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‘Hvis da trøst i Kristus betyder noget, hvis kærlig opmuntring, hvis Åndens fællesskab, hvis inderlig 

medfølelse betyder noget, så gør min glæde fuldstændig ved at have det same sind, ved at have den 
same kærlighed, med én sjæl og ét sind. Gør intet af selviskhed og heller ikke af indbildskhed, men sæt i 

ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de 
andres vel. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus, han som havde Guds skikkelse, 
regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og 
blev mennesker lig; og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig indtil 

døden, ja døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, 
for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig, i himlen og under jorden, og hver tunge bekende: Jesus Kristus 

er Herre, til Gud Faders ære’ (Filipperne 2:1-11). 
 
 
 

For at I Jesu navn hvert knæ skal sig bøje. 
Refleksion. 
Mens vi nærmere os julens fejring af Jesu komme, er det godt at minde os selv om at vi fejre 
begyndelsen af en erfaring, en mulighed for et liv. Men denne en –gang – om – året fejring er ikke det 
hele. Det markerer en mulighed til at opleve en livsforvandlende begivenhed – muligheden til at kende 
Jesus Kristus som Herre og Frelser. Fordi han sørgede for en rolle model for vores liv og til sidst døde på 
et kors for blive vores forløser, kan vi nu leve et liv med tilgivelse, håb og vejledning. 
 

 
‘Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus; for han skal frelse sit folk fra deres synder’ 

(Matthæus 1:21). 
 

 
 

Der er ikke noget andet navn end det navn, 
og ikke noget andet navn dur. 

Der er intet andet navn end Jesu 
for folk som dig og mig. 

For intet andet navn bringer tilgivelse 
og sætter alle fri, 

der er ikke noget andet navn end Jesus 
for dig og mig. 

(John Gowans, Frelsens Hærs engelske sangbog,kor) 
 
 
 
 
 



Finds der et navn man kan leve ved? 
 
Bøn. 
Jesus. Ofte kæmper vi med at leve vores liv på en meningsfuld og positive måde. Vi bekymrer os om de 
udfordringer , vi møder. Vi stiller spørgsmål ved de frygtelige ting, vi ser i vores verden og vi frygter for 
vores børn. Vi søger glæde, helse og fred. Vi ønsker frihed fra de ting som binder os og dog, Herre dit 
ord fortæller os, at svarene på disse ting findes i dig. Jesu i dit hellige navn, hjælp os til at leve i og 
gennem dig. Amen. 
 
Findes der et navn der giver mening? 
 
Bøn. 
Jesus, mens vi nu er i de dage, der kulminerer med fejringen af din fødsel, hjælp os da at forstå 
meningen du bringer til vores liv, så vi søger din plan for os. Giv os visdom til at vejlede de, som søger os 
for hjælp og vejledning. Hjælp os til at leve på en måde, der viser din indflydelse på vores attitude, 
beslutninger og kapacitet til at elske. Når vi beder for en sårende verden, hjælp os da til aldrig at miste 
håb, men vi aktivt hjælper dem i nød. Amen. 
 
Finder der et navn for tilgivelse? 
 
Bøn. 
Jesus, når vi ser på vores verden ser vi ekstremer– skønhed dæmpes af grimhed af menneskets synd og 
dens udfoldelse. Vi beder om ,at din skønhed vil blive et bevis for andre gennem vores liv. Hjælp os til at 
leve som et tilgivende folk, som vi er blevet tilgivet af dig. Vi er klar over at uden din tilgivelse, vil vi være 
begrænset på mange måder. Jesus, du kom til denne verden som et barn for at bringe fred og tillid til at 
styrke troen og indgyde kærlighed. Når vi ser alt det, som er forkert I vores verden, hjælp os da til at 
genkende at svarene ligger i vores forhold med dig. Jesus, må din kærlighed, fred og tilgivelse blive 
fornyet i os, og må dit folk overalt udtrykke kærlighed og fred gennem tro på grund af din tilgivende 
nåde. Amen. 
 
Der er ikke noget andet navn end JESUS for dig og mig. 
 
Bøn. 
Jesus, I denne juletid fejrer vi din kommen til jorden som et barn. Hjælp os til at reflektere over, hvordan 
din tilstedeværelse påvirker vores liv. Forny os gennem din tilstedeværelse, så vi sammen med englene 
kan synge : 

 
Ære være Gud I det højeste og på jorden! 
Fred til mennesker med Guds velbehag. 


