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I år var jeg tidlig ute på tokt og kjøpte lilla lys og servietter til advent. Noen år har det nemlig 

vært vanskelig å finne. “ -Nei, det tar vi ikke inn lenger, folk vil ikke ha det. Det går i 

julefargene,” har jeg fått vite.  

I kirken er lilla fargen for både forberedelse, forventning, bot og sorg. Fargen brukes i advent, 

i fastetiden og ved begravelser. For meg er det den riktige fargen før jul, fordi både julen og 

den fargen spenner vidt og favner mye. Den lilla adventstiden favner forventningen til 

fellesskap, fest og glede. Den favner forberedelsen til mysteriet at Gud faktisk valgte å bli 

menneske og fødes blant oss. Den favner boten, eller angeren, når jeg kommer til kort i 

forhold til hvordan jeg ønsker å leve og følge Jesus. Og den favner sorgen, sammen med de 

mange jeg kjenner og ikke kjenner, som strever med julen av ulike grunner. Jeg går for lilla, 

så lenge jeg kan. 

 

I år feirer jeg og barna for første gang jul uten ektemann og pappa. Det gjør vondt. Da må vi 

gå for en jul som tåler livet. Og hvordan er den? 

 

Den er lilla. Den tåler både julegleden, julesmerten og julesorgen. Den perfekte jul innebærer 

ikke at alt er på stell hele tiden; at alt er pent, koselig, vakkert, stemningsfullt - selv om julen 

kan være det også. Hvis julen skal være bare strøken og glad, er det nemlig alt for mange liv 

og erfaringer som må holdes utenfor. For ikke å snakke om at den første jula ikke passer inn i 

det hele tatt; med et Jesusbarn i et godt brukt mattrau, i et lånt, shabby husvære, i en overfylt 

småby, i et okkupert land. Jesus ble ikke født på solsiden, selv om julen renner over av lys og 

glede. Den perfekte jul tar livet og troen på alvor. Med glede. Med lilla. 

 

Nelson Mandela ble begravet i advent for noen år siden. Frihetskjemperen, folkehelten, 

forsoneren, forbildet. Selv han var ikke perfekt, men med sitt liv pekte han på det vesentlige 

for en “perfekt” advent og jul: Frihet, fellesskap og forsoning. Frihet fra undertrykkelse, 

urettferdighet og ondskap. Fellesskap som tåler og rommer et mangfold av mennesker og 

livshistorier. Og forsoning med livet; med våre tap, med egen og andres tilkortkommenhet og 

mangler (inkludert oppgjør der det trengs).  



Gud har tatt både friheten, fellesskapet og forsoningen helt ut. Gud valgte fritt å bli et sårbart 

menneske og legge sitt liv i menneskers hender. Gud valgte fritt å elske oss, helt inn i døden 

og ut på den andre siden. Gud søker fellesskap med alle, alltid, uansett hvordan livet ser ut. 

Som Ellen på 10 år sa, da vi laget juleradio på P4 sammen for noen år siden, og den kule 

programlederen hadde spurt henne hvem som var best, Jesus eller julenissen: “Det er nok 

Jesus, det. Julenissen går jo rundt og spør “er det noen snille barn her?” Jesus gjør ikke det, 

vet du - Jesus går til alle, han.” Gud forsonte verden med seg selv og satte ondskapen sjakk 

matt, gjennom å gi seg selv for oss alle. Verdens største julegave. 

 

Tror jeg. For dette kan jo ikke bevises, bare tros, erfares og leves. Mange rundt meg tenker og 

tror annerledes. Advent og jul må romme det også. Mange adventer har jeg hatt en flokk 

kristne og muslimske damer hjemme på adventssamling. Vi laget pepperkake-moskè og 

pepperkakekirke, leste Bibel og Koran og spiste grøt. Med lilla lys på bordet. Med latter og 

tårer i samtalen.  

 

Advent handler egentlig ikke om tid som flyr og folk som flyr, men om Gud som kommer til 

oss. Prekenteksten denne 1.søndag i advent forteller om Jesus som kommer inn på 

tempelplassen. Han jager ut alle som kjøper og selger der, velter pengehandlernes bord og 

dueselgernes benker, og roper til dem at «det står skrevet: «Mitt hus skal kalles et bønnens 

hus. Men dere gjør det til en røverhule.» Det kan virke som en fullstendig upassende tekst i 

starten av advent, som de fleste som har mulighet for det, bare forbinder med kos og hygge. 

Men kanskje er det nettopp en helt passende tekst, i overgangen mellom Black Friday, Week 

eller Month, og adventens BNJ (BruttoNasjonaleJulehandel). Vi er mange som kan trenge litt 

tempelrydding både i våre indre og ytre templer, for faktisk å lage rom for det som virkelig 

betyr noe; for det aller viktigste. 

 

Vi synger i en ny advents- og julesang: Himmel på jord, en nåde så stor, vi er ikke alene der 

vi bor. Tenk det! For en nåde. Det er adventstid midt i en fantastisk og forferdelig verden, og 

Gud kommer oss helt nær - igjen. God advent - midt i alt som er. 

 

 

 

 

 
 

 


