
Hej! 

En silvrig slöja av dimma ligger över marken idag. I 
går kväll kunde man njuta av en vacker solnedgång 
likt en gyllene eld. Varje dag bjuder naturen på 
skönhet!  

I söndags var det första söndagen i advent och vi 
läste i bibeltexterna om Jesu intåg i Jerusalem. 
Folket väntade på en ny kung, en befriare från det 
romerska förtrycket. De väntade sig en väldig hjälte, 
en stor stridsman till häst. Och folket tar emot Jesus 
men han är annorlunda än allt man hade tänkt. Han 
kommer ridande på en åsna och vill frid och fred 

istället 
för död och blod. I detta brev får du ett 
korsord om just ”Jesu intåg i 
Jerusalem”.  

Den andra adventssöndagen berättar 
om Guds rike. ”Guds rike” är något helt 
annat än de riken – länder – som finns i 

vår synliga värld. Guds rike har inga gränser eller hinder. Det är i stället ett osynligt 
rike som kan finnas inom oss och vår värld. 
Medan människor med vapen kan försvara åsikter och landgränser, talar Guds rike 
om den kärlek som kan och vill förändra. 
Det är en kärlek som blir större och större ju mer vi ger av den och ju mer vi får ta 
emot. 

GAMMALTESTAMENTLIG Mika kapitel 4, vers 1-4 Men den dag skall komma då 
berget med Herrens tempel står där orubbligt fast som det högsta av bergen, överst 
bland höjderna. Folken skall strömma dit, folkslag i mängd skall komma, och de skall 
säga: ”Låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds tempel. Han skall lära oss 
sina vägar, hans stigar vill vi följa.” 
Ty från Sion skall lag förkunnas, från Jerusalem Herrens ord. Han skall döma mellan 
alla folk, skipa rätt bland mäktiga folkslag i fjärran. De skall smida om sina svärd till 
plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. 
Folken skall inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig. Var och en 
skall sitta under sin vinstock och sitt fikonträd, och ingen skall hota honom. 
Herren Sebaot har talat. 

EPISTEL Romarbrevet kapitel 15, vers 4-7  Alla profetior i skriften står där för att 
undervisa oss, så att vi genom vår uthållighet och den tröst skriften ger oss kan 
bevara vårt hopp. 
Måtte uthållighetens och tröstens Gud göra er eniga efter Kristi Jesu vilja, 



så att ni alla med en mun prisar vår herre Jesu Kristi Gud och fader. 
Godta därför varandra, så som Kristus har godtagit er till Guds ära. 

EVANGELIUM Lukasevangeliet kapitel 21, vers 25-36  Tecken skall visa sig i solen 
och månen och stjärnorna, och på jorden skall hedningarna gripas av ångest och 
rådlöshet vid havets och vågornas dån. 
Människor skall förgås av skräck i väntan på vad som skall komma över världen, ty 
himlens makter skall skakas.  
Då skall man få se Människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet. 
När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig.” 
Han gav dem en liknelse: ”Se på fikonträdet och alla andra träd. 
När de börjar knoppas, då förstår ni av er själva att nu är sommaren nära. 
På samma sätt vet ni när ni ser detta hända att Guds rike är nära. 
Sannerligen, detta släkte skall inte förgå förrän allt detta händer. 
Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. 
Var på er vakt så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och 
livets bekymmer, annars överraskas ni av den dagen 
som av en snara, för den skall komma över alla som bor på jorden. 
Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar och kan stå 
upprätta inför Människosonen.”  

Ställföreträdande gudstjänst firas kl 11.00 i Svarttorps kyrka, med präst, kantor och 
vaktmästare. Kollekten går till Act Svenska kyrkan, swish 123 664 33 24, Bg 
5463-9422. Du kan se gudstjänsten på Lekeryds hemsida; 

www.lekerydsforsamling.se. Lekeryds kyrka är öppen 
torsdagar kl 16 – 18 för enskild bön. 

Bön vid andra advent:                                                        
Herre,                                                                                        
Nu har vi tänt två adventsljus. Det strålar av längtan från 
ljusen. Himmelriket är nära. Vi väntar på att Du ska komma. 
Vi ber att de två ljusen ska göra oss modiga och tålmodiga, 
som ljuslågor i mörkret.                                                                    
Amen 
 

SKICKA GÄRNA KORSORDET TILL OSS, SÅ KAN DU VINNA ETT 
JUL-PRIS! 
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