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O U R E  B A P T I S T K I R K E

Julens træ
Da man for første gang skul-
le fejre jul i Norden, sendte 

forberede julen. Det var tro-
ens, håbets, kærlighe dens 
og glædens engle. De skulle 

blive et symbol for julens 
evangelium. 

-
nem det stjernegnistrende 
rum hen mod de mørke sko-
ves land. De talte sammen. 

Troens engel sagde: »Når jeg 
skal vælge et juletræ, skal 
det være et, som bærer kor-
sets hellige tegn på 
sine grene«. 

Håbets engel sagde: 
»Det træ, jeg vil 
vælge, må ikke 
visne. Det skal stå 
grønt og levende 
vinteren igennem, 
ligesom et billede 
på det liv, som dø-
den ikke kan over-
vinde«. 

Kærlighedens engel 
tog til orde: »Det 

træ, jeg skal synes om, må 
være et tæt træ, som kærlig-
hedsfuldt breder sine grene 
ud til værn for alle skovens 
små fugle«. 

Glædens engel sagde til 
sidst: »Det træ, som I væl-
ger, vil jeg velsigne sådan, at 
det bliver en kilde til glæde 
for slot og hytte, for rige og 
fattige, for sunde og syge, for 
gamle og unge«. 

Hvilket træ fandt de? De 
fandt granen, det træ, som 
bærer korsets tegn på alle 
sine grene, som står grønt 

midt i vinterens sne og 
kulde, og er et værn for alle 
små fugle. 

Nu ville de også hver især give 
granen en gave. Troens engel 
smykkede den med lys på alle 
dens grene. De skinnede som 
stjer nerne over Betlehems 
mark i den hellige julenat. 
Håbets engel satte en stor, 
klar stjerne i træets top. Kær-
lighedens engel lagde mange 
dejlige gaver ved dets fod. 
Og glæden engel velsignede 
julens gran og gav den dens 
forunderlige magt til at glæde 
menneskehjerter og holde en 

stille, men mæg-
tig prædiken om 
julens under, 
om julens barn 
i krybben, som 
skulle blive kor-
sets herre, livets 
fyrste, kærlig-
hedens og glæ-
dens konge. 

Sådan blev julen 
i Norden forbe-
redt af Advents 
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Når du vil bede.
Gud, Du elsker os
Gud, Du elsker os: 
Gør det muligt for os at søge Dig
i bønnens stilhed 
og rodfæst vore liv
i det håb,  
vi opdager i Evangeliet.

Br. Roger af Taizé.  

Herre, skab fred
Herre, skab fred på denne jord.  
Skab fred mellem nationer  
og mellem mennesker. 
Du, som kaldes fredsfyrsten, 
er den eneste,  
der kan skabe fred. 

Tak, fordi du stiftede fred  
ved blodet på korset. 
Så sænk du ”nu” din fred  
ned i ethvert uroligt  
og ensomt hjerte  
og lad bitterhed og broderhad 
vige for tilgivelse  
og næstekærlighed. 

Herre, skab fred på jorden. 
Du, som kan forvandle alt, 
kan også forvandle vredens dal  
i det lille hjertekammer og 
mellem folkeslag  
til en fredens dal. 

Herre, tænd lys,  
hvor der er mørke. 
Skab håb,  
hvor der er håbløshed.  
Stift fred, hvor der er ufred. 
Amen

Gert Grube 

At drikke af stilheden
Hvis du ikke gav mig den nåde
under nattens vågen 
at drikke af stilheden,
synke ind i den,
gennemstrømmes af den,
hvordan skulle jeg da  
kunne bevare den indre stilhed?
Uden den kan man ikke høre
hverken mennesker
eller dig, Herre.

Dom Helder Camara

I skal finde et barn….

Gustave Doré har snittet dette 

barnet, frelseren, i krybben. 

Centralt er Jesus-barnet, hvorfra 

alt lys strømmer, og som alt levende 

betragter. Lyset skinner nu i mør-

ket og oplyser ethvert menneske. 

Der er 12 stille, tilbedende hyr-

der, som der senere blev 12 di-

sciple. De er placeret, så de, der 

er tættest på, oplyses mest af 

barnet. De er ligeligt fordelt mel-

lem mænd og kvinder. En glæde 

for hele folket. Ethvert menneske. 

Alt ånder fred, andagt, stille glæde.  

Det ses tydeligt hos Josef bag Ma-

ria, der roligt hvilende, tilbagelæ-

net betragter barnet, fredsfyrsten. 

I forgrunden ser vi den halvnøgne 

hyrde med bare fødder. I tæt re-

lation hviler han armen på sit 

elskede får. Også han er hensun-

ken i en meditativ ro. Den gode 

hyrde, som barnet vokser til at 

blive, ser vi således allerede. 

Et lille offerlam, påskelammet, 

ligger helt tæt ved og strækker 

villigt sin sårbare hals. 

I dag er der født jer en frelser, 

han er Kristus, Herren, synger 

englene. Vor og verdens lys. En 

dyb stille glæde for hele folket. 

Poul A. Beck



Jesus fortalte mange tankevæk-
kende lignelser, der ofte er et 
spejlbillede på vores liv, som 
vi kan se os selv i og blive klo-

-

.«  
(Lukas evangeliet kap 13, vers 6 til 9). 

have det som vingårdsejeren. 

kommer det ud af vores liv, 
som vi drømmer om. 
For lidt frugt, for megen travl-
hed eller ensomhed, tristhed 
og tomhed er måske det, vi 

vore anstrengelser. Ud af da-
gene, der bare går og går, uden 
at det rigtigt giver mening. 

Det kan vi godt komme til at 
spørge os selv om. 

Da er det vores opmuntring og 
glæde at høre gartnerens ord: 
Herre, lad det stå et år til, så 
skal jeg få gravet omkring det 
og givet det gødning. Måske 
bærer det så frugt næste år.

Gartneren er et spejlbillede på 
Jesus, vort livs bedste ven, der tål-
modigt, overbærende og tillids-
fuldt går i forbøn for os — ikke 
mindst, når vi dømmer os selv.

 
sket, men på det, som kan ske. 
Hav din opmærksomhed - ikke 

på hvad du er, 
men hvad du 
kan blive.  

For så vil Jesus, 
som er vort livs 
gode gartner, 
grave, gøde, 
vande og vise 
os omsorg, 
så frugten får 
langt bedre 
vækstbetingel-

Lad det stå ét 
år mere.
Giv dig selv ét 
år mere.

Ikke med bare at lade stå til, 
men ved at Jesus Kristus må 
ændre dine vækstbetingelser. 
At han nænsomt og blidt må 
løsne jorden om dine rødder. 

identitet. 

Gøde godt og grundigt med 
-

kring dig. Ved at han må over-
risle dig med Barmhjertigheds, 

Ånd, så de gamle tvister bilæg-
ges og sårene heles.

Måske vi så bærer frugt næste 

Og hvis ikke, ja så kan selv det 
at blive hugget om somme ti-
der være et nødvendigt skridt 

blive til.  

I stedet for at blive hængende 
i den gamle selvkritik kan vi 

glæden, som Jørgen Kristensen 
beskriver i salmen her: 

(Den danske salmebog nr. 368)

Godt nyt år. Én gang mere. 

Ét år mere.

Selv det, der hugges om, kan blive til glæde og gavn.


