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ANDAGT/OPGAVE

Der er rigtig meget julepynt, 
som har noget med stjerner at 
gøre. Særligt stjernen på toppen 
af juletræet. Men også de hvide 
julestjerner lavet af hvide papir-
strimler. Der er også julestjernen, 
som er sådan en plante med en stor 
rød blomst, der ligner en stjerne. 
Den har man særligt i julen. Måske 
kan du gå på udkig efter endnu 
flere stjerner i julepynten hjemme 
hos jer? Det skal minde os om den 
stjerne, der lyste over Betlehem, da 
Jesus blev født.

Jesus er som en 
morgenstjerne 
Men al julepynten med stjerner 
på, kan også minde os om Jesus 
selv. I Bibelen bliver Jesus nemlig 
kaldt for morgenstjernen. Det 
betyder selvfølgelig ikke, at Jesus 
i virkeligheden er en stjerne. Men 
det betyder bare, at han er ligesom 
den stjerne på himlen, som man i 
gamle dage kaldte for morgenstjer-
nen. Der er nemlig en stjerne på 
himlen, som kommer frem, lige før 
det bliver morgen, og det bliver lyst. 

Gud kom for 
at tilgive 
os, det 
forkerte 

vi har gjort

TEKST 

JAKOB RAHBEK Den brugte mennesker til at kigge 
efter før man havde ur. For når man 
så morgenstjernen, så vidste man, 
at nu ville det snart blive dejlig 
lyst igen. Sådan er Jesus ligesom 
morgenstjernen. At Jesus kom til 
jorden, viser os, at det snart bliver 
lyst i verden igen. 

Godmorgen!
Verden var i mørke. Vi var jo gået 
væk fra Gud. Ej, hvor frygtelig og 
trist. Men så blev det jul, og så blev 
Jesus født til jorden. Det mørke og 
triste er ved at forsvinde. Gud kom 
for at tilgive os, det forkerte, vi har 
gjort. Det er godt, og lyset skinner 
endnu mere. Jesus stod op af 
graven. Lyset skinner endnu endnu 
mere. Det er ligesom, det er ved at 
blive morgen her i verden. Og når 
så Jesus snart kommer igen, så vil 
mørket aldrig mere være der. Det 
vil være morgen. Det bliver godt. 

En helt særlig 
stjerne 
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