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Der er noget at glæde sig til
I adventstiden ser vi frem mod
en af de helt store fødselsdage
– Jesus’ fødselsdag

S

å blev det endelig jul, jul igen,
sang Kim Larsen i en efterhånden gammel julesang. Forhåbentlig kan vi alle sige »endelig«, for
i julen skal vi fejre fødselsdag, og

hvem glæder sig ikke til fødselsdag
og fest.
Julegaven
Hjemme hos os er fest altid forbundet med traditioner og glade minder.
Det skal julen også være i år. Selvfølgelig skal der bages pebernødder,
laves en kagekirke med lys i, hænges
stjerner og engle op og pyntes med
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forskelligt både hjemmelavet og købt
julepynt.
Alt sammen for at skabe hygge
og stemning. Og ikke at forglemme
fjernsynets julekalendere, der samler
familien de fleste aftener. Endelig er
det velkendte tilbage.
I adventstiden kan vi rigtig forberede os. »Vi venter og venter, nu
kommer han snart«, står der i en børnesang. Jo, der er virkelig noget at
glæde sig til.
Nøje planlagt
Jesus kom ikke ved en tilfældighed.
Det hele var nøje planlagt. I flere tu-

sind år før hans fødsel, kan vi følge
forudsigelsen i Det Gamle Testamente. Festen har været tilrettelagt, gjort
klar til dig og mig.
Gud ønsker, vi skal feste og sige
tillykke. Tillykke til Jesus på fødselsdagen, men måske skal vi i år ønske
hinanden tillykke med fødselsdagen,
for det er jo os selv, der får glæde af
gaven. Selvom det er Jesus, der har
fødselsdag, så var det os, han gav
gaven – tilgivelsen.
Det er en gave, som ingen af os
kan give igen på. En gave, som vi
kun kan takke for og gøre brug af.
Gør du det? Får du sagt tak for gaven, og gør du brug af muligheden
for at bede om tilgivelse?
I julen har vi alle et par ekstra fridage, så brug lidt tid på at sige Gud
tak for gaven, og måske skal du så
gå over og ønske naboen tillykke
med fødselsdagen.
Morten Nebel

Sognepræst Anders
Dalgaard, Øster Snede v/
Løsning, holder to minutters
andagt i uge 49
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Læs mere om advent på:
jesusnet.dk/artikel/2102
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Kongen på æslet

Sig til Zions datter: Se, din konge kommer til dig, sagtmodig, ridende på et
æsel og på et trækdyrs føl.«
Fra søndagens tekst i kirkerne:
Matthæusevangeliet kapitel 21, vers 1-9

Jesus befrier til evigt liv
magt. Når Jesus nu har sejret over
denne magt, så lad os med jubel og
begejstring tage imod hans frelse til
evigt liv.
Søren Juul Skovenborg
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O

rdene er en gammel profeti
om, at jødernes konge skulle
komme til Jerusalem og befri
dem fra deres fjenders magt. Jubelen
og begejstringen ville derfor ingen
ende tage, da Jesus red ind i byen –
selv om det var på et æsel.
Snart fandt de dog ud af, at der ikke blev lagt op til oprør. Derfor overgav de Jesus til deres fjender, for at
de kunne korsfæste ham.
Problemet var, at jøderne havde
misforstået profetien. Den talte om
befrielse fra en alvorligere magt,
nemlig syndens magt. Den holder os
ikke alene fanget i elendighed, men
fører os til sidst til evig fortabelse.
Jesus vidste, at den grufulde korsfæstelse ventede ham i Jerusalem.
Men det var netop på korset, at han
besejrede syndens magt. For på korset tog Jesus den dom, som Gud fælder over synden, og befriede os til et
evigt liv.
Det vigtigste er ikke at blive befriet fra livets forskellige plager og byrder, men at blive befriet fra syndens

Et stearinlys tænder ikke
bare sig selv. Nogen må
gøre det. Sådan er det
også med Guds lys

D

en 1. december angiver som
altid, at vi begynder at tælle ned til julen dag for dag.
1. søndag i advent falder i 2018 den
2. december.
Advent er kirkens måde at tælle
frem til julen på: Vi tænder lys, flere
og flere for hver søndag, indtil det er
jul, Jesus’ fødsel. Den dag, hvor Gud
rakte hånden ned til os, og tændte
det evige lys.
En aktiv handling
Vi ser ofte på de tændte lys i adventstiden og i julen som symboler
på, at Esajas’ profeti om, at mennesket – os, som sad i mørke – skulle
få et stort lys at se. Nemlig Jesus.
Verdenshistoriens klareste lys. Og det
er fint og fromt og godt.
Men der ligger også en symbolik
i, at det at tænde et lys er en aktiv
handling. Et stearinlys tænder ikke
bare sig selv. Nogen må beslutte sig
for at stryge en tændstik og række
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Lyset tændes

ilden – lyset – til vægen, så stearinlyset kan lyse og varme.
Ikke tilfældigt
Det var det, Gud gjorde, da han lod
sin søn føde på jorden. Det var ikke
bare noget, der skete tilfældigt. Gud
besluttede sig for, at han ville redde
os fra det mørke, vi sad i, og han
greb ind vores historie og tændte lyset. Fordi han elskede os.
Det er adventstidens - og julens
- budskab: At Gud tændte lyset i verden. Et evigt, uudslukkeligt lys. Ikke
som vores stearinlys og juletræskæder, der brænder ud eller går i stykker. Guds kærligheds lys brænder
evigt.
Peter Guldager Dahl
Fra jesusnet.dk

