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Palmsöndag På Första 
advent: en kyrkohistorisk 
gåta

torsten löfstedt

torsten löfstedt (Phd) är lektor i religionsvetenskap vid Högskolan i Kalmar. Han har i sin forskning varit inriktad på rysk 

folkreligiositet i dess nordeuropeiska sammanhang, nytestamentlig teologi och rysk kyrkohistoria.

inledning

På Palmsöndagen (söndagen före Påskdagen) firar de flesta svenska kyrkor Jesu 
intåg i Jerusalem. Samma händelse firas också på den Första Advent med sånger som 
”Hosianna davids son” (Ps 105) och ”Gå, sion din konung att möta” (Ps 108). Varför? 
Varför läser man berättelsen om Jesu intåg i Jerusalem vid Första Advent, den dag som 
markerar början av jultiden? detta är frågan jag kommer att besvara. svaret på denna 
gåta ligger ett par tusen år tillbaka i tiden, och är knuten till övergången från en religion 
till en annan. 

Medan kalenderåret börjar på den första januari, börjar kyrkoåret på Första Advent, 
den fjärde söndagen före juldagen. Första Advent markerar början på julsäsongen, och 
är en av söndagarna som attraherar flest gudstjänstbesökare varje år. Man skulle därför 
vänta sig att Svenska kyrkans gudstjänst på Första Advent skulle vara helt inriktad på 
Kristi födelse, liksom julen. Men så är inte fallet. den som går i på gudstjänst i svenska 
kyrkan på Första Advent får i stället höra berättelsen om Jesu intåg i Jerusalem, hämtad 
ur Matt 21.1–9: 

När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två 
lärjungar och sade till dem: ”Gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnesto som 
står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något skall ni 
svara: Herren behöver dem, men han skall strax skicka tillbaka dem.” Detta hände för att 
det som sagts genom profeten skulle uppfyllas: Säg till dotter Sion: Se, din konung kommer till 
dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och 
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gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar 
på dem, och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar 
kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som 
följde efter, ropade: ”Hosianna Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. 
Hosianna i höjden!”

denna text läses varje år i de församlingar som lägger upp sina gudstjänster i enlighet 
med kyrkoårets texter. samma text lär du också få höra i andra svenska samfund, som 
t.ex. svenska Missionskyrkan, Metodistkyrkan i sverige och svenska Baptistsamfundet, 
vilka använder samma evangeliebok som svenska kyrkan (Svenska evangelieboken 2003). 
skulle du gå i gudstjänst i ett av dessa svenska samfund på Palmsöndagen är det troligt 
att du får höra denna berättelse ännu en gång. Kanske undrar du då, saknar de helt fan-
tasi i kyrkorna, att de inte kan hitta någon annan text att läsa vid Första Advent? Att man 
skulle läsa om Jesu intåg i Jerusalem på Palmsöndagen är begripligt; det står nämligen i 
Johannes-evangeliet att Jesus red in på en åsna till Jerusalem sju dagar före påsken (Joh 
12.1,12). Men varför läses denna text även den Första Advent? 

Det finns många andra texter ur evangelierna man kunde ha valt; i allmänhet har 
redaktörerna till evangelieboken försökt ge varje helg en unik evangelietext, så att guds-
tjänstfirande skulle få höra så mycket bibliskt material som möjligt. Det finns långt fler 
evangelietexter än det finns söndagar i året, så kyrkan har inte valt Matt 21.1–9 utav 
brist på material.

Med tanke på Första Advents nyckelställning som första söndagen i kyrkoåret, borde 
det finnas en vettig förklaring till textvalet. Det går förstås att hitta förklaringar. Sven 
Oskar Berglund skriver till exempel: ”På Första Advent sjunger Kristi Kyrka med samma 
ton av jubel sitt Hosianna och hälsar sin Herre välkommen tillbaka i ett nytt kyrkoår” 
(1977:5). Andra teologer ger liknande förklaringar : Kyrkan börjar sitt nya år genom att 
välkomna Jesus till sig som herre och kung. Det låter logiskt, och texten har säkert denna 
funktion i kyrkorna idag. Men om vi undersöker kyrkoårets historia, så visar det sig att 
kyrkan har haft Matt 21.1–9 som evangelietext på Första Advent längre än Första Ad-
vent varit den första söndagen på kyrkoåret. 

