
  

Väntans tid - Längtans tid 

Jag brukar ofta promenera genom byn. När jag passerar affärernas skyltfönster ser jag julen. Full 

fart, laddat och klart. Härligt och välkommet i höstmörkret. Kanske behöver vi julens budskap nu mer 

än någonsin? Samtidigt brottas jag lite med det här. Jo, det är så. Dels för att jag inte vill börja för 

tidigt. Jag vill inte tappa längtan. Jag vill längta, jag vill känna längtan och förväntan. Längta efter 

dofterna från pepparkaksbaket. Längta efter att få börja spela advents och julmusiken.  För mig är 

längtan viktig. Det mesta kan vi idag få till oss när vi känner för det, snabbt, på en gång, nu. Jag vill 

inte tappa längtan. Det är något djupt mänskligt att längta.  

Det andra som gör mig lite kluven är att i mitt jobb, mitt liv i kyrkan, som kristen - där är vi nu i en 

tid som är slutet på kyrkoåret. Det är en tid präglad av allvar, dom, rannsakan. Sedan – 1a advent, då 

kommer glädjen och förväntan. Vi är inte där ännu.  

Kanske tänker vi inte så ofta på att vi har två årsrytmer? Vi har året som inleds 1 januari varje år och 

som slutar 31 december. Vi har också kyrkoåret som följer en annan rytm. Vi närmar oss nu 

kyrkoårets nyårsafton. 

På söndag är det kyrkoårets sista dag, domsöndag. Söndagen efter firar vi första advent, då börjar 

det nya kyrkoåret.  

Domsöndag, man hör på namnet att det är allvar med i bilden. Det handlar om yttersta tiden, 

domen, Kristi återkomst. Texterna vi läser kan kännas svåra, tunga att ta till sig.  

Nästa söndag däremot då är det fest och glädje. Nytt kyrkoår! Rubrik på första advent är Ett nådens 

år. Vi får ännu ett år, av nåd. Nåd på latin heter Gratis. Vi får en tid, ett liv, ett år av nåd.  

Men tillbaka till domsöndagens lite svåra tema. Jag tycker om att i kyrkoåret ryms allt. Här finns den 

största glädjen – ett barn är oss fött. Här finns den bottenlösa sorgen, Långfredagen. Här ryms 

förundran och frågetecken, påsken och tiden därefter. Här ryms vardagen och här ryms festerna. 

Allt ryms och kyrkoåret väjer inte för något av det svåra.   

Lagom till nyår brukar en del ge nyårslöfte. Ni vet, man lovar att man ska träna mer, äta bättre, läsa 

de där böckerna, eller något annat. Vad tror du om att ge ett kyrkoårs-löfte? Hur skulle det vara att 

följa det nya kyrkoåret? Följ med i temat för varje söndag och helgdag? Läs texterna. Följ med på en 

resa som rymmer allt. En resa som börjar och slutar hos Gud, alltings ursprung och mål.  
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