


För många av oss är adventstiden en mysig tid. Vi har tagit oss igenom 
mörkrets november och tar alla tillfällen vi får till att tända ljus, äta 
godsaker och bjuda in vänner på fika. Dofterna, ljusen i mörkret, 
sångerna och allt det där andra som hör december till; visst är det en 
fantastisk tid? 

Advent är i kyrkoåret en av de tider där tanken är att vi ska få sakta 
ner, en av de två fasteperioderna. Inför påsk har vi det som kallas stora 
fastan och inför jul har vi advent som också går under namnet lilla 
fastan. I advent gör vi oss redo för Jesu ankomst, men inte bara genom 
att bädda julkrubban. Detta är en tid på året då vi lever med blicken i 
tre olika tider: vi minns, vi erfar och vi anar. Kristus har kommit, Kristus 
kommer ständigt till oss i detta nu, Kristus ska komma åter. 

Advent är naturligtvis en förberedelsetid inför julen då vi får fira hur 
Jesus väljer att avstå från all den himmelska härligheten och bli en 
människa. Men advent är också en förberedelsetid inför att varje dag ta 
emot Jesus in i vårt liv och inte minst inför att vi en dag ska få falla ner 
inför honom när han åter kommer till jorden och låter sitt rike breda ut 
sig. Advent är därför en tid då vi får längta, en tid att ropa efter att 
Jesus ska komma till oss. Men det är också en omvändelsens tid, en tid 
av förberedelse då vi får bereda plats i våra liv för hans ankomst. 

Hur ska vi förbereda oss då? Måste alla mina gamla traditioner inför 
julen försvinna? Naturligtvis inte! 

Traditionen, att förbereda oss i advent, är något som i högsta grad är en 
kristen advent. Istället är tanken att vi tillsammans ska få fundera på 
hur dessa traditioner hänger ihop med vår tro. Detta år ska vi 
tillsammans få fördjupa oss i denna tid genom att försöka koppla de 
förberedelser vi är vana vid när julen hägrar med dessa teman som 
finns i Bibelns berättelse.



Det finns dock en sak vi kan utmana varandra i: att se vad som händer 
om vi inte tar ut segern i förskott. Vad händer om vi låter oss själva få 
längta en smula? Advents crescendo leder ju fram till Julnatten, tänk om 
det stora festandet fick låta sig dröja tills dess? Tänk om vi tillät oss att 
känna känslorna av längtan, förväntan och saknad - hur mycket större 
blir då inte mötet med ett nyfött hopp för världen när Maria lindar sin 
son bland djuren? 

Kanske har även du en adventsljusstake hemma, har du inte en så kan 
du helt enkelt ställa fyra ljus jämte varandra. Låt dessa ljus vara en 
nedräkning full av förväntan. Kristus har kommit, Kristus kommer 
ständigt till oss i detta nu, Kristus ska komma åter. 

I en tid som får oss att tro att allting ska vara tillgängligt alltid får vi 
välja att vänta eftersom det viktigaste denna världen väntar på ännu 
inte har kommit. Ännu har vi inte sett hur en värld ser ut där det 
nyfödda barnet i krubban regerar, vi har ännu inte haft glädjen att fullt 
ut se hur Guds rike breder ut sig. 

Adventsljusstaken får vara en symbol för denna förväntan i alla dessa 
tre tider. Och vi bjuds in i adventstiden att längta, att ropa av otålighet 
– men kanske framförallt att skapa en förväntan i oss inför det som har 
skett, det som sker i detta nu och det som ska komma.

Med önskan om  
goda förberedelser 

Gustav Gillsjö



Det första ljuset lyser upp mörkret, nu drar förberedelserna inför julen 
igång. Något många kanske förknippar med julen och adventstiden är 
alla dessa smaker; saffran, kanel, nejlikor osv. Säkert har du ett bakverk 
eller en maträtt du längtar till extra mycket denna tid på året, och 
redan nu får vi börja förbereda oss för julen. Julen är ju en fest där vi 
firar hur Jesus avstod från den himmelska härligheten och blev 
människa, en av Kyrkans stora högtider. Vi har all anledning att fira 
hur Jesus valde att bli en av oss. 

Advent är en förberedelsetid och därför finns det en poäng i att göra 
vissa saker själv istället för att köpa allt. Naturligtvis behöver vi inte  
tillverka allt från grunden, men kanske kan vi göra något själva? En 
poäng i detta är nämligen att när vi själva är med och bakar får ju hela 
kroppen vara med. Det är inte bara hjärnan som behöver förbereda sig 
utan hela kroppen. När vi står där och kavlar pepparkaksdegen så 
bordet knakar, då är hela vårt väsen med i festens förberedelser. 