Kyrkoåret har inte alltid börjat på Första Advent. Carl Henrik Martling skriver : 
”Det dröjde ända till medeltidens slut innan Första söndagen i Advent sågs som bör-
jan till en ny kyrklig årscykel som inleddes med Juldagen” (1993:10). Martling påpekar 
att i florens och Pisa räknades Marie Bebådelsedag, den 25 mars, som början på kyr-
koåret fram till mitten på 1700talet (a.a: 10); det civila året hade samma startdatum i 
england lika länge (talley 1986:80). I gamla rom var 1 mars nyårsdagen, och kyrkorna 
i Gallien och nordafrika följde denna praxis under tidig medeltid (Martling 1993:10). 
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Hur skall man bestämma början på en cirkel? Alla försök att avgöra vilken bör vara 
årets första dag är ganska godtyckliga. det är inte bara kristendomen som har haft 
skiftande datum för nyåret; till exempel skall den judiska nyårsdagen Rosh ha-shana 
enligt Tredje Mosebok firas ”i sjunde månaden, på första dagen i månaden” (3 Mos 
23.23). Hur logiskt är det?

Det var först vid slutet av medeltiden som Första Advent kom att markera början 
på kyrkoåret. Matt 21.1–9 har varit evangelietext på Första Advent längre än det. De 
lutherska samfundens liturgiska år har sin grund i det romersk-katolska kyrkoåret. det 
katolska Uppsalamissalet 1513 hade Matt 21.1–9 som evangelietext för den Första Ad-
vent (Martling 1993:101). när reformationen nådde sverige ändrades inte textläsningen 
för denna söndag, så svenska evangelieboken från 1572 och kyrkohandboken från 1693 
har behållit samma läsning (Martling 1993:101). lutherska kyrkan i tyskland behöll också 
denna läsning. Vi har samma läsning i lutherska samfund i andra länder också, som t.ex. 
Finland och USA. Även Church of Englands första upplaga av Book of Common Prayer 
från 1549 har denna text (Matt 21.1–13).

I den katolska kyrkan idag läses inte Matt 21.1–9 på Första Advent; i stället läses 
Luk 21.25–33 och andra texter som handlar om Jesu återkomst. Så har man gjort 
sedan 1570 då Missale Romanum först publicerades. Men i de katolska gudstjänstord-
ningarna före 1570 förekom stor variation. Innan publiceringen av Missale Romanum 
användes Matt 21.1–9 som evangelietext för den Första Advent i flera stift i katolska 
kyrkan; Uppsalamissalet från 1513 är en sådan katolsk text. Detta textval kan spåras 
tillbaka till Karl den stores reformation av kyrkan i det frankiska riket på slutet av 
700-talet. Benediktinermunken Paulus Diaconus (c 720–c799) skrev den officiella 
liturgiska handboken som användes i kyrkorna i det frankiska riket under Karl den 
store. enligt denna handbok skulle Matt 21.1–9 läsas den fjärde söndagen före Kristi 
födelse (Fassler 2000:35). Paulus Diaconus influerades i sin tur troligtvis av den litur-
giska tradition som rådde i Rom. Matt 21.1–9 var evangelietexten den Första Advent 
i roms kyrkor från mitteln av 600-talet till 700-talets mitt (fassler 2000:28). Utifrån 
Liber Commicus, en handskrift som skrevs i spanien på 1100-talet, men som återger 
en text från 600-talet, ser vi att i 600-talets Spanien firades sex söndagar i advent, 
och att den tredje söndagen har samma text som dagens Första Advent (Martling 
1993:100). Med andra ord i rom och i spanien på 600-talet var evangelieläsningen på 
söndagen fyra veckor före firandet av Jesu födelse samma som den är i Sverige idag. 
Jag har inte lyckats spåra textens liturgiska användning av Matt 21.1–9 längre tillbaka 
än mitteln på 600-talet, men det är i alla fall tydligt att Matt 21.1–9 har varit evang-
elietext på fjärde söndagen före Kristi födelse bra mycket längre än denna söndag 
markerat början på kyrkoåret. 
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Matt 21.1–9 användes som text även på andra söndagar i adventstid än den fjärde 
söndagen före jul. I handskriften Bergamo från Milan från senare delen av 800-talet finns 
det sex söndagar i advent, och det är på den fjärde av dessa söndagar (dvs. tredje sönda-
gen innan jul) som Matt 21.1–9 läses (fassler 2000:32). I en handskrift från Paris daterad 
till början av 700-talet, läses samma text på den sjätte av de sex söndagarna i advent 
(sexta dominica adv.), dvs. söndagen före jul. Matt 21.1–9 var alltså inte alltid kopplad till 
1a söndagen i advent, utan användes ibland eller på vissa ställen i samband med andra 
söndagar i advent i stället. därför kan vi inte nöja oss med den traditionella förklaringen 
till textvalet, att man läser Matt 21.1–9 på Första Advent för att välkomna kyrkans Herre 
in i det nya året, utan måste leta efter en bättre förklaring.

