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GAMMEL HELGEN
NY TRADITION

Lucia-dagen handler om at sprede lys i en
mørk tid. Navnet Lucia stammer fra det
latinske ord for lys. Som vi venter på lyset fra
Lucia-bruden, venter vi i advent på livets lys
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L

ucia-dagen, den 13. december, er en
opmuntrende dag med Lucia-optog
allevegne: Unge piger i lange, hvide gevandter med stearinlys, ledsaget af
lugten af brændt gran, går i takt gennem
sognegårde, skoler, missionshuse og insitutioner over hele landet til lyden af deres
egen sang. Men de færreste ved, hvorfor
de gør det.
De fleste er nok med på, at Lucia er en
helgen. Det fremgår af, at vi kalder hende
Sankta. Og mange regner vist med, at det
må være en meget gammel skik, siden
det jo efterhånden er hundredvis af år
siden, at det var almindelig praksis at fejre
helgener her til lands.
Men virkeligheden er, at traditionen
på dansk grund kun er halvanden

menneskealder gammel. Den er kommet
fra Tyskland via Sverige, hvor Lucia blev
kædet sammen med den meget ældre,
skandinaviske vintersolhvervsfest,
lussenatten, der markerer, at dagene
bliver lysere igen.
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I 1944 arrangerede det danske ugeblad
Week-End en Lucia-fest, der efter
svensk forbillede blev udformet som en
skønhedskonkurrence, hvor vinderen –
naturligvis – blev kåret som Luciabrud.
Lucia var kommet til Danmark for
at blive, og i kølvandet af fire års
mørklægning under 2. verdenskrig bed
traditionen med at bære lyset frem sig for
alvor fast.

Fejring af lyset
Vores Lucia-fejring er heller ikke religiøst
begrundet. Lucia-optoget har intet at
gøre med, at virkelighedens Lucia var en
ung, from siciliansk pige, der blev martyr
på grund af sin kristne tro. Navnet Lucia
er afledt af det latinske ord for »lys«, og
dermed syntes svenskerne, det var oplagt
at knytte hende – der i øvrigt er de blindes
skytshelgen – til lysfesten.
Det er også baggrunden for vores Luciafester: At vi tænder lys i en mørk tid. Det
er der ikke noget særligt fromt ved –
men bestemt heller ikke noget galt med.
At lyset spreder mørket er nemlig et af
Bibelens hovedanliggender: »Det folk, der
vandrer i mørket, skal se et stort lys, lyset
skinner for dem, der bor i mørkets land.«
(Esajas’ Bog kapitel 9, vers 1).
Det lys, som Esajas taler om, er det lys,
som adventstiden i det hele taget er fuld
af forventning om. Det er nemlig Jesus,
ham, der siger om sig selv, at »Jeg er
verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig

CI
TAT SAGT OM
VENETID

»Vi skal snart fejre jul. Vi skal
feste for Jesus. Vi skal møde vores
frelserkonge. Så vi forbereder os.
Men vigtigere er det, at han har
forberedt sig på at komme til os. Han
kommer for at møde os som vores
sagtmodige, venlige og milde konge,
der har medlidenhed med syndere.«
Robert Bladt (impuls)

»Vi venter … bedst på jul ved at læse
om Jesus i Bibelen og fortælle ham
om alt det, der bor i os. Længsler,
uro, håb og glæde. Verdens frelser
lytter.«
Mikael Holst Kongensholm (Læs mere på
jesusnet.dk/artikel/9783)

vandre i mørket, men have livets lys.«
(Johannesevangeliet kapitel 8, vers 12).

Peter Guldager Dahl
Fra jesusnet.dk

GÅ UDEN OM
BRUDGOMMEN

Men ved midnat lød råbet: Brudgommen
kommer, gå ud og mød ham! Våg derfor,
for I kender hverken dagen eller timen.
Fra søndagens tekst i kirkerne:
Matthæusevangeliet kapitel 25, vers 1-13

Det er pinligt at skulle smutte forbi brud
en, lige før dørene slås op til hendes tur
op ad kirkegulvet. Man kan være ret sikker
på, at alle i kirken opdager det, når deres
forventningsfulde blikke søger mod den
knirkende dør i et ellers stille rum. Så er
det bedre at sidde klar og kunne rejse sig
for bruden, når dørene åbnes.
Jesus fortæller en lignelse om et bryllup i Israel. Det er ikke helt som et dansk
bryllup, men essensen i budskabet er det
samme. Det handler om at være klar.
Brudepigerne kunne ikke bare løbe
ærinder midt i det hele, for i den jødiske
tradition ved man ikke præcist, hvornår
brudgommen kommer, men når han kommer, skal bruden og brudepigerne være
fuldstændig klar. Brudgommen kan ikke
vente længere med at hente sin brud.
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DET HANDLER
OM AT VÆRE KLAR

Jesus kalder et sted sig selv for brudgom, og lignelsen her fortæller, hvordan
han vil hente sin brud, summen af alle de
mennesker, der tror på ham. Og han er ligesom manden i lignelsen. Den dag kan
han ikke vente.
Morten Stubkjær Klausen

