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ADVENT LYSER
FREM TIL JUL

Julens betydning bliver gradvist oplyst gennem adventstidens bibeltekster. Og vi bliver
oplyst nok til at glæde os til en fest, der er
langt mere end gaver, mad og hygge
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ulekalender, kalenderlys, adventskrans
- juletraditioner, der tæller dagene i december måned og alle sammen peger
frem mod selve juleaften! Men hvorfor lige
en adventskrans?

Adventskransen
Denne krans med fire lys er stadig en fast
del af traditionen hos mange. Men hvad
er egentlig indholdet? Et kalenderlys har
et enkelt indhold. Hvis det skulle lykkes at
få det brændt ned til tiden, så kan man på
lyset præcist aflæse, hvor mange dage der
er til juleaften.
Det kan man ikke med adventskransen!
For den tæller søndage. Ideen er, at de
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sidste fire søndage inden juleaften markeres med hvert sit lys. Når man så har ild i
dem alle, så er det snart juleaften!
Hvis juleaften falder på en søndag, så
er det netop den dag, man tænder det
fjerde lys. I år tænder vi det fjerde lys fire
dage før juleaften.

Budskabet
Adventskransen fortæller os, at der simpelthen er nogle lys, der skal tændes, hvis
vi skal have lys nok til at se, hvad det betyder, at Jesus blev født julenat.
Ved de fire advents-gudstjenester læser vi nogle tekster fra Bibelen, der allerede var mange hundrede år gamle, da Jesus
blev født.
Her hører vi en masse forudsigelser om
hans fødsel, og hvad den betyder. Og vi
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læser nogle tekster, der fortæller, hvad Jesus selv som voksen sagde om julens betydning – og hvad nogle af de allerførste
kristne sagde om julen.
Og så er vi oplyst nok til at glæde os til
en fest, der er langt mere end gaver, mad
og hygge. En fest for Guds enorme kærlighed og den evige fred. En fest for Jesus,
der er verdens største julegave! Og så er
den tilmed gratis!
Bonusoplysning: Den runde krans er et
symbol på evigheden, der hverken har begyndelse eller ende. Og det stedsegrønne

(betyder: »evigt-grønne«) gran symboliserer, at der er tale om evigt liv.
Sprint Aagaard Korsholm
Fra jesusnet.dk

CI
TAT SAGT OM

GLÆDE

Glæde kommer sig af at være taknemmelig for det, man har, uanset
om det er lidt eller meget. Som Guds
barn er det tydeligt for mig at se,
at jeg har fået alt af Gud. Jeg har så
meget at takke for, uanset hvordan
min hverdag i øvrigt ser ud.

Line Reckweg Nissen
(jesusnet.dk/artikel/8496)
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AT SNAKKE MED NOGEN?
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Det er ikke gaverne, vi giver af glæde og kærlighed til hinanden, der gør
julen til noget særligt og højtideligt.
Det er dét, at vi alle i glæde og kærlighed har fået en gave fra Gud. Skal
vi give hinanden gaver i glæde over
det, så lad os give hinanden glæde
og kærlighed.

Michael Thomsen (jesusnet.dk/artikel/2404)
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BLINDE SER OG
LAMME GÅR

Blinde ser, og lamme går, spedalske bliver rene, og døve hører, og døde står op,
og evangeliet forkyndes for fattige.
Fra søndagens tekst i kirkerne:
Matthæusevangeliet kapitel 11, vers 2-10

HVEM ER DU JESUS?
Med ordene om alt det forunderlige, der
sker, svarer Jesus på et spørgsmål fra Johannes Døber: »Er du den, som kommer,
eller skal vi vente en anden?«
Spørgsmålet er forankret i Johannes’
tro på Guds løfte om, at han vil sende
Messias. Og svaret er lige så grundigt forankret i de samme ord. Alt det, Jesus beskriver i sit svar, er lovet af Gud igennem
de profetier, vi kan læse i Det Gamle Testamente – særligt i Esajas’ bog.
Gud har gennem hele Bibelen vist os sin
store plan for at frelse mennesker. Jesus’

komme til verden og hans død på korset
er det helt centrale punkt i planen.
Og med Jesus’ komme til verden, kom
også tegnene på Guds nærvær, som Jesus
beskriver. Derfor skal hverken Johannes
eller vi vente en anden. Jesus er svaret på
det, Johannes tror, og det Gud har lovet os
alle.
Det glade budskab – evangeliet – er,
at Jesus kom for at frelse os fra synden
og dens konsekvenser og give et evigt liv
sammen med ham til alle, der tror på ham.
Og budskabet er til alle.
Morten Nielsen
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