Jag tror att det ursprungligen inte fanns någon särskild koppling mellan Matt 21.1–9 
och kyrkoårets början. Inte heller tror jag det fanns någon särskild koppling mellan detta 
textval och julfirandet. Jag nämnde nyss Liber Commicus. texterna tillägnade fyra av de 
sex söndagarna i advent i Liber Commicus handlade om Johannes döparen: den första 
handlade om Johannes döparens framträdande (Matt 3.1–11); den andra om hans fängs-
lande (Matt 11.2–15); den fjärde är de första åtta verserna i Markusevangeliet, som cite-
rar Jes 40.3: ”En röst ropar i öknen, Bana väg för Herren!” och berättar summariskt om 
Johannes döparens verksamhet (Mark 1.1–8); den femte är Lukas redigering av Markus 
text (Luk 3.1–18), men med fler av Johannes döparens egna ord (Martling 1993:100). 
Även texten för den Sjätte Advent i Liber Commicus, luk 1.26–38, 46–55, Bebådelsen, 
kan anses ha koppling till Johannes döparen. I denna text berättar ängeln Gabriel för Ma-
ria om hennes släkting Elisabeths oväntade havandeskap; Elisabeth blev mor till Johannes 
döparen. (I våra evangelieböcker idag är inte kopplingen till Johannes döparen lika tydlig 
längre. I dagens katolska evangeliebok, Ordo Lectionum Missae, är den Andra och Tredje 
Advent tillägnade Johannes, medan i Svenska evangelieboken har endast tredje söndagen 
i Advent en tydlig koppling till honom (Matt 11.2–11; Matt 11.12–19; Luk 3.1–15). Men 
tidigare handlade alltså evangelietexterna på flera söndagar innan jul om just Johannes.)

Varför lästes dessa texter om Johannes innan julfirandet? Som spädbarn i en an-
nan by hade han inget att bidra med till Jesu födelse. Svaret är dessa adventstexter 
ursprungligen var kopplade till firandet av Jesu dop, Epifania, eller som vi vanligen 
kallar det, Trettondag jul (Martling 1993:100). Kyrkan har nämligen inte alltid firat Jesu 
födelse den 25e december ; detta datum för julfirandet nämns först på en romersk 
kalender från år 354 (Martling 1993:97). Innan den 25e december valdes som dagen 
då Jesu födelse skulle firas, var Epifania, som firas den 6e januari, den största kristna 
högtiden vid midvintern. 

Epifania betyder ’uppenbarelse’; vid dopet avslöjades nämligen för första gången Jesu 
identitet som Messias, Guds Son. Jesu karriär som Messias började i och med att han 
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döptes av Johannes; fram till denna händelse hade han antagligen livnärt sig som snickare, 
såsom adoptivfadern Josef innan honom. Men i samband med dopet kallar Gud honom 
sin son (Matt 3.17, luk 3.22). 

Den Svenska evangelieboken kopplar inte längre Epifania eller Trettondagen med 
Jesu dop. Denna dagens evangelietext är berättelsen om de tre konungarna, vise 
männen, dvs. de österländska stjärntydarna (Matt 2.1–12). Men Epifania var ur-
sprungligen kopplad till Jesu dop. Det är Jesu dop som firas än idag i de Ortodoxa 
kyrkorna på Epifania. Och i 1571 års svenska kyrkoordning är rubriken för Tretton-
dagen ”wårs HERres Döpelses dagh, then man kallar the helige Tree Konungars” 
(cit i Martling 1993:110), vilket tydligt visar på kopplingen mellan denna helg och 
firandet av Jesu dop.

Söndagarna i Advent var alltså ursprungligen förberedelser till firandet av Jesu dop, 
snarare än hans födelse (jfr Lindholm 1952:13). Då Jesu dop firades vid Epifania, var 
Epifania en lämplig dopdag även för Jesu efterföljare. Dopkandidaterna behövde förbe-
reda sig innan de döptes; enligt Lindholm föregicks dopdagen av en förberedelsetid på 
två - tre söndagar då dopkandidaten skulle fasta (1952:13). dessa fastedagar utvecklades 
sedan till vår advent, som även kallats julfastan. 

Att summera: Enligt Liber Commicus handlade fem utav sex söndagar i Advent och 
Trettondagen direkt eller indirekt om Johannes döparen. Denna koppling till Johannes 
döparen är begriplig med tanke på att söndagarna i advent ursprungligen var tänkta 
som förberedelser för att fira Jesu dop, snarare än hans födelse. I Liber Commicus var det 
endast den Tredje söndagen i advent, Jesu intåg i Jerusalem, som saknade koppling till 
Johannes Döparen. Därmed avviker denna text ifrån de övriga texterna.

