
Hej!

Med detta brev vill vi önska dig en fridfull jul! I år blir julen mycket 
annorlunda för oss alla. Men julens budskap är alltid detsamma.   
Adventstiden kan uppfattas som en lite underlig 
högtid. Det börjar med Jesus som rider in på en åsna 
och tas emot som kung. Sedan firar vi att han blir 
barnet som föds i julnatten i ett smutsigt stall av en 
ung ogift kvinna. Inget blev som det var väntat - och 
det är det som rymmer något av adventstidens 
hemlighet, hyllningen och upphöjelsen av det annorlunda, det främmande. 
Adventstiden berättar om livets Gud som möter mitt i livets begränsning. Den 
berättar om människans räddning. Den berättar om Guds närvaro när livet 
inte blir som vi har tänkt, om gemenskap och hopp i världens mörker. 

JULAFTON 24 DECEMBER I Sverige börjar vi julfirandet redan på 
julafton. Det beror på att helgen börjar 
klockan sex kvällen före helgdagen enligt 
gammal tideräkning. 

JULDAGEN 25 DECEMBER Det barn 
som föds denna dag är världens ljus som 
tänds för det folk som vandrar i mörkret.
Lukasevangeliet 2: 1-20. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att 
hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när 
Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. 
Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen 
upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin 
trolovade, som väntade sitt barn. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, 
och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, 
eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget. 
I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. 
Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps 
av stor förfäran. Men ängeln sade till dem: ”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. Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en 
krubba.” 
Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud: 
”Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt.” 
När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sade herdarna till varandra: ”Låt oss gå in till 
Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta.” 
De skyndade i väg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När 
de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det 
häpnade över vad herdarna sade. 
Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. 
Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se: 
allt var så som det hade sagts dem. 

Med detta brev får du ett kryss, som handlar om hur det var när Jesus föddes. 

VI HAR MÅNGA TRADITIONER VID ADVENT OCH JUL. I 
TIDIGARE BREV HAR VI SKRIVIT OM ADVENTSSTAKEN OCH 
JULGRANEN. HÄR KOMMER FLER TRADITIONER;
JULKLAPPEN HAR SITT URSPRUNG I DE VISE MÄNNENS 
GÅVOR TILL JESUS
Vi talar ofta om de tre vise männen under julen. De var österländska 
stjärntydare som hade sett en stjärna, som var ett tecken på att ett kungabarn 
hade fötts.
Stjärntydarna följde stjärnan, som ledde dem till Betlehem. Först gick de till 
palatset och träffade Herodes. Han blev upprörd över att en annan kung skulle 
ha fötts, och beslutade därför att låta döda det nyfödda barnet.
Han försökte lura de vise männen att komma till honom efter besöket hos Jesus, 
för att avslöja var barnet fanns. Stjärntydarna fick dock en uppenbarelse i en 
dröm och valde en annan väg hem. I en dröm fick också Josef reda på att det 
fanns ett hot mot Jesus, och familjen tvingades fly.
Stjärntydarna fann Jesusbarnet och gav honom gåvor – guld, rökelse och 
myrra.



På trettondagen, 13 dagar efter jul, firar vi att stjärntydarna kom till familjen 
i stallet.
I vissa traditioner firar man med presentutdelning på trettondagen.
JULTOMTEN – EN GIVMILD ÄRKEBISKOP
Jultomten i Sverige är en blandning av den gamla gårdstomten och en 
ärkebiskop som levde i slutet av 200-talet och som var känd för sin givmildhet. 
Efter sin död helgonförklarades han och blev känd som Sankt Nikolaus. Hans 
namnsdag är 6 december.
ADVENTSSTJÄRNAN PÅMINNER OM BETLEHEMSSTJÄRNAN
Nu för tiden tänder vi adventsstjärnor, som påminner om stjärnan som lyste 
över Betlehem, där Jesus föddes. Traditionen att pynta med en adventsstjärna 
härstammar från herrnhutismen, en religiös kristen rörelse från Tyskland. Vid 
stora firanden, som första advent, satte man upp en lysande stjärna för att 
fira.
Efter ett tag blev tillverkningen av stjärnorna en del av det årliga julpysslet. 
Stjärnan spreds med herrnhutismens missionärer och nådde Sverige under 
1910-talet.

Med önskan om en fridfull jul! Annelie och Suzanne 


