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                                                        Vi går hen til krybben  

I Provence i det sydlige Frankrig,  har de en imponerende og smuk skik:  til jul fejring  , er Jesu fødsel 

afbilledet ved meget smukke krybber med ”Santons”, som er små terrakotta figurer malet med de samme  

farverne som på traditionelle kostumer. 

 

Blandt Santon figurer i disse Provencalske julekrybber er der en meget 

vigtig person. Det siges endda, at hvis han ikke er med, er den ikke en 

sand julekrybbe. 

Figuren er Ravi ("Lou Ravi" i "Provençal" sprog). Hans arme er hævet i 

luften, og han udmærker sig med stærke demonstrationer af glæde før 

Jesusbarnet:  

Han anerkender skrøbelighed af dentte barn, der lige er blevet født i en 

usikker stald, fordi han er sig selv skrøbelige 

og ofte gjort nar af i hans landsby på grund af 

hans simple ånd.  

Og det er han, med en meget kommunikativ 

glæde, som kommer til at tage hånd om alle landsbyens folk og føre dem til Jesus! 

Vi har mistet vores evne til at undre og vores verden har mistet glæde, i en stadig 

mere hektisk stræben efter magt og rigdom.  

Heldigvis folk med et handicap har ikke tabt 

deres forbindelse til liv, og de kan tage os tilbage 

til det grundlæggende: Lad os lede af dem og 

finde, hånd i hånd med dem, vores barnlig sjæl. 

Mary kan hjælpe os med at undre, hun, som gav os sådan en smuk bøn: 

Min Sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder sig over Gud, min Frelser, for 

han har set med fordel på sin tjeners ydmyghed. Sikkert, fra nu af alle 

generationer vil prise mig salig; for Mægtige har gjort store ting for mig, 

og hans Navn er helligt  

(Luk 1: 46-49). 

Til denne jul fest, og  i mimen vi kommer til at forberede, lad os efterlade 

et stort rum for "Lou Ravi". Der  vil nok være mere end én person, der 

ønsker at tage denne rolle!  
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……………………………….Julekrybbe med Santons 
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 Og vi kan, mens vi  holder hinanden i hånden og følger  "Lou Ravi", drøm om en verden, der kunne være så 

smuk, hvis vores venner med særlig behov kunne blive hilst velkommen i deres retmæssige plads i denne 

verden: 

Vi drømmer om en verden, hvor de "Ravis" af vores tro og Light samfund ville være vores mestre i glæde! 

Vi drømmer om en verden, hvor vores "Ravis", i landsbyerne, vil minde os, hvor meget skrøbelighed styrker 

solidariteten uden nogensinde at udelukke nogen, 

 Vi drømmer om en verden, hvor vores "Ravis", i sogne, minder os , (til tider ved at forstyrre de smukke kor 

sange!), om at den mindste, er dem, der er det vigtigt at efterligne for at komme ind i himmeriget, 

Vi drømmer om en verden, hvor vores "Ravis", i familier, kan skabe harmoniske relationer, de føler  virkelig 

spændinger, så snart de vises. 

De lidelser og tårer, at et barn med et handicap forårsager ind i en familie må ikke nægtes, men hvis det er 

den pris at betale til permanent at minde verden om, at undren, solidaritet, at hjælpe hinanden og glæde er de 

vigtigste referenceværdier så ja, tre gange ja, de vil være velkommen, kan de være vores guider til effektivt 

føre vores "kopernikanske revolution"! 

Kardinal Rylko, formand for det Pavelige Råd for Lægfolkets i Rom, en række år efter at få at lære os at 

kende, sagde,  "Jer  i l'Arche og i Tro og Lys, I har du skabt en sand kopernikansk revolution, det er ikke 

længere jer, der har gjort gode ting for personer med handicap, men I siger, at det er dem, der har gjort gode 

ting for dig! "(Jean Vanier i prologen til Marie Hélène Mathieu bog" Aldrig mere alene "s XXIV.) 

 