Första advent: kristen motsvarighet till Chanukka

Jag tror att valet av Matt 21.1–9 som text för Första Advent (eller i fallet Liber Com-
micus, Tredje Advent) varken har med Jul, Epifania eller kyrkoårets början att göra, utan 
det var tänkt som en kristen motsvarighet till Chanukka. Det finns flera likheter mellan 
dessa fester. Första Advent och Chanukka infaller ungefär samtidigt. Det judiska året är 
ett kombinerat sol- och månår, och motsvarar inte vårt solår exakt. Chanukka-firandet 
börjar den 25e kislev, den nionde månaden i det judiska året (2 Mack 1.18), och enligt 
vår kalender kan denna dag infalla någon gång mellan slutet på november och slutet på 
december (t.ex. år 2013 börjar Chanukka firandet 27e nov; år 2005 började det den 
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25e dec.). Första Advent kan firas så tidigt i året som 27 november och så sent som 3 
december. observera att enligt vissa handskrifter användes Matt 21.1–9 på en annan 
söndag i advent än den fjärde innan julen (se ovan). Kanske kan variationen förklaras 
genom Chanukka-firandets datering de åren. 

Viktigare än själva tidpunkten för firandet är det faktum att de båda högtiderna 
behandlar samma ämne – en judisk härskares intåg till Jerusalem, som är nära kopplad 
till hans rening av templet. Vi börjar med Chanukka. Antiochos IV Epifanes (c. 215–164 
fvt), den grekisk-talande kung vars rike var baserat i damaskus och som kontrollerade 
dagens Israel/Palestina, hade beslutat låta assimilera minoritetsfolken i sitt rike, däribland 
judarna, till den dominanta hellenistiska kulturen. den judiske författaren till första Mack-
abeerboken skriver :

Kungen sände ut en skrivelse till hela sitt rike: alla skulle bli ett enda folk, och var och en 
skulle överge sina lagar och seder. ... Brännoffer, matoffer och dryckesoffer skulle avskaffas 
i templet, sabbater och högtider skulle vanhelgas, tempel och präster skändas. Man måste 
bygga altaren och helgedomar och tempel åt avgudarna, offra kött av svin och andra 
orena djur, låta sina söner vara oomskurna och smutsa sina själar med all slags orenhet 
och skändlighet, så att lagen skulle glömmas bort och alla dess föreskrifter förvanskas. (1 
Mack 1.41–42, 45–49)

Templet i Jerusalem var centrum för den judiska religionen; bland annat var det bara i 
templet i Jerusalem som judar fick offra för att få förlåtelse för sina synder. Antiochos reso-
nerade att om han kunde få templet att bli ett accepterat kultcentrum för den hellenistiska 
religionen, skulle judarna assimileras fortare. enligt första Mackabeerboken vanhelgade 
Antiochos templet i Jerusalem år 168 f.v.t. genom att sätta upp ’förödelsens styggelse’ el-
ler, som det heter i Bibel 2000, ’den vanhelgande skändligheten’ (1 Mack 1.54, dan 11.31). 
Exakt vad han gjorde är omdiskuterat; enligt kyrkofadern Hieronymus satte han upp en av-
bildning av guden Jupiter Olympius i templet (jfr 2 Mack 6.2); enligt den judiska historikern 
Josephus (Ant. 12.5.4) offrade han en sugga åt guden där (Collins 1993:357). 

Många judar motsatte sig assimileringsförsöken, och de tog till slut till våld. Judas 
Mackabaios ledde befrielsekampen mot Antiochos. Han besegrade Antiochos arméer, 
återintog templet, och satte i gång med att rena det. Med sina män rev han ner det 
hedniska altaret som hade byggts där, och byggde ett nytt altare. den 25e kislev år 148 
”räknat från det grekiska väldets början” (1 Mack 1.10), dvs år 165 fvt, exakt tre år efter 
Antiochos först vanhelgat templet, var Judas färdig med tempelreningen, och han lät 
åter frambära offer till Herren i enlighet med lagen (1 Mack 4.45ff). därmed återinvigde 
han templet. (det hebreiska ordet chanukka betyder ’invigning’ (larsson 2006:131). I 
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samband med festen tog folket ”lövprydda stavar, grönskande grenar och palmkvistar 
i händerna och frambar lovsånger till honom som hade fört tempelreningen till dess 
lyckliga fullbordan” (2 Mack 10.7). 

