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Advent
Der er traditioner forbundet med adventstiden. Først
og fremmest traditionen med adventskransen, den
ugentlige nedtælling til jul. Advent kommer af det
latinske Adventus Domini, der betyder Herrens
komme, og er fra gammel tid en forberedelsestid til
fejringen af Jesu fødsel. Adventstidens traditioner og
skikke afspejler og udtrykker forventninger og glæde
til denne fødsel og dens betydning.
De bibelske tekster i adventstiden handler alle om
længsel, håb og forventninger. Det samme gør salmerne, der hører advent til. Salmedigteren Johannes
Johansen (1925-2012) skrev i 1996 en god adventssalme, som gengives herunder. I salmebogen har den
nr. 89.
1. Vi sidder i mørket, i dødsenglens skygge,
for natten om advent er tærende lang.
Vi længes, vi længes mod morgenens lykke,
mod solopgangs-timen med fuglenes sang,
thi Herren har svoret
at komme i Ordet
med styrke, med almagt i Ånden til stede,
som nærer vort håb, og som bærer vor glæde.
2. Nu sidder vi stumme og venter på stunden,
da Herren vil komme, besøge sit folk
og lægge os levende lovsang i munden,
Guds Ånd fra det høje vil være vor tolk.
Vor vantro skal vige,
Guds sol skal da stige
med budskabet: Ingen skal utrøstet græde,
det nærer vort håb, og det bærer vor glæde.
3. Befriet blir vi for hver eneste fjende,
selv fjenden, der har vore hjerter besat.
Da lærer Gud selv os vor frelse at kende
i ordet, der lyder: Din synd er forladt.
Da synger vi stumme
en sang, der kan rumme
det ord, hvor Guds mægtige Ånd er til stede,
som nærer vort håb, og som bærer vor glæde.
4. Vor Gud skal vi tjene med fryd alle dage,
foruden al frygt skal hans åsyn vi se.
Han leder vor fod ad den vej, vi skal drage
til freden, der heler vort suk og vor ve.
Gud selv ihukommer
som frelser og dommer
den pagt, der ej rokkes af ny eller næde,
den nærer vort håb, og den bærer vor glæde.
Dødsenglen er et begreb, som går tilbage til middelalderen, hvor engle af forskellig slags havde betydning
for forklaringer på tilværelsen og på opfattelsen af verden i det hele taget. En tilsvarende forestilling kendes
fra den nordiske mytologi. Det er dog ikke sådan,
Johannes Johansens brug af dødsenglen skal forstås.
I salmen er dødsenglen et sprogligt billede på adventstidens mørke og kulde, som vitterligt kan føles tærende lang, men som på sin vis er forudsætningen for
håbet om en lysere og bedre fremtid.
Og det er dét, adventstidens salmer og bibelske tekster på forskellig måde bringer budskab om.
I én af adventsteksterne tales der om ”Solopgangen
fra det høje”. Et selvmodsigende udtryk, eftersom
solopgangen jo kommer fra det lave, fra horisontens
linje. Men hér er det brugt som et poetisk billede

på det fuldstændigt nye og anderledes, som vi lever
med forventning om: Guds komme til verden, hvor
han ”vil lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens
skygge.”
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