Första advent läser vi om hur Jesus rider in i Jerusalem, samma text som 
vi läser på palmsöndagen i Stilla veckan. Det är väl egentligen en 
ganska märklig text att läsa nu när vi förbereder oss inför julen? Denna 
gång läser vi dock inte med fokuset på långfredagen och korset, utan på 
hur Jesus välkomnas som en kung av folket. Det är fest: palmbladen 
vajar, grönskan och mantlarna skapar en röd matta framför honom som 
är kungarnas Kung och herrarnas Herre. Folk tjoar och tjimmar, hurrar 
och ropar: Hosianna, Davids son. Ättlingen till Israels störste kung, 
David, har kommit till världen för att rädda den. 

I advent gör vi oss redo för Jesu ankomst som kung in i denna världen, 
men inte bara genom att bädda julkrubban. Detta är en tid på året då                                          



vi lever med blicken i tre olika tider: vi minns, vi erfar och vi anar. 
Kristus har kommit, Kristus kommer ständigt till oss i detta nu, Kristus 
ska komma åter. 

Under julen firar vi ju framförallt hur Jesus väljer att bli människa och 
vi får vänja oss vid att världens frälsare gör entré på ett väldigt 
märkligt sätt: en hemlös bebis som tvingas på flykt för att överleva. På 
ett sätt är det därför märkligt att många av oss firar genom att överösa 
oss med lyx och frosseri, hur vi hetsas år efter år att slå nya rekord i 
julhandeln. 

När vi nu förbereder denna fantastiska fest, vad gör det med oss och 
våra förberedelser när vi minns vem vi firar? 

100 g smör 
2 dl vispgrädde 
3,5 dl (270 g) 

muscovadosocker 
1 dl ljus sirap 

0,5tsk vaniljpulver 
1 tsk flingsalt 
Extra flingsalt  

till topping

Koka ihop alla ingredienser till 125 grader på med-
elhög värme, rör om då och då. Kolan skall vara 
gyllenbrun och bubblorna blivit små – kontrollera 
med kulprovet! Häll sedan upp kolan i en bakplåts-
pappersklädd form, ca 20x20 cm. Strö över salt. 

Låt kolan stelna i rumstemp någon timme innan du 
skär. Är det svårt att skära, sätt in kolan i frysen i ca 
20 min, skär sedan med en varm och torr kniv.

Hosianna, Davids son, 
välsignad vare han, 

välsignad Davids son, 
som kommer i Herrens namn.

Although he could he didn't come 
with riches and with might. 
Instead he was a refugee 
born one midwinternight.

Psalmer och sånger 105 A Treehouse Wait



När det vankas fest då vill vi nog gärna göra det lite speciellt, eller 
hur? Nu när vi går in mot en av årets stora fester då får vi därför 
plocka fram moppar och trasor för att göra lite extra fint. 

Kanske tycker du att dessa texter bara lastar oket på din redan möra 
rygg? Sätt dig då ner och låtsas istället. Det viktiga här är att vi kan 
använda bilden av julstädningen som en förberedande handling i vår 
väntan på att Kristus ska komma in i våra liv. För när vi storstädar 
hittar vi en del bråte som bara ska slängas, men vi hittar också saker 
som vi glömt bort att vi hade och nu med glädje får plocka fram igen.  

Advent är en tid då vi får storstäda våra liv. När vi stillar oss i denna 
fastetid kanske vi hittar saker inom oss som vi behöver göra oss av med 
om vi vill följa Jesus. Men vi kommer kanske också hitta ett kort på en 
gammal vän vi inte hört av på länge som vi får ringa upp, en gammal 
andaktsbok vi glömde bort i vardagens jäkt eller en bönepall som dolts 
av en koloni av dammråttor? 

När vi fastar är en del i detta att vi skalar av intryck - vi kan t.ex. 
avstå från smaker, njutningar eller underhållning för en tid. Inte för att 
det alltid är något dåligt i sig utan för att tydligare höra intrycken av 
Gud. Om det vardagliga bruset tystas och vi får möta Gud på detta sätt 
kan det bli tydligare vad vi behöver omförhandla i våra liv, vad vi 
behöver omvända oss ifrån. Jesus säger: Var på er vakt så att inte era 
sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer. 

Denna veckans evangelietext handlar om Jesu återkomst, något som för 
vissa kan föra med sig en känsla av olust eftersom detta inte alltid 
undervisats om på ett uppbyggligt sätt. Det kan därför vara klokt att 
poängtera Jesu uppmuntran till lugn:



När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse 
närmar sig. 