På Första Advent läser man endast de första nio verserna i Matt 21, men läser man 
lite längre i samma kapitel, beskriver de hur Jesus rensade templet, och drev ut dem 
som sålde och köpte och växlade pengar där (Matt 21.12–13). likheterna är påtagliga. 
en särskilt slående likhet är att i båda fallen välkomnades den som renade templet 
med lovsånger av människor hållande palmblad eller kvistar. Matteus skriver att folket 
”skar kvistar från träden och strödde dem på vägen” (Matt 21.8), men när Johannes 
återberättar händelsen förtydligar han att ”de [tog] palmkvistar och gick ut för att 
möta honom” (Joh 12.13). Både Matteus och Johannes berättar även att folket ropade 
”Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn” (Matt 21.9; Joh 12.13). 
Dessa ord kommer från Psalm 118.25; denna psalm är en av Hallel-psalmerna, och 
den läses tillsammans med de andra Hallel-psalmerna, Ps 113–117, vid flera stora ju-
diska högtider - Påsk, Shavuot (Veckofesten), Sukkot (Lövhyddefesten), Rosh Chodesh 
(nymånad) och Chanukka. Det är troligt att samma psalmer sjöngs redan den första 
gången Chanukka firades, då denna högtid har flera drag från den långt tidigare eta-
blerade Lövhyddefesten (Jfr 2 Mack 1.9: ”Nu uppmanar vi er att fira den lövhyddefest 
som hålls i månaden kislev”; 2 Mack 10.6: ”De höll en glad högtid i åtta dagar liksom vid 
lövhyddofesten…”). Både de som välkomnade Judas Mackabaios med en procession 
med kvistar i händerna och de som nästan 200 år senare välkomnade Jesus på samma 
sätt levandegjorde för övrigt psaltartexten, där det står : ”ordna er till procession, med 
kvistar i händerna, ända till altarets horn!” (Ps 118.27). 

var Jesus tänkt vara den nye Judas mackabaios?

Det finns slående likheter mellan hur judarna i Jerusalem välkomnade Judas Mack-
abaios och hur de välkomnade Jesus när han kom till templet. De som först valde 
Matt 21.1–9 som evangelietext för läsning på en söndag som inföll ungefär samtidigt 
med Chanukka ville troligtvis att gudstjänstfirarna skulle lägga märke till dessa likheter. 
Men samtidigt är skillnaderna kanske än mer påtagliga. Till skillnad från krigaren Judas 
Mackabaios, presenterar evangelierna Jesus som en fredlig man; hans färdsätt när han 
red in i Jerusalem betonar detta. När Alexander den Store intog Jerusalem, red han 
troligtvis in på en krigshäst (Jämför Josephus, Ant 11.8.5). Jesus valde i stället en åsna 
för att visa på ödmjukhet och sitt fredliga uppdrag. Matt 21.5 citerar Sak 9.8; följande 
vers i Sakarja lyder, ”Jag skall förinta alla stridsvagnar i Efraim, alla hästar i Jerusalem. 
Krigets vapen skall förintas. Han skall förkunna fred för folken” (Sak 9.9). Jesus var en 
fredlig man; det enda undantaget som omnämns i evangelierna är just hans rening av 
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templet. det är bara här som han använder våld, och våldet var riktat mot represen-
tanter för det egna folket. Medan Judas Mackabaios renade templet sedan utlänningar 
vanhelgat dem, ansåg Jesus att det var mackabéernas efterträdare, saddukéerna, som 
vanhelgade templet. 

Jesus och Judas Mackabaios hade olika inställningar till utlänningar vid templet, mycket 
beroende på skillnaden i den historiska kontexten. Mackabéerna renade templet efter 
det att ”utlänningarna hade skändat” det (2 Mack 10.5), och de bad att Herren ”inte 
[skulle] utlämna dem åt gudsförsmädande och barbariska hedningar” (2 Mack 10.4). när 
Jesus renade templet var de som han drev ut därifrån andra judar ; han menade på att 
templet hade skändats av det egna folket. Och för att legitimera sitt beteende säger Jesus: 
”det står skrivet: Mitt hus skall kallas ett bönens hus. Men ni gör det till ett rövarnäste” 
(Matt 21.13). Han citerar ur profeten Jesaja. Citatets omedelbara sammanhang följer : 

Främlingar som sluter sig till Herren och vill göra tjänst hos honom, älska Herrens namn och vara 
hans tjänare, ja, alla som iakttar sabbaten och inte vanhelgar den och håller fast vid mitt förbund 
får komma till mitt heliga berg och glädjas i mitt bönehus, och deras brännoffer och slaktoffer 
skall jag ta emot på mitt altare. Mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk. (Jes 56.6–7)

Underförstått kritiserar Jesus judar som med sin handelsverksamhet tagit den plats 
som var menad åt utlänningarna att komma och tillbe Israels Gud; försäljningen av of-
ferdjur och växlandet av pengar ägde nämligen rum i den del av templet som kallades 
Hedningarnas förgård (Hagner 1995:600). Vid mackabéernas tid hade utlänningar gjort 
det omöjligt för judarna att dyrka sin Gud i templet; nu i Jesu tid hade judiska köpmän 
gjort det omöjligt för hedningar att dyrka Gud i samma tempel.

