
3. Søndag i advent, år B 
 

Kjære brødre og søstre i Kristus! 
 
Advent betyr en ventetid med glede mot Jesu fødsel. Guds himmel er åpent for 
mennesker, og endelig kommer Frelseren til sitt folk. På grunn av julen, gleder 
hele kosmos seg fordi alle kan se på ham, høre ham og ta ham til eget hjerte. 
 
I adventkransen har vi fire lys. De har sin egen betydning og en veldig rik beskjed: 
 
Det første lyset symboliserer profetene. Gjennom dem snakket Gud til sitt folk. 
Derfor står dette lys for håpet som Israel har ventet på gjennom tusenvis av år, det 
var om dette profetene snakket om.  
 
Det andre lyset symboliserer Bethlehem, og det betyr lys om fred fordi Frelseren 
ble født i et sted i verden.  
 
Det tredje lyset symboliserer gjeterne, og det heter lys om glede. Det forteller om 
gleden til gjeterne som kunngjorde verden om disse gledenyheter, derfor har lyset 
rosa farge.  
 
Og det siste og fjerde lyset symboliserer englene og heter lys om kjærlighet. Det 
englene avslørte gjeterne om Jesu fødsel i Betlehem.  
 
Derfor er adventkransen med fire lys et symbol - ikke bare en adventspynt i kirken 
eller hjemme - men en slags katekisme for barna og meditasjon for voksne før jul.  
 
Vi har nå forstått betydning av disse fire lysene, og kommer til den tredje søndag 
i advent som heter «Gaudete»; mening «gled dere». Dette ord kommer fra dagens 
inngangsvers i messen, «Gled dere i Herren, atter sier jeg: Gled dere, for Herren 
er nær». Det sier at den største bursdagfesten nærmer seg, da vi allerede er 
halvveis til julen. I dag bruker presten ikke fiolett messehagler som symboliserer 
bot, fordi hjerte av savnende mennesker venter på sin Gud, og han kommer veldig 
snart, derfor skal presten kle seg i rosa.  
 
Til tross for at pandemien skremmer mange, går vi mot jul, og alle gleder seg til 
juleferien, julegavene som de skal få, til møte med familien, å synge julesanger, å 
spise julemat osv. Men hvor mange av oss gleder seg til Jesu fødsel! Mange er 
opptatt av å rydde av huset, kjøpe juletre, julegaver osv. Først og fremst, det er en 
riktig tid å rydde eget hjerte for Han vil gjerne bli født i vårt hjerte.  
 
 
 



Den Hl. Pave Johannes XXIII med kallenavn smilende pave sa, «det er ikke plass 
i himmelen til de som er lei seg, men til gledende sjeler». Selvfølgelig skal alle 
sjeler synge og danse for sin Skaper i himmelen sammen med englene, «hellig, 
hellig, hellig». Jesubarnet ønsker ikke at vi skal føle sympati for ham fordi han 
ble født som fattig, men ønsker at vi med glede inviterer ham til vårt hus og liv.  
 
I dagens evangelium hører vi at den hellige Johannes Døperen som den siste profet 
viser Jesus som Messias til verden. Om ham ble det skrevet i det gamle 
Testamentet som vi hørte i denne første lesning, «Jeg vil glede og fryde meg i 
Herren, min sjel skal juble i min Gud».  I responsorialsalmen hører vi Marias 
magnifikat, hvor hun synger: «Min sjel lovpriser Herren, min ånd fryder seg i 
Gud, min Frelser». Denne type sang kommer bare fra noen som har opplevd Guds 
kjærlighet i eget liv. Derfor sammen med Maria, skal vi synge for babyen Jesus 
julesanger. Sammen med dyrene skal vi synge til vår Frelser, fordi all skapelse 
venter på ham. Når vi synger julesanger, kommer det automatisk glede i vårt 
ansikt. Når vi spiser sjokolade, blir vi glade. Når vi kler oss i en ny dress, blir vi 
glade. Men det er bare kortvarig. Alle som skal få nattverd etter et godt skriftemål 
vet hva en gledesjel betyr.  
 
Grunnleggende for ethvert skriftemål er:  
1. en ransakelse av samvittighet (skriftespeil),  
2. anger,  
3. ønske om forbedring,  
4. bekjennelse, 
5. bot. (Derfor kaller vi dette sakrament botssakrament).  
 
Hvis du ønsker å ta nattverd verdig og gledende, da må du ha skriftemålet ferdig 
god tid før. Ikke vent lenge. Fordi neste uken er den siste uken før jul i 2020. Det 
tredje lyset i adventkransen er som det tredje lys på veien. Det betyr, at du ikke 
kan holde deg der, eller stoppe, bare gå med en gang! For å ha en velsignet jul er 
skriftemålet viktig. Det er ikke bra å invitere Gud uten å ha ryddet sitt eget hjerte. 
Amen. 

 
          P. Anthony SVD  
 


