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Jesus brager igennem vores juletræthed 
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Efter ugevis af julearrangementer og 
gaveræs var det endelig ved at blive 
jul. I flere måneder havde vi kigget 

på pyntede facader, blinkende julemænd 
og glansbilleder på honningkagerne ved 
bageren. I vores lille præstefamilie havde 
flere af os været afsted til adskillige ju
legudstjenester i løbet af juleaftensdag, 
mens resten stod for juleforberedelserne i 
hjemmet. Vi var selvsagt en smule trætte 
efter dagens 80 halleluja’er på plejehjem, 
på sygehus og i kirke.
 Mens vi mageligt og stille nød mors 
festmåltid, lød et brag inde fra stuen. Vi 
ilede alle derind og kunne chokerede kon
statere, at ilden i den glemte advents
krans havde spredt sig, sprængt glasfadet 

under den i stykker og nu var godt i gang 
med at lave mærker på sofabordet. Hur
tigt blev krans, fad og den tilhørende lille 
ildebrand kastet uden for havedøren, hvor 
ilden hurtigt gik ud.
 Da den værste forskrækkelse havde 
lagt sig, kunne vi heldigvis grine af situati
onen. Bordet kunne slibes lidt, fadet kun
ne erstattes, og vi kunne fortsætte vores 
julegilde i ro og mag.

En altoverskyggende gave
Egentlig er det lidt befriende med sådan 
et brag midt i juleidyllen. Det kan minde os 
om, at julen ikke først og fremmest hand
ler om honningkager og blinkende pynt.
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 Da Jesus kom til jorden, var det for at 
bryde mørkets magt. Som verdens lys 
brager han ind i vores verden af glansbil
leder, julestress og pyntede facader for at 
tilbyde os en evighed sammen med ham. 
Verdens lys kan ikke slukkes ved at kaste 
det ud af havedøren, og den evige fred kan 
ikke erstattes af glansbilleder, julelys og 
duften af honningkager. Den altoverskyg
gende julegave, som Jesus kommer med 
til os alle, er ikke dette års julefred, men 

Læs mere om julen på:  
jesusnet.dk/jul

Læs alle de nyeste filmanmel
delser på: filmogtro.dk

en evig, himmelsk fred, som kun Jesus kan 
give os.
 Vi må vågne op af vores juledøs og hu
ske på, at den rolige og idylliske jul hænger 
sammen med den dramatiske og skelsæt
tende påske, hvor Gud brød mørkets magt 
én gang for alle. Derfor er der grund til at 
synge »halleluja« igen og igen.
 Glædelig jul!

Marie Nygaard Aalbæk

imedia samler video og 
lyd om tro til dig

Kig forbi imedia.dk

JULENS HELLIGDAGE
Juleaften er noget særligt for de fleste her 
i Danmark, men i mange lande ville det 
opfattes som en tyvstart på julen. Den 25. 
december er dagen, man i de fleste lande 
fejrer jul, og det er ifølge traditionen Jesus’ 

fødselsdag. Det er også den første hellig
dag i julen.
 Anden juledag den 26. december er op
rindeligt dagen for den første kristne mar
tyr, Stefanus. Tidligere har der været både 
en tredje og en fjerde juledag, men de er 
forsvundet igen. Den næste i rækken er de 
fleste år julesøndag, der i år fortæller om 
Jesusbarnets omskæring. Herefter følger 
nytårsdag, hvor man i kirkerne takker for 
det gamle år og beder for det nye. Julen 
varer til helligtrekonger, som tidligere var 
den sidste helligdag i julen. Den er dog ik
ke længere helligdag.

Morten Stubkjær Klausen (Kilde: folkekirken.dk)



JOHANNES TRÅDTE TIL SIDE
Det vækker gerne stor opmærksomhed, 
når en kendt person som voksen lader sig 
døbe. Dåben er et ønske om at knytte sig 
til noget større, som det nogle gange ud
trykkes, men det ender ofte med, at der 
kommer endnu mere fokus på den kendte.
 Johannes havde fået en vis status ved 
sin døbervirksomhed ved Jordanfloden, 
men han trådte selv til side, for at bane 
vejen for Jesus.
 Det var også meningen med hans dåb. 
Det var ikke en kristen dåb, men derimod 
et vidnesbyrd om, at man omvendte sig 
fra at stole på sig selv, til at tage imod Je
sus Kristus som sin frelser.
 Det betød dog ikke, at de mennesker, 
som lod sig døbe af Johannes, ikke længe
re var noget i sig selv. Det er vi alle sam
men, men Jesus vil altid være større. Og 
det uanset hvilken magt og position man 
har.

Johannes svarede dem: »Jeg døber med 
vand; midt iblandt jer står en, som I ik
ke kender, han som kommer efter mig, 
og hans skorem er jeg ikke værdig til at 
løse.«

Fra søndagens tekst i kirkerne:
Johannesevangeliet kapitel 1, vers 19-28

HAN SOM KOMMER 
EFTER MIG

 Vi skal nok få den del af opmærksom
hed, som tilkommer os. Hvis ikke går det 
nok også. Det er mere vigtigt, at der altid 
er plads til at ære Jesus. Lad os træde til 
side for ham, for ingen har vist os så stor 
kærlighed og givet os så meget, som han 
har.

Søren Juul Skovenborg
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