Jesus var inte den förste som ansåg att Guds folk hade vanhelgat templet. Den gam-
maltestamentliga profeten sakarja skrev om den yttersta dagen då alla som krigat mot 
Israel skulle få sitt rättmätiga straff och då Israel skulle dyrka Gud på rätt sätt; han slutar 
sin profetia med att säga: ”Den dagen skall det inte längre finnas några krämare i Herren 
sebaots hus” (sak 14.21). en annan gammaltestamentlig profet, Malaki, såg också fram 
emot den yttersta dagen då tempeloffren åter kommer att utföras på rätt sätt: 

Se, jag sänder min budbärare, han skall bana väg för mig. Plötsligt skall han komma till sitt 
tempel, den härskare som ni ber om, den förbundets budbärare som ni begär... Han skall rena 
leviterna och luttra dem som guld och silver, så att de kan bära fram offergåvor åt Herren på 
det rätta sättet. Då skall Judas och Jerusalems offergåvor behaga Herren som i forna dagar, 
i gången tid. (Mal 3.1,3). 
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Nya testamentet tolkar detta stycke så att budbäraren, den som bereder väg, är Jo-
hannes döparen (jfr Mark 1.2). Underförstått är den efterfrågade härskaren som Malaki 
talade om Jesus. Han är den som skall rena folket, det är han som skall utföra offret som 
är behagligt för Herren. 

Mest tydlig är dock parallellen mellan Jesu gärning och profeten Jeremia. Som nämndes 
ovan, när Jesus renar templet säger han: ”Mitt hus skall kallas ett bönens hus. Men ni gör det 
till ett rövarnäste” (Matt 21.13). Den senare delen av citatet alluderar till Jeremias profetia 
mot det första templet. Jeremia hade yttrat dessa ord ungefär 600 år tidigare: 

Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Ändra era liv och era gärningar, så skall jag bo bland 
er på denna plats. Lita inte på lögner som ’Här är Herrens tempel, Herrens tempel, Her-
rens tempel.’ Men om ni verkligen ändrar era liv och era gärningar, om ni handlar rätt mot 
varandra, om ni inte förtrycker invandraren, den faderlöse och änkan, inte låter oskyldigt 
blod flyta på denna plats och inte skadar er själva genom att följa andra gudar, då skall jag 
bo bland er på denna plats. ... Tror ni att ni kan stjäla och dräpa och begå äktenskapsbrott 
och svära falskt och tända offereld till Baal och följa andra gudar som ni inte känner och 
sedan träda fram i detta hus, som mitt namn är utropat över, och säga, ’Vi är räddade’, och 
sedan fortsätta med alla dessa vidrigheter? Detta hus, som mitt namn är utropat över, tar 
ni det för ett rövarnäste? Det är det också i mina ögon, säger Herren. (Jer 7.3–11)

Jeremia varnade folket att de inte kunde räkna med Guds beskydd bara för hans 
tempel stod i deras huvudstad; de måste leva i enlighet med hans vilja. Något få år senare 
(587 fvt) förstördes templet, och folket skickades i exil. Genom att alludera till denna 
text säger Jesus att samma öde väntar Israel igen, om de inte ändrar på sitt levnadssätt. 
Jesus väntade sig inte att folket, och i synnerhet deras ledare, skulle ändra levnadssätt, 
lika lite som de ändrade levnadssätt som ett resultat av Jeremias profetia. Därför för-
kunnade Jesus templets förestående fall, liksom Jeremia hade gjort innan honom (jfr Jer 
26.4–6). Till sina lärjungar som imponerades av den magnifika tempelbyggnaden sade 
Jesus: ”Sannerligen, här kommer inte att lämnas sten på sten, allt skall brytas ner” (Matt 
24.2). Det var troligtvis inte med glädje som Jesus sade detta; på ett annat ställe säger 
han nämligen: 

”Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som blir sända till dig. Hur 
ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, 
men ni ville inte. Nu får ni själva ta hand om ert övergivna hus. Nu får ni själva ta hand om 
ert övergivna hus” (Matt 27.37–38). 
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Jesus kom dock att anse att templet hade tjänat ut sitt syfte. I samma 21a kapitel i 
Matteusevangeliet, varifrån texten till Första Advent är hämtad, frågar Jesus: ”Har ni aldrig 
läst vad som står i skriften: ’stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Her-
ren har gjort den till detta, och underbar är den i våra ögon’” (Matt 21.42). Han citerar 
samma Psalm 118 (vv22–23), som folket skanderade när de välkomnade honom vid 
hans intåg till Jerusalem, och applicerar orden på sig själv. Han menade att han är hörn-
stenen till det sanna templet; han själv är den plats där människor försonas med Gud. 

