Veckan efter
första söndagen i advent
Måndagen efter första söndagen i advent inleder julens förberedelsetid, den s.k. adventsfastan. Johannes döparen förberedde människorna för att ta emot Kristus. Genom att vända
om till Gud och be om syndernas förlåtelse bereder också vi oss att ta emot julens Herre.
LITURGISK FÄRG: violett eller blå

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet.
Amen.

Gammaltestamentliga
läsningar

Psaltarpsalm
Herre, jag sätter mitt hopp till dig,
du min Gud,
jag förtröstar på dig: svik mig inte,
låt inte mina fiender triumfera!
Den som hoppas på dig blir aldrig
sviken,
men den trolöse skall stå där tomhänt.
Herre, lär mig dina vägar,
visa mig dina stigar.
Led mig i din sanning, lär mig,
du som är min Gud, min räddare,
ständigt hoppas jag på dig.
Herre, kom ihåg din barmhärtighet,
den godhet du alltid har visat.
Glöm min ungdoms synder, allt jag
brutit,
tänk på mig i din trofasthet,
Herre, du som är god.
Herren är pålitlig och god,
därför visar han syndarna vägen.
Han leder de ödmjuka rätt,
de ödmjuka lär han sin väg.
Allt vad Herren gör är nåd och
trofasthet
mot dem som håller hans förbund och
hans bud.

Jes. 63:1516

Blicka ner från himlen,
från din heliga och härliga boning.
Var är din lidelse och din kraft?
Din ömhet och barmhärtighet
vägrar du mig.
Du är ju vår fader,
Abraham vill inte veta av oss,
Israel erkänner oss inte.
Du, Herre, är vår fader,
alltid har du hetat vår befriare.
Mika 2:1213

Jag skall samla er alla, hela Jakob,
återstoden av Israel skall jag förena
som man samlar fåren i fållan
och hjorden på betesplatsen
– en sorlande människoskara.
Den mäktige har ställt sig i spetsen för dem,
med makt drar de ut genom porten.
Deras konung går i spetsen för dem,
Herren går framför dem.

Ps. 25:110
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Hab. 2:14

Jag skall ställa mig på vakt,
gå till min post och spana.
Jag vill se vad han skall säga till mig,
vilket svar jag får på min klagan.
Herren svarade mig:
Skriv ner det du får se
med tydlig skrift på tavlor,
så att det blir lätt att läsa,
ty synen vittnar om den bestämda tiden,
den talar om slutet, den slår inte fel.
Om uppfyllelsen dröjer, så vänta tåligt,
den kommer förvisso, den uteblir inte.
Se, den falske far bort med vinden,
men troheten räddar den rättfärdiges liv.

Saliga de som tvättar sina kläder rena.
De skall få tillgång till livets träd och få gå
in i staden genom dess portar. Men utanför är hundarna och trollkarlarna och horkarlarna och mördarna och avgudadyrkarna och alla som älskar lögnen och lever i
den.
Jag, Jesus, har sänt min ängel till er för
att vittna om detta i församlingarna. Jag är
skottet från Davids rot och hans ättling,
den strålande morgonstjärnan.”
Och Anden och bruden säger: ”Kom!”
Och den som hör det skall säga: ”Kom!”
Och den som törstar skall komma. Och den
som vill skall fritt få dricka av livets vatten.

Nytestamentliga läsningar

Evangelium

Upp. 2:15, 7

Skriv till ängeln för församlingen i Efesos:
Så säger han som håller de sju stjärnorna
i sin högra hand, han som går bland de sju
lampställen av guld. Jag känner dina gärningar, din möda och din uthållighet och
vet att du inte kan tåla onda människor.
Du har prövat dem som kallar sig apostlar
men inte är det, och du har funnit att de är
lögnare. Du är uthållig, du har tålt mycket
för mitt namns skull och du har inte tröttnat. Men det har jag emot dig, att du har
övergett din första kärlek. Tänk på varifrån du har fallit, och omvänd dig och gör
samma gärningar som förr. Annars kommer jag till dig och flyttar bort ditt lampställ, om du inte omvänder dig. Du som
har öron, hör vad Anden säger till församlingarna! Åt den som segrar skall jag ge att
äta av livets träd, som står i Guds paradis.
Upp. 22:1217

”Se, jag kommer snart och har med mig
lön att ge åt var och en efter hans gärningar.
Jag är A och O, den förste och den siste,
början och slutet.

Luk. 3:714

När folk kom ut i stora skaror för att döpas
av honom, sade han till dem: ”Huggormsyngel, vem har sagt er att ni kan slippa
undan den kommande vreden? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och
börja inte säga er: Vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn
åt Abraham ur dessa stenar. Redan är yxan
satt till roten på träden. Varje träd som inte
bär god frukt skall huggas bort och kastas i
elden.” Folket frågade honom: ”Vad skall
vi då göra?” Han svarade: ”Den som har
två skjortor skall dela med sig åt den som
ingen har, och den som har bröd skall göra
på samma sätt.” Även tullindrivare kom
dit för att bli döpta och frågade honom:
”Mästare, vad skall vi göra?” Han svarade:
”Driv inte in mer än vad som är fastställt.”
Och när det kom soldater och frågade honom: ”Och vi, vad skall vi göra?” sade han
till dem: ”Pressa inte av någon pengar med
våld eller hot, utan nöj er med er sold.”

VECKAN EFTER FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT
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Dagens bön
1.
Gud, gör oss redo att ta emot din Son
som kommer med frihet till de fångna
och hopp och glädje till de övergivna.
Låt honom vara ett svar på vår väntan.
Hör oss när vi hälsar vår konung:
Hosianna, Davids Son,
Hosianna i höjden.

2.
Gud, vår himmelske Far.
Tack för adventstiden.
Hjälp oss att förbereda oss
för din Sons födelsefest.
Lär oss att se det som är viktigt i livet
och lämna sådant åt sidan
som är mindre viktigt.
Vi ber i din Sons Jesu Kristi namn.
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