
Først søndag i advent 
 

Når vi reiser på besøk eller på ferie, planlegger vi hvor mange dager vi skal være 
på et sted, hva vi skal se, også hvem vi skal snakke med. Når vi går på et intervju, 
vi forbereder oss. Når man bygger et bygg, sitter man å planlegge prosjekt og 
forberede kostnader til det. Når vi venter på en venn, vi forbereder oss. Når kvinne 
er gravid, hele familien skal forberede seg til å ønske velkommen det nye barnet. 
Kort sagt, vi forbereder oss til mange ting i livet vårt.  
 
I katolsk tradisjon heter tiden før jul advent. Advent er en forberedelse til jul, til 
Jesu fødsel, og vi har fire adventsøndager. Adventskrans med fire lyser er et 
symbol på de fire søndagene. Hver uke har en spesiell beskjed til mennesker: 
 

I. Søndag – håp - våk 
II. Søndag – fred 
III. Søndag – Gaudete – glede seg 
IV. Søndag - kjærlighet 

 
Å våke betyr å fokusere på hva som skal skje snart. Før elektrisiteten alle brukte 
kun stearinlys. Derfor var lys et symbol på liv og at noen ble ventet på. Når lys 
ble slukket betydde det at det var tid til å sove, eller at det ikke var noen hjemme. 
Om det hører vi i dagens første lesning: «Fra gammel tid har ingen spurt eller hørt, 
og intet øye har sett noen annen Gud enn deg som kan gjøre slike ting for dem 
som venter på ham». Vi venter på Guds Sønn som skal bli menneske og hele 
kosmos venter på å se på ham.  
 
Derfor hører vi i dagens evangelium: «Så våk da; for dere vet ikke når husbonden 
kommer – om aftenen eller ved midnatt, ved hanegal eller om morgenen. La ham 
ikke komme overraskende og finne dere sovende! Og det jeg sier til dere, det sier 
jeg til alle: Våk!» Vi synger ikke Gloria i advent fordi vi forbereder oss til å synge 
med en stemme i natt da han endelig blir født. Våkende venter vi på Jesus.    
 
I noen land er det også en roratemesse. Det betyr messe ved daggry eller ved 
solnedgang. Sammen med Maria venter vi på hennes barn, og med henne synger 
vi Gloria til Gud. Det er ikke lov å feire roratemesse på søndagen. Alle kommer 
til roratemessen med lys. Som regel elsker barna det fordi de holder lamper/lys i 
hånden under hele messen, og alle barna går i prosesjon til messe med presten. 
Det er ikke lys i kirken til det synges Gloria. Jeg har sett i Polen at mange 
besteforeldre går i kirken med barnebarna sine. Det er også en type katekisme for 
barna. Presten har preken forberedt til barna, og gjennom barna til de voksne. 
Kristus er vårt evige lys, og vi går mot ham i mørke. Roratemesse symboliserer 
tusenvis år av Israels venting på Messias.  
 



 
Nå er vi i en vanskelig situasjon på grunn av pandemien. Fra mars har mange 
forberedt seg til å ta åndelig kommunion. Nå er det tid til å forberede oss til å 
ønske ham velkommen med en åndelig invitasjon. I dag ser vi på det første lyset, 
som lyser i adventkransen. I advent synger vi maranatha, som betyr «Kom, herre 
kom». Selv om det er veldig lett å se eller synge, er spørsmål hvordan skal jeg 
forbedre meg til julen?  
 
Du vet at Han ikke trenger mye plass eller gode klær. Han trenger bare ditt hjerte 
for å bli født der. Black week er ferdig, og kanskje, juleshoppingen er nesten ferdig 
også. Liturgien i dag inviterer oss til å bli våke fordi Guds Sønn kommer og hvor 
ditt hjerte skal være en krybbe. Advent har bare 4 uker, og det er den beste tiden 
til å forbedre oss til å motta ham, den viktigste gjesten til verden og til ditt liv. Når 
du inviterer Ham, vil Han ikke si nei, for han savner deg. Hvis du savner Ham, 
bare si det til Ham, Herre kom til mitt hus, til mitt hjerte og til mitt liv. Da skal 
den julen bli den beste julen i ditt liv. Det ønsker vi hverandre i den vanskelige tid 
til alle. Amen 