Första advent och Chanukka: ljusets högtid

Idag tar mackabéernas befrielsekrig och tempelinvigningen en underordnad plats i 
Chanukka-firandet, kanhända därför att templet inte längre finns kvar. I stället har Cha-
nukka utvecklats till ett ljusets högtid. Chanukka kallas även chag urim, ’ljusfesten’ (larsson 
2006:130). 

I samband med Chanukkafirandet är det idag brukligt att använda en Chanukka-
ljusstake med nio ljushållare, där man med hjälp av det nionde ljuset tänder ett ljus för 
varje dag, så att alla nio ljus på ljusstaken brinner på den åttonde och sista dagen. Judar 
gör detta för att ihågkomma undret med tempeloljan. Traditionen berättar att när Judas 
Mackabaios renade templet, fanns där endast tillräckligt med olja för att hålla lampan 
brinnande en dag. Men Gud lät dryga ut oljan så det räckte en hel vecka, till dess att 
ny tempelolja kunde välsignas och tas i bruk. Undret med oljan nämns inte i Mackabé-
erböckerna, och den judiske historikern Josephus (37– c:a 100) kände inte heller till 
berättelsen om undret med oljan, fastän han känner festen under namnet ’ljusfesten’ (Ant 
12.325). Göran larsson tror att traditionen om undret med tempeloljan ännu inte hade 
utvecklats när Josephus skrev sitt verk (2006:133). Nya testamentet nämner heller ing-
enting om undret med oljan, utan det omnämns för första gången i Babyloniska talmud 
(Shabbat 21). Men som sagt är det undret med tempeloljan som är i fokus för dagens 
Chanukka-firande, och detta under ihågkommes genom tändningen av Chanukka-ljus-
staken med ett ljus om dagen. 

Denna sed påminner starkt om firandet av advent i Sverige. På Första Advent tändes 
det första av fyra ljus; för varje söndag som går tändes ytterligare ett ljus så att alla fyra 
ljusen brinner den fjärde advent. denna likhet är dock inte gammal, och det är frågan 
om det finns någon koppling emellan sederna. Modéus skriver att den första adventsljus-
staken i sverige ”var en gran på ersta diakonianstalt i stockholm någon gång på 1870ta-
let” (2000:218), och att denna sed kom till sverige från tyskland. 

Men Första Advent har en äldre koppling till ljuset, och den är i episteltexten som 
läses i de lutherska kyrkorna den dagen. den traditionella episteltexten är hämtad ur 
Rom 13.11–14. Här finner vi orden: ”Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss 
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då lägga av oss mörkrets gärningar och ta på oss ljusets rustning” (rom 13.12). detta är 
första årgångens episteltext i Svenska evangelieboken och i Ordo Lectionum Missae, det 
var episteltexten i Missale Romanum, och i Thomas Cranmers Book of Common Prayer 
från 1549. troligtvis användes denna episteltext i samband med Matt 21.1–9 även tidi-
gare, men jag har ännu inte lyckats finna belägg på det.

Och i det judiska Chanukka-firandet har vi också en urgammal koppling till ljus, som 
inte är knuten till undret med tempeloljan. Hallel-psalmen 118 som sjungs bland annat 
på Chanukka (se ovan) har nämligen en koppling till ljus: ”Välsignad är den som kommer 
i Herrens namn! Vi välsignar er från Herrens hus. Herren är Gud. Han gav oss ljus. Ordna 
er till procession...” (Ps 118.26–27).

Det är möjligt att både Chanukka och Första Advent har ett ljustema därför att de 
båda infaller i närheten av vintersolståndet, och inte på grund av någon historisk kopp-
ling emellan högtiderna. Till exempel tror Larsson att både Jul och Chanukka bygger 
på en förjudisk naturfest (2006:133). Men med tanke på de andra likheterna emellan 
Chanukka och Första Advent, finner jag att en historisk koppling mellan dessa högtider 
kring ljustemat är trolig. 

Paralleller

Det finns flera exempel på hur kristna högtider har judiska högtider som förlaga. 
det mest kända exemplet är påsken. ordet ’påsk’ kommer från det judiska namnet 
på högtiden, pesach. Då firar judar hur Gud skonade folket Israel och befriade dem 
från fångenskapen i Egypten. När kristna firar påsk är det deras befrielse från slaveri till 
synden genom Jesu försoningsoffer som de fokuserar på. Enligt evangelierna dödades 
Jesus under den judiska påskhögtiden. Pingst var också ursprungligen en judisk högtid, 
veckofesten eller Shavuot. denna högtid, som infaller på den femtionde dagen efter den 
judiska påsken, firar hur Gud gav lagen till Mose på Sinai berg (Groth 2002:238). Den 
kristna pingsten firar den heliga Andes gåva - som gavs till lärjungarna för första gången 
enligt Apostlagärningarna på den judiska pingsten (Apg 2.1). Den heliga Andens gåva 
kunde ses som en fulländning av Mose lag; nu skrev Gud sin vilja in på människors hjärtan 
snarare än på stentavlor (jfr Jer 31.31–34 och Hes 36.25–28). 