Samtidigt är löftet om att Jesus ska komma tillbaka och upprätta Guds 
rike i denna världen en utmaning för oss. I Sverige befinner vi oss i den 
rikare delen av världen som på många sätt njuter av frukterna av 
andras hårda arbete. Att göra sig beredd på Jesu återkomst är att 
storstäda våra liv så att vi sakta men säkert rör oss mot ett liv som 
präglas av kärlek, barmhärtighet och rättvisa - detta som präglar Guds 
rike. Låt oss förbereda oss på detta och städa ut något av det vi vet att 
vi ändå inte kommer ha användning av i ett liv i Guds rike. 

När vi nu förbereder oss för att ta emot Guds rike, när vi storstädar våra 
liv, vad behöver vi slänga på soptippen och vad behöver vi återvinna? 

1. Häll i så det är ca 20% ättika 
(eller 40% ättikssprit) i en tom 
flaska och resten vatten. 

2. Tillsätt några droppar 
handdiskmedel och skaka lätt. 

3. Klart!

Detta rengöringsmedel fungerar  
till det mesta - t.ex. fönster och 
badrum. På ekotipset.se finns 
många husmorsknep för 
städning där du kan städa det 
mesta i hemmet med ättika och 
bikarbonat.

O mänsklighet, ställ dörrn på glänt 
– det är advent, det är advent.

Hjärtat längtar efter hela saker  
men jag ser att det brister i mig. 

Jag gör mitt bästa för att hålla mig 
vaken men mörkret vill söva mig.

Psalmer och sånger 109 Silver

hämtat från ekotipset.se



I år sammanfaller tändandet av det tredje ljuset med tändandet av 
luciakronan. År efter år skrider traditionsenligt en kvinna in i vårt 
mörker vitklädd med ljus i hår. En del av vår luciatradition kommer 
från ett helgon som levde på 300-talet och den kristna kopplingen finns 
bland annat i hur huvudpersonen smyckas: Lucian har en ljuskrona som 
symbol för sin heliga gloria, den vita dräkten för hennes renhet och 
bandet runt midjan är rött, martyrernas färg. På luciadagen bereder 
Lucia en väg för Herren med sitt ljus, han som sa om sig själv: Jag är 
världens ljus. 

I denna tid är det ju inte bara lucian som smyckas med ljus och skönhet, 
hela våra hem förbereds för julens fest med ljus, blommor och prydnader. 
Ibland har skönhet inte tagits på allvar hos oss kristna när vi ensidigt 
poängterat andra viktiga saker som relationer, givmildhet, enkelhet. 
Som så många gånger förr krävs det av oss att inte hamna i dikena - vi 
ska inte förringa skönheten. Hur många har inte upplevt Guds närvaro i 
ett musikstycke, en solnedgång eller ett konstverk? Eller uppmuntrats av 
att komma in i ett hem där någon har förberett din ankomst - dukat 
fram, manglat duken, startat en jazzskiva i bakgrunden? 

När Jesus i denna veckans texter talar om Johannes döparen säger han 
att Johannes uppdrag var att bereda vägen för Jesus. Johannes stod i 
ödemarken och ropade åt människor att dela med sig av sitt överflöd, 
att inte använda sin makt för egna vinster, att visa aktning för sitt 
äktenskap osv. Johannes banade väg för Herren: Förbered er på att 
godheten själv skall strömma in i era liv - ni kommer få möta Jesus. 

En viktig del i julens utsmyckning är krubban, platsen där Jesus föds. 
Något märkligt med denna plats är väl just detta att den inte var 
förberedd trots storheten hos honom som föddes där – Gud möter oss         



ibland där vi minst anar det. På ett sätt kan det därför låta 
motsägelsefullt att vi i advent bäddar Jesu krubba. Men när vi 
förbereder platsen för Jesu födsel påminner det oss om just detta: Gud är 
med oss där vi minst anar. Det är ju det betydelsen är i ett av de namn 
som ges till Jesus, Immanuel: Gud med oss. 

Bana väg för Herren. Lucia lyser upp mörkret, en försmak av den dag 
då all världens ondska och mörker ska ge vika för världens ljus. 
Johannes gav exempel på vad som kommer förändras när Guds rike 
breder ut sig i denna världen: Den som har två skjortor skall dela med 
sig åt den som ingen har.  

När vi nu pyntar våra hem och bäddar Jesu krubba, då får vi fråga oss: 
på vilka sätt vi kan vi bana väg för Herren i våra och andras liv? 

