Hej!
Hoppas hälsan står dig bi!
På söndag får vi tända tre ljus i adventsstaken. Adventsljusstaken kom till Sverige i slutet av
1800-talet. Ersta diakoni i Stockholm lade grunden till
adventsljusstaken så som vi känner till den idag. Där började
man tända ljus i en så kallad adventsgran, en gran smyckad
med 28 ljus. Sju ljus tändes varje adventssöndag. Utifrån
adventsgranen skapades adventsljusstaken – en ljusstake
med sju ljus för varje dag i veckan under advent och en
ljusstake med fyra ljus för varje söndag i advent.
Den tredje söndagen i advent berättar bibeltexterna om
Johannes döparen. Ibland behövs det människor som går före
och som visar andra vägen. En sådan människa var Jesus
kusin, Johannes, han som också kallades Johannes döparen. Johannes brann för att
människor skulle omvända sig, döpas och förändras som människor. Han banade väg för
Jesus, och människorna fylldes av förväntan.
TEMA FÖR TREDJE SÖNDAGEN I ADVENT ÄR ”BANA VÄG FÖR HERREN”.
GAMMALTESTAMENTLIG Jesaja kapitel 29, vers 17-21 Snart, om en liten tid, skall
Libanon bli till en trädgård och trädgårdar räknas som skog.
Den dagen skall de döva höra när man läser ur bokrullen, och de blindas ögon skall se,
fria från dunkel och mörker. De förtryckta skall ständigt glädjas över Herren, de fattigaste
jubla över Israels Helige. Ty då är det slut med tyrannerna, borta är de hänsynslösa,
utplånade alla som hade ont i sinnet, de som anklagade oskyldiga inför domstolen,
snärjde dem som förde rättvisans talan och med lögner fällde den som var utan skuld.
EPISTEL Första korinthierbrevet kapitel 4, vers 1-5 Vi bör alltså betraktas som Kristi tjänare
och som förvaltare av Guds
hemligheter. Nu krävs ju av en
förvaltare att han skall visa sig pålitlig.
Men mig är det likgiltigt om ni eller
någon mänsklig domstol dömer mig.
Inte heller dömer jag mig själv. Mitt
samvete är rent, men det betyder inte
att jag är frikänd. Den som dömer mig
är Herren. Fäll därför ingen dom i
förtid, innan Herren kommer. Han
skall låta ljus falla över det som ligger
dolt i mörkret och avslöja allt som
människorna har i sinnet. Och då får
var och en sitt beröm från Gud.
EVANGELIUM Matteusevangeliet kapitel 11, vers 2-11 Johannes fick i sitt fängelse höra om
Kristi gärningar, och han skickade några av sina lärjungar för att fråga honom: ”Är du den
som skall komma, eller skall vi vänta på någon annan?” Jesus svarade dem: ”Gå och berätta

för Johannes vad ni hör och ser: att blinda ser och lama går, spetälska blir rena och döva
hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som inte kommer på fall för min
skull.” När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes: ”Vad gick ni ut i öknen för
att se? Ett strå som vajar för vinden? Nej. Vad gick ni då ut för att se? En man i fina kläder?
Men de som bär fina kläder finns i kungapalatsen. Vad gick ni då ut för att se? En profet? Ja,
och jag säger er: en som är mer än profet. Det är om honom det står skrivet: 'Se, jag sänder
min budbärare före dig, han skall bereda vägen för dig.' Sannerligen, ingen av kvinna född
har trätt fram som är större än Johannes döparen, men den minste i himmelriket är större än
han.
På söndag, 13 december, är det även luciadagen. Lucia, född 283 i Syrakusa, Sicilien,
död 304 i Syrakusa, var jungfru och sedermera martyr och helgon.
Hon vördas inom Romersk-katolska kyrkan, med festdag den 13 december. Hon led
martyrdöden efter att hennes försmådde friare angav henne till kejsaren. Enligt en av de
många legenderna om henne stack hon ut sina ögon, och hon är
därför skyddshelgon för synskadade. Lucias reliker förvarades i
kyrkan Santa Lucia i Venedig. Kyrkan revs 1861 för att bereda
bygget av järnvägsstationen och relikerna flyttades till den
närbelägna kyrkan San Geremia där de fortfarande finns att
beskåda. Venedigs järnvägsstation bär idag helgonets
namn: Venezia Santa Lucia. Sedan medeltiden har man
firat helgonet Lucia vid årets mörkaste dag,
nämligen vintersolståndet, enligt den Julianska kalendern var det
den 13 december. Efter övergång till gregorianska kalender infaller
dock vintersolståndet den 22 december.
Enligt skandinavisk folktro var vintersolståndet en farlig natt
eftersom man trodde att övernaturliga makter var i rörelse då. Man
trodde även att djuren kunde tala under lucianatten. Alla
julförberedelser skulle vara klara till luciadagen och det firade man
med att äta och dricka lite extra. Även husdjuren fick extra foder.
På söndag firas ställföreträdande gudstjänst i Svarttorps kyrka. Du kan se gudstjänsten på
hemsidan: www. lekerydsforsamling.se. Kollekten är till Svenska Kyrkans Unga.
Swish 123 664 33 24 eller Bg 5463-9422.

Bön inför söndagen: Gud, låt julens under göra oss modiga mitt i rädslan och starka mitt i
svagheten. Amen
Psalm 111 vers 1:

Kristus kommer – Davids son, konung utan like.
Ondskans välde, mörkrets makt bävar för hans rike.

