
Hej! 

Vi börjar de-a brev med en mycket välkänd psalm: Bereden väg för Herran! 

Psalm 103 vers 1  Bereden väg för Herran! Berg, sjunken, djup, stån opp! Han kommer, han 
som Färran var sedd av fädrens hopp. RäIärdighetens förste, av Davids hus den störste. 
Välsignad vare han som kom i Herrens namn. 

Denna välkända psalmvers är en omskrivning av något, som skrevs för mycket längesedan i 
en av Israels folks gamla profeLor.  I Jesajas kapitel 40 vers 3 – 5 kan vi läsa följande: 

 ”En röst ropar: Bana väg för Herren genom öknen, Gör en jämn väg i ödemarken för vår 
Gud! Alla dalar skall höjas, alla berg och höjder sänkas. Oländig mark skall jämnas och 
branter bli Lll slä-. Herrens härlighet skall uppenbaras, och alla människor skall se det.” 

Jag tror, a- Jesajas vill säga si- folk, a- om Herren ska komma över deras vägar, måste de ta 
bort allt ont, som ligger i vägen och lyVa allt det låga upp på e- högre plan. På det sä-et blir 
det plats för Herren.  

När vi sjunger den här psalmen och andra adventspsalmer tänker vi på Jesus. Han har redan 
kommit. Och minnet av det firar vi på julen. Nu är det advent och då firar vi den långa väntan 

på hans ankomst. Det kan vara en svår konst a- rikLgt 
lära sig ta emot advent och jul. Ibland blir inte 
verkligheten alls lik det som man tänkte sig. Så var det 
också för två tusen år sedan, när Jesus kom. Många 
hade väntat sig, a- han skulle blivit en mäkLg konung, 
som med svärd och stora härar förgjort förtryckarna. I 
stället blev det, som det står i verserna 4 och 6: 

4  Ej kommer han med härar och ej med ståt och prakt; Dock ondskan han förfärar i all dess 
stolta makt. Med Andens svärd han strider och segrar, när han lider. Välsignad vare han som 
kom i Herrens namn! 

6  Den tron, som han besLger, är i hans Faders hus. Det välde han inviger är kärlek blo- och 
ljus. Hans lov av späda munnar blo- nåd och frid förkunnar. Välsignad vare han som kom i 
Herrens namn! 

På söndag 29 november, inleder vi det nya kyrkoåret 
med Första söndagen i advent. Dagens tema är ”E- 
nådens år”. Ordet advent betyder ankomst, Jesu 
ankomst. Under advent minns och tänker vi på Jesu 
födelse, Jesu återkomst och Jesus som finns hos oss 
idag.  

TEXTER: GAMMALTESTAMENTLIG Sakarja kapitel 9, 
vers 9-10  Ropa ut din glädje, do-er Sion, 



jubla, do-er Jerusalem! Se, din konung kommer Lll dig. RäIärdig är han, seger är honom 
given. I ringhet kommer han, ridande på en åsna, på en ung åsnehingst.    
Jag skall förinta alla stridsvagnar i Efraim, alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen skall förintas. 
Han skall förkunna fred för folken, och hans välde skall nå från hav Lll hav, 
från floden Lll världens ände.  

EPISTEL Romarbrevet kapitel 13, vers 11-14  Ni vet ju ändå vad Lden lider: det är dags för er 
a- vakna. Ty nu är vår räddning närmare än när vi kom Lll tro.  
Na-en går mot si- slut och dagen är nära. Låt oss då lägga av oss mörkrets gärningar och ta 
på oss ljusets rustning.  
Låt oss leva värdigt, som det hör dagen Lll, inte med festande och drickande, inte med otukt 
och orgier, inte med strider och avund.  
Nej, ikläd er herren Jesus Kristus, och ha inte så mycket omsorg om det jordiska a- begären 
väcks. 

EVANGELIUM Ma-eusevangeliet kapitel 21, vers 1-9  När de närmade sig Jerusalem och kom 
Lll Begage vid Olivberget skickade Jesus i väg två lärjungar och sade Lll dem: ”Gå bort Lll byn 
där framme, så hi-ar ni genast e- åsnesto som står bundet med e- föl bredvid sig. Ta dem 
och led hit dem.  
Om någon säger något skall ni svara: Herren behöver dem, men han skall strax skicka Lllbaka 

dem. ”De-a hände för a- det som sagts genom 
profeten skulle uppfyllas: 
'Säg Lll do-er Sion: Se, din konung kommer Lll dig, 
ödmjuk och ridande på en åsna och på e- föl, e- 
lastdjurs föl.' 
Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade 
sagt åt dem.  
De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på 
dem, och han sa- 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 eVer, ropade: 'Hosianna' Davids son! 
'Välsignad är han som kommer i Herrens namn.' Hosianna i höjden! 

På söndag kl 11.00 firas ställföreträdande gudstjänst i Svar-orps kyrka med präst, kantor och 
vaktmästare. Lekeryds kyrka är öppen för enskild andakt torsdagar kl 16 – 18. Vill du bidra Lll 
kollekten, som går Lll Act Svenska kyrkan, så kan du swisha 123 664 33 24 eller Bg: 
5463-9422. Årets julinsamling börjar nu och rubriken är: ”Bryt en tradiLon”. Tillsammans kan 

vi stoppa barnäktenskap, könsstympning och andra övergrepp. Var 
med i kampen för alla flickors rä- Lll e- värdigt liv!  