Gör dina portar vida 
för Herrens härlighet. 

Se, folken kring dig bida 
att nå sin salighet.

Välkommen, välkommen på nytt i vårt 
hus, du ljusbrud som natten betvingar 

och tänder i mörkret en strimma av ljus 
och hoppet och glädjen oss bringar!

Psalmer och sånger 103 S. Hallström & E. Aulén

HELENE GUSTAFSSONS PYSSLIGA 
SNÖSTJÄRNOR

Vik ett papper efter mallen och klipp sed-
an valfritt mönster. Här kan du prova dig 
fram eller leta upp en mall på internet. 

För variation kan du limma på något fint i 
efterhand eller använda olika papper. 

Trä i ett snöre och häng upp så den syns 
väl och kan göra andra glada.



För vissa av oss har kanske önskelistor hängt på kylen sen i september, 
för andra var julklapparna bara en börda som beslutades skulle tas bort 
från familjens tradition. Kanske behöver både den som känner kravet 
att helt fylla utrymmet under julgranen med presenter och den som inte 
har tänkt att köpa en enda tänka om? 

Julklappar har en traditionell rot hos de babyloniska stjärntydarna vi 
känner som de vise männen. Dessa bar med sig gåvor lämpliga för en 
nyfödd konung till stallet i Betlehem: guld, rökelse och myrra. 

Att ge gåvor kan vara en väg för oss att visa generositet mot varandra. 
Ibland kan vi ju dock fråga oss hur generöst det är när de flesta vi ger 
presenter till antagligen förväntas ge något tillbaka. Det tenderar isåfall  
mest att bli någon slags transaktion. För att träna oss i generositet kan 
vi prova att ge någon en gåva som vi inte förväntar oss ger tillbaka. En 
slant till Equmeniakyrkans internationella arbete? En julklapp utan 
avsändare i grannens brevlåda? 

Jesus säger: Ge så skall ni få. Få vaddå, undrar kanske vi? Ja, till att 
börja med ett generösare hjärta, ett hjärta mer likt det som bultar i Jesus. 

En annan förebild i generositet, givmildhet och gästfrihet finner vi hos 
Herrens moder Maria. Marias generositet handlar inte om den 
ekonomiskt dyraste julklappen under granen, hon visar den på annat 
sätt. Maria, en ung tonåring, får frågan om hon vill bära fram Gud 
själv till världen. För henne är detta ett uppdrag med risk för sitt eget 
liv i en kultur där misstanke om otrohet kunde bestraffas hårt. Men 
hennes svar är generositetens väg: Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske 
med mig som du har sagt. 

I en tid av klimatkris, där vi vet att vår kultur av hög konsumtion är en   



del av problemet, utmanar Maria oss i vad generositet kan betyda. 
Orkar vi vara mer kreativa i våra gåvor? Tänk om årets julklappar 
bygger på att för någon annan offra av sin tid, trygghet och 
bekvämlighet likt Maria? 

En person berättade en gång om sin familjs nya julklappsfilosofi: Mina 
barn har fått veta att de får önska sig en begagnad sak i julklapp, det 
blev inga glad miner direkt. Men jag förklarade att när du fyller år då 
är det din dag, men nu är det Jesu födelsedag och han önskar sig inte att 
vi förstör den värld han älskar. 

När vi förbereder denna fest, och vet vem vi firar – hur förändrar det 
på vilket sätt vi visar generositet, givmildhet och gästfrihet? 

Om denna ros allena 
ljöd förr Jesajas ord, 

att född av jungfrun rena 
han frälsa skall vår jord.

Jag tog emot honom öppet, 
och kallelsen kom ifrån Gud. 
Mitt liv skulle vara en åker, 

där liv väcks till liv ur sig själv.

Psalmer och sånger 113 Carola

Sven Sundberg 

Rut Hjalmarson 

Samuel Roos 

Elisabeth Salomonsson 

Ivan Nyström

Ett paket salt behöver alla ha hemma.  

Ett ljus med ett uppmuntrande ord, t.ex. JOH 1:5. 

En grön krukväxt är trevligt i alla hem. 

Något trevligt te, det kan bli en avkopplande stund. 

En lysande stjärna i någons fönster med hälsningen:  
Gud vare med dig och må Jesus finnas hos dig alla 
dina livsdagar. God jul och gott nytt år!
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ADVENTSBINGO
Som lite inspiration till vad man kan hitta på under adventstiden 
kommer här ett bingo. Kanske kan du hitta ett bra tips på hur vi kan 
leva i advents anda, kanske till och med få fem i rad? 


