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Bön: Käre Jesus, hjälp att oss att lyssna när du 
talar till oss i ditt ord, och hjälp mig att kunna 
säga det som du vill ha sagt. Amen. 

Idag har vi andra söndagen i advent och vi har 
tänt två ljus. Vad betyder advent? 

Advent betyder ankomst. Någon kommer. 
Vem är det som kommer? 

Det finns säkert många barn som svarar: Jul-
tomten! Det är honom man väntar på, och på 
julklapparna. Men jag tror att ni vet bättre. Vi 
väntar på Jesus. 

Nu tänker vi kanske på att Jesusbarnet ska fö-
das, det som vi firar under julen. Men egentli-
gen tänker vi på tre olika saker. Vi som går el-
ler har gått i skolan har lärt oss att ett verb, 
sådant som säger något som händer, kan ha 
olika tempus, tidsformer. Här handlar det om 
verbet kommer. Det kan handla om något 
som har hänt: kom eller kommit; något som 
händer nu: kommer, eller något som ska hän-
da i framtiden: ska komma. Och alla de här 
betydelserna finns i ordet kommer, som vi har 
i det latinska ordet advent. 

1. Jesus har kommit. Han kom som ett litet 
barn för 2000 år sedan. Vi firar jul för att han 
föddes till jorden. Det var något stort. Jesaja, 
en profet som levde 700 år före Jesu födelse, 
sa att han ska vara mäktig Gud. Tänk att Gud 
kan bli ett litet barn, som föds på ett helt van-
ligt sätt! 

Jesus växte upp och i 30-årsåldern samlade 
han lärjungar omkring sig och predikade och 
gjorde under. Många tyckte om det, men det 
fanns sådana som hatade honom för att han sa 
att han var Gud. Och efter tre år tog hans fi-
ender fast honom och pinade honom och 
korsfäste honom. 

Men han stod upp ur graven igen. Det firar vi 
på påsken. Och sen for han upp till himlen.  

2. Jesus kommer. Det som han lärde sina lär-
jungar blev skrivet i en stor bok: Bibeln, och i 
den del som heter NT. Och det ska vi läsa och 
lyssna till och höra när vi går till gudstjänsten.  
Innan Jesus for till himlen sa han åt sina lär-
jungar att de ska gå ut i världen och predika 
evangelium: ett glatt budskap om att vi som 
gör så mycket som är dumt får förlåtelse, och 
att han vill att vi för hans skull ska få vara med 

honom i himlen. En väldigt fin sammanfatt-
ning av evangeliet har vi i Lilla Bibeln, det 
som vi läste tillsammans när vi började guds-
tjänsten. 

När vi hör och läser Guds ord kommer Jesus 
till oss. Han säger att han är med när två eller 
tre samlas i hans namn. Och det gör vi nu i 
gudstjänsten, så fastän vi inte kan se honom är 
han med oss. Jesus kommer till oss idag och 
vill vara med oss. Han sa också innan han for 
till himlen, att han är med oss alla dagar. Det 
är det viktigaste vi ska tänka på, att Jesus är 
med oss. 

3. Jesus ska komma. Det här är det speciella 
temat för den här söndagen, andra söndagen i 
advent. I vår bibelkalender står det som tema 
för idag: Bida tåligt Herrens tillkommelse. Till-
kommelse, det betyder att han ska komma. 

Bida är ett äldre ord som är det samma som 
att vänta. För två veckor sedan hade vi dom-
söndag, den sista söndagen i kyrkoåret. Det 
var ju kyrkans nyårsdag förra söndagen. Dom-
söndagen påminner oss om att Jesus ska 
komma tillbaka på himlens skyar, alla männi-
skor ska se honom, och ingen enda kan fly 
undan honom. En del människor vill väldigt 
gärna rymma undan och gömma sig i grottor 
eller i andra gömslen, men de ska inte komma 
undan honom. De är rädda för Jesus, för de 
har inte velat ha något att göra med honom. 

Men den som är döpt och kallad att vara Jesu 
lärjunge, och som har varit tillsammans med 
Jesus och haft honom som vän och hjälpare i 
sitt liv, den blir glad då han kommer. Det är ju 
vår vän och Frälsare som kommer i stor makt 
och ära. Då är vi som kungar och prinsar och 
prinsessor, som kallas av honom att vara med 
honom i hans rike. 

Episteltexten från Hebr 10 säger om Jesu an-
komst: 

Ännu en kort liten tid, så kommer han som 
ska komma, och han ska inte dröja. 

