
  



 

Advent betyder ankomst. Ordet antyder att vi väntar på 

någon som ska komma. Och den som kommer är inte vem 

som helst, utan Guds son, Jesus Kristus! Adventstiden 

förbereder oss för att ännu en gång få välkomna 

Jesusbarnet till oss, att ta emot hela världens frälsare, och 

att med Guds folk i alla tider glädjas över ängelns ord: 

 

 ”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, 

en glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er 

i Davids stad, han är Messias, Herren.” (Luk 2:10-11) 

 

Den här julen är inte allt som vanligt. Men julevangeliet, 

orden om Jesu födelse, är de samma. När mycket annat 

vacklar omkring oss står julens budskap fast, och det är 

budskapet att Gud inte har övergivit oss, utan kommer till 

oss i Jesus Kristus. När vi under advent förbereder oss för 

hans ankomst, och när vi firar julens högtid, gläds vi ännu 

en gång över att Gud blev människa och kom till jorden. 

Men vi tror inte att det bara är en historisk händelse, utan vi 

tror också att Jesus kommer till oss här och nu. Jesus 

kommer till dig och mig precis där vi befinner oss och delar 

våra liv så som de ser ut. Oavsett hur din situation ser ut 

kan du få välkomna Jesus in i ditt liv. Advent är också en 

påminnelse om att Jesus en gång ska komma tillbaka och 

upprätta sin skapelse helt och fullt. Dagen och timmen 

känner vi inte, men vi kan vara förvissade om att Jesus ska 

komma tillbaka och att vi då ska få leva med honom i hans 

rike. 

 



  
 

Denna advent och jul kommer vi inte kunna mötas som vi 

hade önskat. Men vi får ändå som församling förbereda oss 

och fira gemensamt. Vi kommer bjuda in till digitala möten 

söndagar kl. 17 under advent, då vi får se varandra, 

samtala, lyssna till varandra och till Bibelns texter, och be.  

 

Vi uppmuntrar också alla som vill och har möjlighet att följa 

en gemensam bibelläsningsplan där vi som församling får 

leva med samma texter under advent och jul. För varje dag 

finns en föreslagen text. Mönstret för varje vecka är att vi 

börjar i gammaltestamentliga texter som pekar fram mot 

Jesu ankomst (med ett undantag är de hämtade från 

profeten Jesaja). Under andra halvan av veckan läser vi 

texter från evangelierna och breven som handlar om på 

vilka sätt Jesus kommer till oss och hur vi som efterföljare 

kan leva i ljuset av det. 

 

Advent och jul handlar om att Jesus kommer till oss, och vi 

har sammanfattat det i att Jesus kommer med frid, ljus 

och hopp. Vi tror att människor behöver och längtar efter 

detta, och det är vår bön att vi under advent och jul både 

ska få uppleva detta för egen del och att vi ska få bli till 

välsignelse för andra genom att få dela med oss av just frid, 

ljus och hopp till människor. 

 



Första advent: 

Jesus kommer! 

Lör 28/11 Ps 118 

Sön 29/11 Matt 21:1-11 

 

Andra advent: 

Jesus kommer med frid 

Mån 30/11 Jes 2:1-5 

Tis 1/12 Jes 9:2-7 

Ons 2/12 Jes 40:1-11 

Tors 3/12 Mark 4:35-41 

Fre 4/12 Ef 4:1-6 

Lör 5/12 Matt 6:25-34 

Sön 6/12 Joh 14:26-27; 20:19-23 

 

Tredje advent: 

Jesus kommer med ljus 

Mån 7/12 Jes 42:1-9 

Tis 8/12 Jes 49:1-6 

Ons 9/12 Matt 5:14-16 

Tors 10/12 2 Kor 4:3-6 

Fre 11/12 Fil 2:12-18 

Lör 12/12 1 Joh 1:5-10 

Sön 13/12 Joh 1:5; 8:12 

 

Fjärde advent: 

Jesus kommer med hopp 

Mån 14/12 Jes 11:1-10 

Tis 15/12 Jes 35:1-10 

Ons 16/12 Apg 3:1-10 

Tors 17/12 Rom 8:18-27 

Fre 18/12 Heb 6:9-20 

Lör 19/12 Luk 4:16-21 

Sön 20/12 Matt 12:15-21 

 

Julveckan: 

Ordet blev människa 

Mån 21/12 Luk 1:46-55 

Tis 22/12 Matt 1:18-25 

Ons 23/12 Matt 2:1-12 

Tors 24/12 Luk 2:1-20 

Fre 25/12 Joh 1:1-18 

 


