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Hej

Nu är det inte långt kvar till jul. Vi får vänta och vänta. En lucka i adventskalendern i
taget. Ett ljus till att tända varje söndag. Vi är snart där. Snart är det julafton, då vi firar
att Jesus föddes.

Bibeln är full med människor som också
väntar, och väntar. Två av dem hette
Elisabet och Sakarias. De hade varit kära
och tillsammans länge. Men de hade inga
barn. De hade gått och väntat på att få ett
barn, men det blev inte så. Och nu var
Elisabet så gammal att hon inte skulle
kunna få ett barn.
En dag när Sakarias jobbade som präst
fick han ett meddelande från en ängel.
Ängeln sa att han och Elisabet skulle få
ett barn. Barnet skulle heta Johannes och
skulle hjälpa folk att tro på Gud. Sakarias
trodde inte på ängeln. Då tappade han sin
röst och kunde inte prata mer.
 
Det blev en stor snackis att Elisabet och
Sakarias väntade ett barn. De var ju

alldeles för gamla egentligen. En som var nyfiken var Elisabets släkting Maria. Maria
skulle också få ett barn tillsammans med sin man Josef. Maria hade fått höra att hon
skulle föda Guds son. Elisabet blev så glad över att hennes släkting Maria kom på
besök. Det verkade som att bebisen Johannes i Elisabets mage också var glad. För när
Maria närmade sig så sparkade barnet till i Elisabets mage. Maria stannade hos Elisabet
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i 3 månader. Kan du gissa vad Marias barn skulle heta?

Elisabet och Sakarias trodde mycket på
Gud. De litade på att allt skulle bli bra
med bebisen. Tiden gick och gick. De
väntade och väntade. Efter en lång väntan
så födde Elisabet bebisen. Grannar och
vänner frågade vad bebisen skulle heta.
Elisabet sa att han skulle heta Johannes.
Grannarna tyckte att det var konstigt. Det
var vanligt förr att man valde ett namn
som en släkting hetat. Och det fanns
ingen i Elisabet eller Sakarias släkt som
hette Johannes. De frågade Sakarias om
bebisen verkligen skulle heta Johannes.
Sakarias hade fortfarande ingen röst, så
han fick skriva på ett papper.

Han skrev att bebisen skulle heta
Johannes. Och när alla såg det, så fick
Sakarias genast tillbaka sin röst. Sakarias
blev så glad över att ha fått sin röst
tillbaka och för att ha fått ett barn. Han
och Elisabet tog väl hand om sitt barn och älskade sin son Johannes. Den son de väntat
på så länge.
 
Johannes växte upp och fick många att börja tro på Gud. Han pratade om att någon
viktigare skulle komma efter honom. Och att Johannes fick hjälpa till att bana väg för
herren. Kan du lista ut vem Johannes skulle bana väg för? En ledtråd är att hans mamma
hette Maria.
Och nu under advent. Nu när vi väntar och väntar på julafton. Så får vi vänta så som
Elisabet och Sakarias väntade på ett barn. Och vi får bana väg för herren precis så som
Johannes gjorde. Det kan vi göra genom att vara snälla mot våra föräldrar och vänner. Vi
kan be till Gud när vi undrar något eller bara vill prata me Gud. Vi kan förbereda
mysstämning inför jul. Vi kan också skänka en slant till ACT Svenska kyrkans julkampanj
så att andra får en bättre jul.
 
Be en vuxen tända ett ljus med dig och sätta på låten bereden väg för herren. Så kan ni
sjunga med och sedan be:
”Gud var med oss denna vinter. Låt oss få en mysig jul. Hjälp dem av oss som inte
längtar till jul. Tack för att du älskar oss Gud. Amen.”

Årets sista Rikskollekt - 11 december
 



Den 11 december är det dags för årets sista rikskollekt till Svenska Kyrkans Unga. Gå
gärna tillsammans med din lokalavdelning och var med och sprid värme, kärlek och
kanske hittar någon ny medlem Svenska Kyrkans Unga hos just er.

Rätt uppgifter = brev och mejl som går fram
 



Har du koll på att dina uppgifter på Medlemssidorna stämmer? Ta en titt för säkerhets
skull och ta gärna hjälp av en vuxen! Med alla uppgifter rätt blir det dessutom enkelt att
förnya ditt medlemskap efter nyår!
 
Logga in på Medlemssidorna, www.svenskakyrkansunga.se/m-sidor
Kommer du inte ihåg ditt lösenord? Klicka på ”Glömt lösenord” längst upp till höger och
fyll i dina uppgifter.

Får du inget nytt lösenord? Skicka då ditt medlemsnummer eller personnummer och
den e-postadress du vill använda till svar@svenskakyrkansunga.se, eller ring 018-
640 642.

Lycka till!

Adventsmys med kyrkråttan Charlie 
 

Just nu pågår Act Svenska kyrkans julinsamling ”Bryt en tradition”. I förra årets
adventskalender mötte vi kyrkråttan Charlie som engagerar sig i Julinsamlingen varje år.
Nu har Charlie fått en alldeles egen hemsida med tips på aktiviteter som passar i
adventstid. Charlie berättar också om hur vi alla kan vara med och bidra till
Julinsamlingen.

Välkommen att adventsmysa med Charlie och tipsa alla du känner om att göra
detsamma!
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Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi
vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en
gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf
 

Vill du swisha en gåva till Svenska Kyrkans Unga? Gör det till nummer 123 389 36 58.
Ange ”Gåva”.

Vill du veta mer om Svenska Kyrkans Unga?

Hemsida
Webbutik
Medlemssidorna

Har du rätt uppgifter registrerade på Medlemssidorna?
Kolla att du har rätt uppgifter på Medlemssidorna och glöm inte
att ändra din adress om du flyttar! 

Har du frågor om inloggning?
Kontakta förbundskansliet.

 

Svenska Kyrkans Unga, Drottninggatan 4, 753 10 Uppsala
 

018-640 640  |  unga@svenskakyrkansunga.se
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