Det är lite speciellt med Guds undervisning 
om hur Jesus ska komma, att han inte berättar 
när. Om han skulle ha sagt åt apostlarna att 
han kommer om 2000 år, hur tror ni då att de 
skulle ha väntat på honom? De skulle nog ha 
somnat. Men han har inte sagt när. Han vill att 
de kristna alltid ska vänta, när som helst. Fast 
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det har räckt 2000 år säger han: Han ska inte 
dröja. Och han säger också att vi behöver ut-
hållighet för att göra Guds vilja. Det är det vi 
ska syssla med under tiden som vi väntar. Gud 
har en uppgift åt oss att göra, att göra det som 
vi har kallats att göra för att hjälpa våra med-
människor. Och det viktigaste är att berätta 
om Jesus så att så många som möjligt ska 
möta honom med glädje, och inte med för-
skräckelse. 

I evangelietexten från Mark 1:14–15 säger Je-
sus: 

Tiden är inne och Guds rike är nära. Om-
vänd er och tro på evangeliet! 

När han förkunnade evangeliet för galileerna 
hade han kommit. Det var det första vi sa: Je-
sus har kommit. Men det som han predikade 
gäller i dag, då han kommer till våra hjärtan. 
Just nu är tiden inne för oss: Guds rike är nära. 
Uppmaningen att omvända oss och tro på 
evangeliet är det som gäller nu, just idag, och 
det gäller dig och mig. Det är med Hebreer-
brevets ord en förmaning att vi inte ska dra 
oss undan och gå förlorade, utan tro och vin-
na våra själar. Att vinna våra själar är att kallas 
hem till himlen den dagen när Jesus kommer 
med sina änglar på himlens moln, så som 
domsöndagens texter säger. Och att tro är att 
vara tillsammans med Jesus. Otro är att inte 
bry sig om Jesus, och om vi inte bryr oss om 
honom går vi förlorade. 

Under adventstiden finns det en annan som 
det talas mycket om, en profet som uppträdde 
en tid före Jesus, och som var släkt med ho-
nom. Vem var det? Han hette Johannes och 
brukar kallas Johannes Döparen. Han predi-
kade också på samma sätt. I början av Marku-
sevangeliet står det att profeten Jesaja kallade 
honom Guds budbärare. Han skulle bereda 
vägen för Jesus. Han skulle alltså gå framför 
Jesus och röja upp marken så att det blir en 
väg som är lätt att gå på.  

Det här ska vi om en stund sjunga om i psal-
men Bered en väg för Herran. Hela adventsti-
den handlar om det: att förbereda oss för att 
Jesus kommer. 

Med det att Johannes skulle bereda väg för 
Jesus menas att han skulle visa människorna 
att de är syndare och att det kommer att gå 

galet för dem om de inte omvänder sig. Vi be-
höver också se att vi är syndare, för om vi inte 
vet det förstår vi inte varför vi behöver Jesus. I 
början av våra gudstjänster ber vi om förlåtel-
se för att vi inte har levat så som Gud vill. När 
Gud säger att vi ska följa hans bud, så inser vi 
att vi inte har gjort det. Då vi knäpper våra 
händer och ber Gud om förlåtelse kommer 
han och säger till oss att vi har hans förlåtelse. 
Vi har fått förlåtelse för att Jesus själv har tagit 
bort vår synd när han dog på korset och för att 
han har levat precis rätt i allt. Det får vi räkna 
till godo, som att vi själva skulle ha levt rätt. 
Han täcker över oss med vita kläder så att 
Gud inte ser det smutsiga som finns där under. 
Och sedan säger han hur han vill att vi ska 
leva på ett rätt sätt för att tjäna våra medmän-
niskor och bevaras som hans barn ända tills 
Jesus kommer tillbaka. 

Advent är alltså ännu inte jul. Advent är inte 
heller den tid då vi väntar på julklappar eller 
på jultomten, utan en tid då vi förbereder oss 
på att Jesus ska komma, först när han kommer 
som ett litet barn, och sedan för att ta emot 
honom då han kommer tillbaka på den ytters-
ta dagen. 

Vi knäpper händerna och ber: 

Jesus, kom in i mitt hjärta och bo där. Var med 
mig så att jag förbereder mig för din ankomst 
på rätt sätt, både så att jag kommer ihåg att 
det är för din skull vi firar jul och så att jag är 
färdig att ta emot dig och hälsa dig välkom-
men när du kommer tillbaka. Vi ber om det 
här i ditt eget namn. Amen.


