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Advent: Portalen til julen
I adventstiden ser du måske 
frem til alt det rare, du skal 
opleve i juledagene: Stem-
ning, fællesskab og idyllen 
ved krybben. Men formålet 
med adventstiden er, at den 
ikke blot skal være en venten 
på alt dette, men at du venter 
på Ham, som vil komme dig 
nærmere, end du er dig selv.

Kirken peger i advents-
tiden på to skikkel-
ser, som hver på 
sin måde lærer dig, 
hvorledes du skal 
vente. Advent er som 
en portal, du skal 
gå igennem for at 
komme ind i julens 
helligdom. Porta-
len er flankeret 
af to skikkelser, 
som overvåger 
helligdommen 
og spørger dig, 
hvorfor du øn-
sker at komme 
ind, og samtidig 
underviser de 
dig i, hvor-
dan du 
kan gøre 
det.

De to portalfigurer er meget 
forskellige. Den ene er stor og 
stærk, Johannes Døberen, en 
mand klædt i kamelhår. Men 
til trods for sin størrelse øn-
sker denne mand ikke at være 
noget andet end en røst, som 
råber i ørkenen: ”Ban Herrens 
vej”.

Den anden er en værgeløs 
kvinde, Jomfru Maria, som 
venter et barn. Hun råber 
ikke, hun er tavs og har hele 
sin opmærksomhed rettet 
mod det, som sker i hende. 
Det eneste, hun stille hvi-
sker, er: ”Jeg er Herrens tje-
nerinde”.

De ved begge, hvem de 
venter på. De venter 
ikke på bedre tider, 
ikke på behagelige 
og stemningsfulde 
oplevelser. De ven-
ter på Gud, og de 
ved, at intet kan 
forhindre Hans an-
komst, hvis de er 
åbne for at tage 
imod Ham.

Hvis du også ved, 
hvem du venter 
på, hvis du er 
sikker på Hans 
komme, da fej-
rer du advent 
på rette måde.

Wilfrid 
Stinis-

sen
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Når du vil bede.”Se, Jeg er med jer. . .”
December
Gud for alle mennesker,
ved lovprisningens ånd
fører du os ud af vor tøven.
Ved at betro os  
håbets mysterium 
gør du os i stand til
at dele det med andre
frem for alt ved det liv,  
vi lever.

Januar 
Godhedens Gud,
selv når vi holder os  
langt fra dig,
elsker du os altid, 
og du venter på os.
Ved dit nærvær  
og din tilgivelse 
bliver du vor fred.

Br. Roger af Taizé

Giv øjeblikket evig værdi. 

Almægtige, evige Gud,  
Fader og Skaber 
Tak for livet,  
du har skænket os, 
for evnen du har givet os  
til i dit billede at skabe videre, 
med ord, med følelser,  
med sanser,  
ja, selv med et venligt smil. 

Fri os fra målen og vejen af liv, 
fra begæret efter succes, 
fra troen på tidens betydning. 

Giv øjeblikket evig værdi. 
Gør min historie  
til et billede af din. 
Tak for modet til at leve  
i visheden om min død. 
Tak for lyset  
fra Paradisets kyst, 
som oplyser hver eneste dag 
og fjerner skygger fra mit sind

Fra Bogen: Når livet gør ondt. 

Nytår 
Jeg sagde til englen på tærsklen til det nye år: 
Giv mig lys, så jeg med sikre skridt kan gå den ukendte vej. 

Men englen svarede: 
Gå kun ind i mørket, 
og læg dine hænder i Guds hænder!
Det er bedre end et lys 
og sikrere end en kendt vej.  

Fra Kina



Mange af os har oplevet 
den store betydning af bare 
ét menneske. 
Er man ved at fare vild i en 
storby, er det af afgørende 
betydning, at bare ét men-
neske standser op og hjæl-
per én videre.

Føler man sig ensom og 
forladt – fx til en stor fest 
eller reception, hvor man 
ikke kender en eneste – så 
gør det en kolossal forskel, 
hvis der pludselig dukker 
én op, man kender og kan 
feste og glæde sig sammen 
med.

Erfarer man at stå helt ale-
ne med et synspunkt, på 
arbejde, i menigheden eller 
et tredje sted, så betyder 
det uendelig meget, hvis 
bare én siger: Jeg mener 
også, det er sandt! 

Er man blevet alvorlig syg, 
så er det værste, man kan 
opleve, at ens venner og 
bekendte pludselig trækker 
sig. Det fordobler næsten 
smerten og angsten. Da 
betyder bare ét menneskes 
besøg uendelig meget. Så 
er man da ikke helt forladt. 

Sådan har ét menneske 
på det rigtige sted, på det 
rigtige tidspunkt uendelig 
stor betydning.

Er man single og savner 
den store kærlighed, så gør 
ét menneske – den elskede 
– hele forskellen. Så er 
man dog elsket. 

Har man fået bare ét barn, 
så er hele ens familieliv to-
talt forandret. Så skal man 
forholde sig til bleer og bar-
nevogn, til vuggestue og 
siden skolegang og meget, 
meget andet. Hele livet bli-
ver med ét langt større og 
vigtigere, end da man bare 
var to. Man modnes ofte 
som forældre, som menne-
ske, pga. det ene barn.
Hele ens fremtid ser ganske 
anderledes ud, end da man 
måske stadig gik og hå-
bede på et barn og frygtede 
barnløshed, måske lange og 
nedværdigende fertilitetsbe-
handlinger eller adoption.
Sådan gør bare ét menne-
skebarn hele forskellen. 

Når ét menneskebarn 
kan betyde så megen 
glæde for forældre, bed-
steforældre og mange 
andre, tænk så hvilken 
forskel det medfører, hvis 
det barn er Gud selv. 

Tænk dig, at det ene 
menneske er Gud selv, 
der for dig valgte at af-
lægge sig sin guddomme-
lige magt, ære og herlig-
hed for at komme dig helt 
nær og være for dig - ikke 
imod dig. Så er du dog 
elsket!
Tænk dig, at Gud selv 
gennem Jesus viser dig 
vejen, når den er blevet 
væk.
Tænk dig, at Gud selv 
møder dig midt i livets 
fest for at glæde sig og fe-
ste sammen med dig.
Tænk dig, at Sandheden 
selv, Jesus Kristus, siger: 
Det er sandt!
Tænk dig, at Helligån-
den kommer til dig midt 
i svære tider, sygdom og 
ensomhed og siger: Du er 
ikke forladt.

Sådan har ét sandt men-
neske, Jesus, på det rig-
tige tidspunkt - da tidens 
fylde kom – uudsigelig og 
uendelig stor betydning 
for hele livet.

Det er derfor, det er jul. 
En glæde for hele folket.
Så: Glædelig jul!

Poul A. Beck

Bare ét menneske

Bare ét lys i mørket forandrer alt


