ni måneder tidligere. Verdens skabelse vedtoges at være
samme dato, så var der orden på tingene.
Forslaget om en ny kristen tidsregning blev ikke vedtaget, men tanken
var sået.
200 år senere fremsatte munken Dionysos ideen igen.
Den gode munk var mere kendt for sin store fromhed end for sin gode
forstand. Paven vendte sig straks imod ideen. Han fandt den for løs,
men blandt folket vandt Dionysos ide langsomt gehør.
Paverne begyndte dog først så småt at anvende den nye kristne
tidsregning op i 900-tallet, men da var situationen en anden.
Nu stod det ilde til med læsekundskaberne og geografien var næsten
glemt. Sådan gik det til, at julen blev kristen, og at vi fik den kristne
tidsregning omkring år 1000.
Her i Norden lod vi os dog aldrig presse til at sige: Kristi Messe.
Nej, vi holdt fast i navnet: Jul, selv om vi flyttede julen fra januar til
december. Asatroens juletraditioner: At ”drikke jul”, grovæde, og
hygge sig med pigerne genfinder vi i vores julefrokoster. Kunne Gorm
den Gamle have deltaget, ville han næppe have bemærket, at Hvide
Krist havde taget over fra Alfader Odin.
Den 25. juni år 325 sluttede koncilet i Nikæa.
Kejseren erklærede sin store tilfredshed med dets beslutninger, der som han sagde - gav ham et godt grundlag at arbejde videre på, og
enkekejserinde Helena nikkede og smilede samstemmende.
Om aftenen blev hele koncilet inviteret med til den store
jubilæumsbanket i statholderens – eller som de lokale sagde det på
græsk - i despotens palads, og da blev der serveret honningglaseret
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flæskesteg med cholkiske vine og græsk salat med feta og
Kalamataoliven - alt i rigelige mængder - til alle de hellige herres
udelte begejstring.
At blive romersk statsreligion var nok en flæskesteg værd – og så
smagte det jo godt!
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