
ADVENT HILSER ET 
NYT ÅR VELKOMMEN
Advent handler om mere end jul. Det er en 
forberedelsestid frem mod Jesus’ fødsels-
dag, men også begyndelsen på et nyt år
Foto: fermate/iStock/Getty Images Plus
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Fire søndage før jul begynder advent, 
som varer indtil den 24. december, 
hvor julen begynder. Indtil da handler 

december om advent. Advent kommer af 
det latinske Adventus Domini, som bety-
der Herrens komme. Herren er her Jesus, 
og i adventstiden tænkes der både på den 
første gang, Jesus kom som menneske til 
jorden, og på den anden gang, hvor han 
kommer igen for at dømme alle menne-
sker og oprette det evige fredsrige. Prædi-
kenteksterne i kirkerne handler i advents-
tiden om begge dele.

En ren kirkelig fest
Hvor julen også har rødder i gamle heden-
ske traditioner, så er advent en ren kirke- lig begivenhed. Første gang, vi hører om 

advent, er tilbage i det 4. århundrede, og 
først omkring år tusind blev advent fast-
lagt som de sidste fire søndage inden fej-
ringen af Jesus’ fødsel.

Fastetid
Det er næppe alle nu om dage – heller ik-
ke i kirken – som venter med julegaveind-
køb, pebernødder og brunkager til den 24. 
december, men advent har fra begyndel-
sen været en forberedelses-tid til julen. 
I kirkelig sammenhæng betyder det en 
bods- og fastetid, en renselses-tid, hvor 
man samler sind og tanker om den fore-
stående fest. Bl.a. ved at faste fra mad og 
underholdning og ved at gøre op med sine 
synder og laster. På den måde bliver både 
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sjælen og kroppen klar til den store jule-
fest.

Adventskransen
Adventskransen er som mange andre ju-
letraditioner kommet til os fra Tyskland 
og blev først almindelig i Danmark i tiden 
omkring 2. verdenskrig. De fire lys symbo-
liserer de fire søndage og tændes ét efter 
ét, sådan at alle fire lys først brænder på 
fjerde søndag i advent. Adventskransen 
er en særlig luthersk skik og skal min-
de os om lyset, som var ved at komme til 
verden. Nogle steder bruger man også et 
femte hvidt lys i midten, som tændes ju-
leaften.

Farven lilla
I kirken er adventsfarven lilla. Derfor har 
den oprindelige farve på adventskransens 
bånd eller lys også været lilla, og præ-
stens messehagel er også lilla i advents-
tiden. Farven lilla er bodens farve. I nogle 

Læs mere om advent på: 
jesusnet.dk/advent

kirker og lande fejres tredje søndag i ad-
vent til ære for Johannes Døber, og kran-
sen har denne dag fået en rosa eller violet 
farve.

Kirkens nytårsdag
Første søndag i advent er kirkens nyt-
årsdag (i de katolske og lutherske kirker). 
Denne søndag begynder det nye kirkeår. 
Grundtvigs kendte nytårssalme »Vær vel-
kommen Herrens år« findes således både i 
en advents-udgave og i en nytårs-udgave.

Asbjørn Asmussen
Fra jesusnet.dk

SJÆLESORGSLINJEN

HVER MANDAG AFTEN 
KL. 19.00 – 22.00

82 271 333

HAR DU BRUG FOR 
AT SNAKKE MED NOGEN?

imedia samler video og 
lyd om tro til dig

Kig forbi imedia.dk

Bod: at man angrer det forkerte, 
man har gjort, og søger tilgivelse 
hos Gud.

Messehagel: en kappe, som præsten 
bærer over præstekjolen eller 
messeskjorten under nadveren.

Johannes Døber: Jesus’ fætter, som 
skulle forberede mennesker på, 
at Jesus var på vej ind på scenen.

O R D
forklaring



JESUS FORLOD DEM
Jesus kommer til sin hjemby, Nazaret. I 
byens synagoge læser han en profeti fra 
Det Gamle Testamente om Messias, Guds 
søn. Efterfølgende forklarer han, at han er 
opfyldelsen af profetien.

Men han banede sig vej imellem 
dem og gik.

Fra søndagens tekst i kirkerne:
Lukasevangeliet kapitel 4, vers 16-30

HAN GIK

 Umiddelbart bliver tilhørerne begejstre-
de, men snart efter bliver de mistroiske. 
Da Jesus tilmed påstår, at de ikke er mod-
tagelige for Guds ord, bliver de så rasende, 
at de vil slå ham ihjel.
 Optrinet slutter med, at Jesus baner 
sig vej igennem den truende menneske-
mængde og forlader dem.
 I dag kan der også opstå vrede, når 
budskabet om evigt liv ved troen på Jesus 
lyder. For nogle er det, fordi de ikke vil fin-
de sig i, at Jesus gør krav på at være den 
eneste, som kan frelse. Andre vil kun have 
med ham at gøre, så længe det kan være 
på egne præmisser.
 Uanset hvor vred man bliver på Bibe-
lens budskab, slår det ikke Jesus ihjel. Han 
går derimod bedrøvet sin vej, fordi han må 
overlade den, der afviser ham, til at stå 
alene for Guds domstol.
 Det bedste valg er at tage imod Je-
sus som den frelser, Bibelen omtaler ham 
som.

Søren Juul Skovenborg
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