


SÖNDAG
Advent – Jesus, den eviga kärleken går från dörr till 
dörr och väntar på att få komma in i våra hjärtan. 
Jesus känner dig och älskar dig. Han knackar på hos 
dig. Kan du höra hans stämma bland alla andra röster 
i denna hektiska tid med alla julförberedelser? Han 
ber dig om en sak, om kärlek. Varför då? Eftersom 
han älskar dig, längtar han efter att du ska älska 
honom tillbaka. Om du tar emot honom i ditt hjärta 
med kärlek, lägger ditt liv i Guds händer och lever 
efter hans bud, kommer allt att förändras. Det har 
många upplevt. Människor som har varit olyckliga 
och lidit av depression har fått livsglädjen tillbaka. 
Många som har varit bundna i synd har blivit fria. De 
har fått se en lösning på problemen.
 Jesus står framför dig och frågar: Tar du emot mig? 
Släpper du in mig? Jag kommer inte att göra dig 
besviken. Jag stillar din innersta längtan. Jag ger dig 
verkligt liv, glädje och frid.

MÅNDAG
Advent – vi väntar på Jesus och ser fram emot att han ska 
komma. Vi behöver Jesus, var och en av oss. Det är så 
mörkt i världen, hat och strid råder på jorden, synden 
triumferar och får många människor att förtvivla. 
Synden förstör livet och dess följder förstör hela 
jorden. 
 Därför behöver vi Jesus, han som än i dag kommer 
in i mörkret med sitt ljus. Han som är livet själv vill  



komma och bo hos dig. I denna juletid vill Jesus 
komma till dig och fylla ditt liv med frid och glädje. 
Han ber dig: Släpp in mig! Låt mig inte bli stående 
utanför som i Betlehem där jag inte fann något här-
bärge. Lev i den förväntan att jag ska komma till dig i 
jul, för jag har dig kär och vill hjälpa dig.

TISDAG
Kanske är julen bara en vacker saga för dig? Vem har 
julen blivit en verklighet för? Bara för den som tar 
Jesu löfte på allvar när han säger att han vill komma 
till oss och göra oss lyckliga. Den som förväntar det, 
får uppleva det.
 Men för att få del av den stora glädjen som Jesus 
vill ge oss, räcker det inte att bara släppa in honom i 
våra tankar, utan vi måste öppna vårt hjärta för ho-
nom. Det innebär också att vi bekänner var vi har 
misslyckats och blivit skyldiga mot Gud och männi-
skor. Då ska vi få uppleva att Kristus har kommit, 
Frälsaren som förlåter synd, löser upp knutar och 
hjälper oss. Det är det bara Jesus som kan, och han 
vill göra det, så att julen kan bli en stor glädjefest för 
oss.
 Så pröva själv! Ta emot Jesus och gå till honom 
med alla dina synder. Då blir det en verklighet också i 
ditt liv: Han lever och älskar dig. Han som du kanske 
omedvetet har längtat efter vill komma och göra dig 
lycklig.



ONSDAG
Jesus kom en gång till världen. Men han kom inte 
bara den gången. Han lever och vill komma till oss 
människor i dag. Varför är det då så många han inte 
kommer till? Orsaken är att han inte tvingar någon att 
ta emot honom. Han är den eviga kärleken och läng-
tar efter att vi ska älska honom tillbaka, för sann 
kärlek är frivillig till sitt väsen.
 Ge Jesus din kärlek, så kommer du att uppleva att 
han kommer nära dig. Visa honom nu i jul att du har 
honom kär. Tala med honom i bön. Sjung sånger där 
du tackar och lovprisar honom. Ge honom dina offer-
gåvor liksom de visa männen från Östern gjorde. Då 
kommer Jesus att svara dig och det blir jul hos dig i 
ordets rätta bemärkelse.

TORSDAG
”Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På 
hans axlar vilar herradömet.”   Jesaja 9:6

Vilket ofattbart under! Där i krubban ligger ett litet 
barn som samtidigt är hela världens härskare! Hans 
herradöme ska bli stort och i hans rike råder rättfär-
dighet, frid, kärlek och glädje. Vem skulle inte vilja 
vara medborgare i det riket?
 Jesus kallar på oss, där han ligger som ett litet barn 
i krubban: Kom till mig, ni som lider under denna 
världens herradöme. Hos mig ska ni finna den frid, 
glädje och kärlek ni längtar efter. Öppna era hjärtan 



för mig och berätta om allt som tynger er.
 Jesus förstår oss. Han kommer oss till hjälp om vi 
bara släpper taget om allt som skiljer oss från honom 
och kommer till honom med alla våra synder, för han 
dog på korset för att ta bort dem. Då har vi fritt till-
träde till honom och kärleken från hans hjärta kan 
strömma emot oss. Den kärleken omger oss och fyller 
oss med frimodighet och hopp.

FREDAG
Julen – en glädjens fest! Våra hjärtan törstar efter 
glädje, för vi är så ofta nedtryckta. Men i denna heliga 
natt kom han som är större än alla våra bördor, Jesus. 
Han är den ende som klarar att lyfta dem av oss. Lägg 
dem på honom! Han väntar på dig och vill ge dig den 
glädje du längtar efter.
 Men det finns en förutsättning för att kunna ta emot 
denna glädje. Var inte upprorisk. Försök inte att skaka 
av dig det som är tungt. Säg ja till det i tillit till Guds 
kärlek som kan förvandla varje situation, vare sig det 
gäller sjukdom, ensamhet, problem i familjen eller på 
jobbet. Då bär han bördorna tillsammans med dig och 
kommer dig nära. Han erbjuder dig ett vidunderligt 
byte: Han tar själv på sig det som är så tungt i lidandet 
och ger dig i stället sin glädje. Och den glädjen ska 
aldrig tas ifrån dig (Joh. 16:22).



LÖRDAG
Det är jul på vår mörka jord. Mörkret verkar helt ta 
överhand. Julens glädje når nästan inte in till oss. 
Men just i den här tiden ljuder en sång:

Jesusbarn, du till oss kommer
med ditt ljus i natt och nöd.
Här på jord slår midnattstimman,
världen går mot dom och död.
Men ditt klara ljus det lyser
trots att synden härskar nu.
Världen med triumf befrias,
över döden segrar du.

Är det sant? Lyser det ljuset verkligen starkare? Ja, 
något av himlens glädje och glans bryter fram redan 
här på jorden när vi litar helt och fullt på Gud och 
lägger vår vilja i hans vilja just när vi egentligen 
önskar något annat. Då strömmar hans frid in i vårt 
hjärta. Jesus kommer oss nära som aldrig förr. Och vi 
får uppleva en jul där ljuset från barnet i krubban 
strålar in i vårt hjärta. Gud låter aldrig lidandet vara 
det sista, utan härlighet och glädje, för Gud är kärlek.
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