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”Åhh, jeg kan snart ikke vente 
længere!” Har du nogen sinde sagt 
det? Måske når du skulle vente 
på, at det blev en bestemt dag. Det 
kunne være din fødselsdag eller 
juleaften. Det kan også være, at du 
næsten ikke kunne vente længere 
på, at du blev gammel nok til at 
komme i skole. 
Jeg tror, at der var en ung pige, for 
over 2000 år siden, som tænkte det 
samme. ”Åhh, jeg kan snart ikke 
vente mere, Josef. Jeg glæder mig 
sådan til, at Jesus bliver født! Jeg er 
så spændt!” 
Men hvorfor var Maria spændt? 
Jo, Maria og Josef skulle have en 
søn, så de ventede i spænding på, 
at de skulle møde ham. Måske har 
du også prøvet at vente på, at en 
lillesøster eller lillebror skulle 
blive født. 
 
Vilde ting
Men der var en helt speciel grund 
til, at Maria og Josef ventede i 
spænding på, at Jesus skulle fødes. 

Det vildeste 
han gjorde 

var, at 
han døde 

på korset
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For allerede inden Jesus var blevet 
født, var der sket nogle meget vilde 
ting. Maria havde fået besøg af en 
engel, som fortalte hende, at hun 
skulle føde et barn. Altså en helt 
ægte engel - det må havde været 
vildt! Josef havde også fået besøg 
af en engel, som havde fortalt ham, 
at deres barn skulle hedde Jesus 
og at han skulle frelse verden. Det 
er noget af en besked! Jeg kan godt 
forstå, at de ventede i spænding. 
 
Derfor fejrer vi jul
Maria fødte Jesus i Betlehem, det 
er derfor vi fejrer jul. Da Jesus blev 
voksen, skete der endnu flere vilde 
ting. Jesus opvakte folk fra de døde, 
gik på vandet og gjorde folk raske. 
Men det vildeste han gjorde var, at 
han døde på korset for din og min 
skyld. Derfor kan vi, når vi tror 
på Jesus, glæde os og vente på at 
skulle i himlen sammen med Jesus 
og Gud.

Jeg kan ikke 
vente...


