Adventshilsen
3. søndag i advent 2011
til Frederiksborg Valgmenighed
”Af mørke skal lys skinne frem ” står der også i skabelsesfortællingen i det gamle
testamente. Det er i fortællingen et resultat af Guds herlighed.
”Herren lade sit ansigt lyse over dig” siger præsten i den aronitiske velsignelse i enhver
kristen gudstjeneste. Velsignelsen bærer både ønsket om lys og opfyldelsen af ønsket i
ordet ”lade”.
”Gud har ladet lyset skinne i vore hjerter til oplysning og til kundskab om Guds herlighed
på Jesu Kristi ansigt,” lyder det i epistlen til 3. søndag i advent ifølge Paulus´ andet brev til
korinterne i det nye testamente.
Guds herlighed har fået ansigt. Nu stråler Guds herlighed ud af Jesu Kristi ansigt. I dåben
har mennesker fået dette ansigt som Guds billede i sig ved korset, der blev tegnet for
ansigt og bryst.
Hele adventstiden har fokus på dette lys. I mange hjem, skoler og institutioner i samfundet
brænder der et kalenderlys, hvor dato for dato brændes bort indtil juletræets mange lys
kan vælde frem aftenen og natten mellem juleaften og juledag. Også adventskransens
symbolik har lyset i centrum. Her stråler lyset frem i det ene adventslys efter det andet.
Julebudet til dem, der bygge
Midt i mørkets og dødens skygge,
Det er det lys, som aldrig slukt,
jager det stigende mulm på flugt,
åbner udsigten fra det lave,
trøster mildelig mellem grave.
Jens Chr. Hostrup 1881 og 1884
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Her er lysets herlighed udtrykt som det uudslukkelige lys, der ”jager”…., ”åbner….” og
”trøster….”. Det løfterige og trøsterige budskab til mennesker kommer til verden i julens
fortælling om Jesu fødsel i krybben. Her fødes det lys, der skal jage mørket og dødens
skygge på flugt.
Julen bebuder ikke, at mørke og død nogensinde ganske vil fortrænges fra vores liv. Men
lyset byder mørket modstand og slår hul på vore formørkede sind, så vi kan se lys og få
trøst.
Vi venter på julebudet. Midt i ventetiden ønsker jeg alle en lysfyldt og glædelig jul 2011.
Midt i adventstiden, glæder jeg mig som altid også til Frederiksborg Valgmenigheds
nytårsgudstjeneste i Ullerød Kirke. I ventetiden vil solhverv have gjort sit vendepunkt lidt
mere mærkbart. På gensyn søndag 8. janaur kl. 10.30, hvor morgenens lys vil have
fortrængt nattens mørke tidligere end ved solhvervet.
Mie Lervad Thomsen

