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39. ÅRGANG

Juletiden i Vejlby sogn
Julens glædelige budskab
.....factum est autem in diebus illis
exiit edictum a Caesare Augusto
ut describeretur universus orbis
2:2 haec descriptio prima facta est
praeside Syriae Cyrino 2:3 et ibant
omnes ut profiterentur singuli in
suam civitatem ……
Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids
by, som hedder Betlehem, fordi
han var af Davids hus og slægt, for
at lade sig indskrive sammen med
Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var dér,
kom tiden, da hun skulle føde; og
hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i
en krybbe, for der var ikke plads til
dem i herberget. ….
I den samme egn var der hyrder,
som lå ude på marken og holdt
nattevagt over deres hjord. Da
stod Herrens engel for dem, og
Herrens herlighed strålede om
dem, og de blev grebet af stor
frygt. Men englen sagde til dem:
»Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer
en stor glæde, som skal være for
hele folket: I dag er der født jer en
frelser i Davids by; han er Kristus,
Herren…

… Sådan lyder og fortsætter juleevangeliet fra Lukas evangeliet
kapitel 2. ”Ifølge traditionen blev
det nye testamente skrevet ned
på koine græsk og dernæst Latin
og så på alverdens sprog”.
Hvert år til jul den 24. og 25.
december høres juleevangeliet
rundt om i hele verden på hvert
lands sprog. På forskellig vis daler
juleglæden og julefreden ned til
os alle, som hos Josef, Maria og
hyrderne på marken. Hvert land,
hvert sogn og hver familie fejrer
på hver deres tradition juleevangeliet og julens budskab.
I denne særlige juleudgave af kirkebladet kan du læse, hvordan juletiden fejres ved Egeskov Kirke,
Vejlby sogn.
Alle i Vejlby sogn ønskes en glædelig advent og en fredfyldt juletid!
Lise Rind
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