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Kjenner duKjenner duKjenner  advents- og juletidens 
mange "dager"?
Her kommer en kort oversikt:

Ordet "advent" betyr komme. Adventus 
Domini er latin og betyr "Herrens 
komme". 

1. søndag i advent kalles gjerne 
Kongssøndagen. Vi leser om Jesus som  
Frelserkongen (som ble hyllet på esel-
ryggen palmesøndag).

2. søndag i advent kalles gjerne 
Forventningens adventssøndag. Vi leser 
om Kristus som skal komme igjen og 
om vårt møte med Ham på den store 
Herrens Dag ("dommedag").
Dette kalles også "den store advent", det 
vil si Jesu komme i det lange perspek-
tivet. Ikke bare 3-4 ukers ventetid før 
jul, men hele livet som forberedelse for 
"Herrens komme", Jesu gjenkomst.

3. søndag i advent kalles gjerne 
Botsssøndagen. Vi leser om døperen 
Johannes som rydder vei og om behovet 
for omvendelse og oppgjør med vår 
egoisme og vår synd før møtet med den 
seirende Kristus.

4. søndag i advent blir på sett og vis en 
misjonssøndag, en videreføring av den 
forrige. Nå er det vi som utfordres til å 
delta i forberedelsene, ved å legge til 
rette for at Ordet om Jesus kan bringes 
videre. Nå!
At siste søndag før jul gjerne også ble 
kalt "skittensøndag" har nok en mer 
praktisk bakgrunn i en kombinasjon av 
den alminnelige oppfatning av hellig-

dagsbudet som et forbud mot søndags-
arbeid og behovet for å rekke alle prak-
tiske forberedelser til den store festen.

I år faller den siste adventssøndagen 
sammen med julaften, som egentlig er 
kvelden før julenatt, den natten da Jesus 
ble født i stallen, på ble født i stallen, på ble født markene uten-
for Betlehem (som i dag er en del av 
"Vestbredden"). Beretningen om dette, 
juleevangeliet, fi nner du i kapittel 2 i 
Lukasevangeliet.

Men juledagen, Jesu fødselsdag, feirer 
vi den 25. desember. Denne dagen leser 
vi den teksten som aller best forkla-
rer hvorfor vi feirer jul; fra starten av 
Johannesevangeliet: 

"I begynnelsen var Ordet."I begynnelsen var Ordet."
Ordet var hos Gud,
og Ordet var Gud.
...
Og Ordet ble menneske 
og tok bolig iblant oss,
og vi så hans herlighet,
en herlighet som den enbårne 
Sønn har fra sin Far,
full av nåde og sannhet."

2. juledag, 26. desember, er egentlig 
ikke en "juledag" men martyrdagen, til 
minne om steiningen av Stefanus, den 
første kristne martyr. 

Dette er den eneste dagen i jula med rød 
(blodets og kjærlighetens farge) som 
liturgisk farge.
Ellers preges adventstida av den fi olette 
botsfargen, mens resten av juletida har 
den hvite festfargen!
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