Hej!
Nu går vi mot ljusare tider! Dagen har på en vecka blivit 25 minuter längre.
Sedan vintersolståndet 21 december, har dagen blivit 1 timme och 5 minuter
längre. Den ljusa delen av dygnet är 7 timmar och 35 minuter lång.
I förra veckobrevet ﬁck du några frågor om julen. Här får du de rätta svaren:
1. Vem handlar den fjärde adventssöndagen om?
*Jungfru Maria *Johannes Döparen *Jesusbarnet. Rätt svar är Jungfru
Maria. Den fjärde adventssöndagen berättar om Maria. Hon som får
uppdraget av ängeln Gabriel att föda Jesus. Trots att hon var kvinna, ogift och
fattig och alldeles vanlig väljer Gud henne och lovar att vara hos henne.
2. Hur många var de vise männen?
* 4 personer * 3 personer * Ingen vet. Rätt svar är att ingen vet. I Bibeln står
det ingenting om hur många de vise männen var. Det var först senare som deras antal och
deras namn bestämdes.

3. I Bibeln berättas att Jesusbarnet får tre gåvor: guld, rökelse och myrra. Vad
är myrra?
* svampar * kåda *kryddblad Rätt svar är kåda. Myrra är en typ av kåda
eller harts från arter av släktet Commiphora, särskilt Commiphora myrrha, i
familjen rökelseträdsväxter.
4. Julafton 1818 bet en mus sönder bälgen till kyrkorgeln i Oberndorf bei
Salzburg. Detta ledde enligt legenden, till att en helt ny psalm framfördes med
gitarr. Vilken?
* Stilla natt * Det är en ros utsprungen * Hosianna Davids son. Rätt svar är
”Stilla natt”. Sången sägs ha blivit översatt till ﬂer än 300 språk och är en av
de i särklass mest kända, sjungna och spridda julsångerna. Den spreds också

med protestantiska och katolska missionärer, som reste runt i världen kring
förra millennieskiftet.
5. En av våra mest älskade julpsalmer är O Helga natt. Vad kallas den med
ett annat namn?
* Adams skapelse * Adams julsång * Adams röst
Rätt svar är Adams julsång. Sången brukar på
svenska kallas Adams julsång efter upphovsmannen
till musiken Adolphe Adam.
6. Vem skapade den första kända julkrubban?
* Den Heliga Birgitta 1350 * Michelangelo 1546
*Franciskus av Assisi 1223. Rätt svar är
Franciskus. Den första kända julkrubban skapades
av Franciskus av Assisi år 1223, och seden sågs fram
till början av 1900-talet främst som en romerskkatolsk tradition. På Grand Place i Bryssel arrangeras varje år en julkrubba i
naturlig storlek som lockar många besökare.
7. Seden att dela ut julklappar är från 1600-talet. Givaren skulle då smyga
fram till mottagarens hus och slänga in gåvan. Innan man sprang därifrån
klappade man på något. Vad?
*Dörren *Fönster *En katt. Rätt svar är dörren. Seden att ge bort julklappar
började som ett skämt, en lantlig tradition som innebar att byns ungdomar
smög omkring på julaftonen och knackade på
i stugorna. När någon öppnade kastade
ungdomarna in en skämtgåva, som kunde bestå
av ett vedträ eller en halmﬁgur. På gåvan hade de
ofta fäst en lapp med en vers som förklarade

varför mottagaren förärats den ﬁna presenten. Dessa verser är föregångare till
våra dagars julklappsrim. Det var viktigt att inte bli tagen på bar gärning
under julklappsutdelandet, eftersom verserna kunde vara ganska så elaka och
grovkorniga. På en del platser delades julklapparna ut av en julbock, men han
och hans uppgifter har sedan slutet av 1800-talet övertagits av jultomten.
8. Att skicka julkort blev populärt i Sverige i slutet av 1800-talet. En svensk
konstnär har fått särskilt stor betydelse för motiven på korten. Vad heter
konstnären?
*John Bauer *Jenny Nyström * Elsa Beskow Rätt svar är Jenny Nyström.
På söndag 24 januari, är det Tredje söndagen efter trettondedagen. Tema för
söndagen är ”Jesus skapar tro”.
GAMMALTESTAMENTLIG Första Kungaboken kapitel 8, vers 41-43.
Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från
fjärran land för att han hört om ditt namn —
ja, också där skall man höra talas om ditt stora namn, din starka hand, din
lyftade arm — och denne främling kommer och åkallar dig, vänd mot detta
hus,
lyssna då i himlen, där du tronar, och gör det som han ber dig om. Då skall
alla jordens folk lära känna ditt namn
och frukta dig, så som ditt folk Israel
gör, och förstå att detta hus som jag
har byggt är helgat åt ditt namn.
EPISTEL Romarbrevet kapitel 1,
vers 16-17. Jag skäms inte för
evangeliet. Det är en Guds kraft som
räddar var och en som tror, juden främst men också greken.

I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud, genom tro till tro,
som det står skrivet: ’Den rättfärdige skall leva genom tron.’
EVANGELIUM Matteusevangeliet kapitel 8, vers 5-13. När han gick in i
Kafarnaum kom en oﬃcer fram till
honom och bad om hjälp:
”Herre, min tjänare ligger förlamad där
hemma och har svåra plågor.”
Jesus sade: ”Skall då jag komma och bota
honom?”
Oﬃceren svarade: ”Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men
säg bara ett ord, så blir pojken frisk.
Jag är själv en som står under befäl, och jag har soldater under mig, och säger
jag till den ene: Gå, så går han,
och till den andre: Kom, så
kommer han, och säger jag till
min tjänare: Gör det här, så
gör han det.”
Jesus blev förvånad och sade
till dem som följde honom:
”Sannerligen, inte hos någon i
Israel har jag funnit en så
stark tro.
Jag säger er att många skall komma från öster och väster och ligga till bords
med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket.
Men rikets egna barn skall kastas ut i mörkret utanför. Där skall man gråta
och skära tänder.”
Och till oﬃceren sade Jesus: ”Gå. Du trodde och det skall ske.” Och i det
ögonblicket blev pojken frisk.

Psalm 770 vers 1: Min tro bär inga dyrbara juveler. Jag kommer utan
smycken till ditt hus. Mitt liv är bara längtan, bara hud: så kläd mig med din
nåd. Du är min Gud.
På söndag ﬁras ställföreträdande gudstjänst kl 11.00 i Svarttorps kyrka.
Kollekten går till ”Hela Människan”. Vill du bidraga? Swish: 123 664 33 24
eller Bg: 5463-9422. Du kan se webbgudstjänst på www.lekerydsforsamling.se
Kom ihåg, det är bara ljuset som övervinner mörkret. Tänd ett ljus och be en
bön för vår värld!

