
Hej!

Hoppas, att hälsan står dig bi!

I år blir julen annorlunda. Men julens budskap är 
detsamma som varje år. Julen handlar om att inget blir 
som förväntat, allt blir annorlunda, för Gud ställer om och 
blir människa. 

Under århundradena har traditioner vuxit fram. De flesta 
av julens traditioner har med kristen tro att göra, men inte 

alla. I våra tre kyrkor har 
vaktmästarna ställt in julgranar.
Långt innan det blev vanligt med julgranar 
inomhus i Sverige ställde många granar vid 
ytterdörren. Granarna var kvistade och hade bara 
en granruska kvar i toppen. Granarna var ett 
tecken på julfrid, men man trodde också att de gav 
ett skydd mot farliga makter.

På söndag, 20 december firar vi fjärde söndagen i 
advent. Den adventssöndagen berättar om Maria. 
Hon som får uppdraget av ängeln Gabriel att föda 

Jesus. Trots att hon var kvinna, fattig, ogift och alldeles vanlig väljer Gud 
henne och lovar att vara hos henne. Och hon sjunger sin sång till livet och Gud. 
I Uppsala Domkyrka finns en ganska ny Maria-skulptur. Fastgjuten bakom 
högaltaret står Maria, klädd i kappa och kjol och kraftiga kängor. Tidlöst 
klädd för att gestalta alla kvinnor i varje tid. När konstnären Anders Widoff  
vann tävlingen om vem som skulle få uppdraget att återinföra Jungfru Maria 
i Domkyrkan ville han göra en mer mänsklig gestaltning än de bilder av 
Maria som oftare ses.  Vasakoret var före reformationen Mariakoret och 



Gustav Vasa är begravd där det tidigare fanns en Mariabild. Titeln på 
skulpturen från 2005 är alltså Maria Återkomsten. 

SÖNDAGENS TEXTER:  

GAMMALTESTAMENTLIG Jesaja kapitel 40, vers 9-11: 

Gå upp på ett högt berg med ditt glädjebud, Sion, ropa ut ditt glädjebud med hög röst, 
Jerusalem. Ropa, var inte rädd, säg till Judas städer: Er Gud kommer! Herren Gud kommer i 

all sin styrka, han härskar med mäktig arm. Sin segerlön har han 
med sig, de han vunnit går framför honom. Som en herde vallar 
han sin hjord. Han tar upp lammen i sin famn 
och bär dem i sina armar, han driver tackorna varligt. 

EPISTEL Romarbrevet kapitel 10, vers 4-8: 

Kristus är slutet på lagen, så att var och en som tror kan bli 
rättfärdig. 
Ty om den rättfärdighet som lagen ger skriver Mose: 'Den 
människa som håller buden skall leva genom dem.' Men den 
rättfärdighet som tron ger säger: 'Fråga inte i ditt hjärta: Vem skall 
stiga upp till himlen?' det vill säga för att hämta ner Kristus 
eller: 'Vem skall stiga ner i avgrunden?' det vill säga för att hämta 
upp Kristus från de döda. 
Vad säger den då? 'Ordet är nära dig, i din mun och i ditt hjärta' 
det vill säga trons ord, det som vi förkunnar. 

EVANGELIUM Lukasevangeliet kapitel 1, vers 46-55: 

Då sade Maria: ”Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud, min frälsare:  
han har vänt sin blick till sin ringa 
tjänarinna. Från denna stund skall alla 
släkten prisa mig salig: stora ting låter 
den Mäktige ske med mig, hans namn 
är heligt, och hans förbarmande med 
dem som fruktar honom varar från släkte 
till släkte. Han gör mäktiga verk med sin 
arm, 
han skingrar dem som har övermodiga 
planer. Han störtar härskare från deras 
troner,  
och han upphöjer de ringa. Hungriga 
mättar han med sina gåvor, och rika skickar han tomhänta bort Han tar sig an sin tjänare 
Israel och håller sitt löfte till våra fäder: 



att förbarma sig över Abraham och hans barn, till evig tid.” 
Maria stannade hos henne omkring tre månader och återvände sedan hem. 

Psalm 480 vers 1: Var hälsad, Herrens moder, o Maria! Högtlovade på Jorden, o Maria! Träd 
fram, o Kerubim, och sjung, o Serafim, sjung med henne Herrens lov! Salig, salig, salig, 
Maria! 

Ställföreträdande gudstjänst firas      kl 11.00 i Svarttorps kyrka. Mellan 12.00 
– 12.30 är du välkommen att fira enskild nattvard. På hemsidan 
(www.lekerydsforsamling.se) kan du se webb-gudstjänsten. Kollekt till Act 
Svenska kyrkan, swish 123 664 33 24, bg 5463-9422. 

http://www.lekerydsforsamling.se