Jesus och hans lärjungar var judar, och den tidiga kyrkan bestod också till stor del av 
judar. Det var naturligt för de Jesus-troende judarna att finna kopplingar till berättelsen 
om Jesus i de judiska högtider de observerade. På samma sätt som den kristna påsken 
motsvarar den judiska påsken, och den kristna pingsten motsvarar den judiska pingsten, 
så motsvarar Första Advent Chanukka. Enligt Johannesevangeliet firade Jesus Chanukka 
(Joh 10.22–23a), och det finns ingen anledning att anta att Jesu efterföljare slutade fira 
Chanukka bara för de erkände honom som Messias, lika lite som de slutade fira påsk och 
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pingst. Det är inte omöjligt att redan den tidiga kyrkan kopplade samman Jesu intåg i Jeru-
salem och Chanukka; säkert är att kopplingen gjordes i Rom och i Spanien på 600-talet. 

tidigare forskning

Kopplingen mellan Första Advent och Chanukka som jag beskrivit här har sä-
kert observerats av specialister på det liturgiska året, men jag har ännu inte lyckats 
finna några nedslag i sekundärlitteraturen. Samtida svenska forskare verkar inte ha 
observerat kopplingen. Varken Lindholm (1952), Martling (1993) eller Modéus (2000) 
nämner sambandet mellan högtiderna, medan Larsson skriver om Chanukka: ”Denna 
högtid saknas i den kristna traditionen” (2006:135). larsson är dock nära att göra 
kopplingen, då han skriver : ”en av de mest kända kristna adventshymnerna – ’dotter 
Sion’ - är… inspirerad av Mackabéerböckerna, eftersom den är hämtad ur Händels 
berömda oratorium ’Judas Mackabeus’” (2006:136). Frank Senn, pastor i Evangelical 
Lutheran Church of America, har skrivit en enorm studie över kyrkoårets utveckling i 
västerländsk kristendom, The Origins of the Liturgical Year (1986), men inte heller han 
verkar ha sett en koppling mellan högtiderna. I hans verk förekommer inte Chanukka 
ens som sökord. Allan McArthur, specialist på liturgisk historia i Church of Scotland 
och författare till The Evolution of the Christian Year (1953), ser heller ingen koppling 
till Chanukka. Thomas Talley, som var professor i liturgik vid General Theological Semi-
nary i new York, skrev The Origins of the Liturgical Year (1986), som är tänkt som en 
uppdatering av McArthurs bok. Han utgår ifrån det reviderade katolska/anglikanska 
kyrkoåret, där Matt 21.1–19 inte används som evangelietext till den Första Advent, 
så han gör heller ingen koppling mellan högtiderna. Allen Cabaniss finner en koppling 
mellan antifonerna som sjungs i den katolska kyrkan i Advent och Chanukka (1975:53), 
men han nämner inte kopplingen i textläsningen för Första Advent. Troligtvis görs 
kopplingar mellan dessa två högtider i kyrkofädernas predikningar, men jag har inte 
haft tillfälle att undersöka dem än. 

till sist

Allt eftersom kristna har glömt sitt judiska arv, har kopplingen mellan Första Advent 
och Chanukka allt mer fallit i glömska. Andra högtider, som påsk och pingst behöll sina 
hellenistiska judiska namn, men detta var inte fallet med Chanukka. Chanukka hade tro-
ligtvis inte en lika viktig ställning i tidig kristendom, då de kristnas inställning till templet 
inte var lika positiv. Jesus fördömde sin tids sätt att bedriva offer i templet, han förkunnade 
templets förestående fall, och han ansåg sig ersätta templet. till skillnad från exempelvis 
ortodoxa judar som ber var dag om templets återuppbyggnad och återupptagandet av 
offerkulten, förväntar sig kristna i allmänhet inte att templet skall en dag återuppbyggas. 
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Det är dags att återuppliva Chanukka som en kristen högtid. Det skulle man lätt kunna 
göra i svenska samfund genom att bygga på de redan existerande traditionerna kring första 
Advent. Första Advent skulle även i fortsättningen få tjäna som en festlig början på det nya 
kyrkoåret och på jultiden, samtidigt som det skulle vara ett bra tillfälle att lyfta fram vikten av 
religionsfrihet, rätten för religiösa minoriteter att tillbe Gud på det sätt som de själva vill.
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