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Ett nådens år – 1: advent. 
Ett nådens år! Advent betyder: Herrens ankomst, Jesu ankomst.  

 

Läs kyrkoårets texter, Sak 9:9–10, Rom 13:11–14, Matt 21:1–9, Ps 24, för söndag 29 november, 2020, 

årgång 1, första söndagen i advent - ett nådens år. 

Ett nådens år? 
Hur kan det vara nådens år, tänker jag och kanske du också? Vi har Coronapandemi i världen, i 

Sverige. Vi får inte träffas och inte ha gudstjänster större än max åtta personer, med rådet att inte 

träffas fysiskt. Vi hör om miljöförstöring, naturkatastrofer, krig och konflikter.  Vi möter berättelser 

och människor som mår dåligt genom psykisk ohälsa, missbruk och berättelser om ledare och 

människor som utnyttjar andras svåra situation bara för man har lust eller för att själv få större makt 

och tjäna mer pengar. Hur kan detta vara ett nådens år? 

Vem tycker du ska få regera i världen? 
Jag tyckte att mycket började spåra ur på det arbete jag hade och efter varje omorganisation sa jag: 

det är fel konsult som får styra. Så insåg jag att det är Jesus som är den konsult, den kung som jag, 

företaget och hela världen behöver. Jag ställde mig frågan: får Jesus styra mitt liv? Får Jesus leda hur 

jag hanterar pengar, kunskap, relationer med familj, släkt och samhällen?  

Jesus rider in som kung till Guds rike, ett nådens och kärlekens rike. 
Jesus rider in till folkets jubel och Jesus vet att ledarna i Jerusalem inte vill lyssna till honom. De vill 

leva som förut, de vill döda Jesus. Ändå rider Jesus in på en åsna till folkets jubel i Matt 21:1-9. 

Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden, sjunger och jublar folket som följer 

Jesus. (Hosianna betyder, hjälp oss, fräls oss, rädda oss.) 

Nådens år – Nådens rike 
Sakarja 9:9–10 skrev om Jesu intåg i Jerusalem ca 500 år innan det skedde, jag sammanfattar: ropa ut 

din glädje, segern är honom given, i ringhet kommer han ridande på en åsna. 

Det var inte färdigt med att Jesus red in under folkets jubel. Det slutade inte med att Jesus blev 

hånad, slagen, korsfäst och dödad. Finalen var inte att Jesus uppstod från det döda. Guds rike 

fortsätter att växa genom att Jesu lärjungar förkunnar ett fredens rike, Guds rike, ett rike där du och 

jag får vara barn och medborgare. Sakarja 9:9–10 fortsätter, krigets vapen ska förintas. Messias, 

Jesus ska förkunna fred för folken och Messias välde ska nå från hav till hav från floden till världens 

ände. Jag tänker att rubriken för denna söndag bör vara ett nådens rike, inte bara ett nådens år.  

Veckans ord, 28 
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Vakna!  
Paulus skriver vakna och inse att vår räddning är närmare än när vi kom till tro på Jesus. Paulus 

fortsätter med uppmaningen: sluta göra mörkrets gärningar, ta på er ljusets rustning och ikläd er 

herren Jesus Kristus (Rom 13:11-14). Romarbrevet skrevs år 57-58 e.Kr. Ljusets rustning och att klä på 

sig Jesus är Paulus sätt att beskriva vårt beroende av Jesus. Jesus ger oss en annan bild av vårt 

beroende av honom, att vi är som grenar i vinstocken, Jesus (Joh 15:1-17). 

Är vi inte redan räddade? 
Är vi inte redan räddade av nåd om vi tar emot Jesus som vår Herre och frälsare. Hur kan då vår 

räddning vara närmaren nu än när vi kom till tro? Vi är räddade av nåd och behöver stanna kvar i 

gemenskapen med Jesus för att sedan föras in i hans rike när han kommer. För varje dag är det en 

dag närmare till att Jesus kommer tillbaka. 

Jesus ska komma tillbaka (se veckans ord 27) och ska döma levande och döda. Vi lever nu i väntan på 

att Jesus ska komma tillbaka och under tiden växer Guds rike fram i våra hjärtan och syns genom våra 

handlingar och ord. Efter Jesu återkomst är Guds räddning av hela sin skapelse slutförd.  

Vem äger skapelsen? Ps 24. 
Jakobs Gud – ärans konung – väldige hjälten – väldig i strid – Det är Herren Sebaot 

 

 

 

 

 

 

 

Nåd från Herren Jesus åt alla! (Upp 22:21) 

 
 Du får gärna höra av dig med 

kommentarer och tankar.  

 Sprid gärna veckans ord till andra. 

 Veckans ord finns på hemsidan.  
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Av David, en psalm. 

Jorden är Herrens med allt den rymmer, världen och alla som bor i den. 

Det är han som har lagt dess grund i havet och fäst den över de strömmande vattnen. 

Vem får gå upp till Herrens berg, vem får gå in i hans tempel? 

Den som har skuldlösa händer och rent hjärta, som inte håller sig till falska gudar 

och aldrig har svurit falskt. 

Han får välsignelse av Herren och riklig lön av Gud, sin räddare. 

Här är det släkte som sökt sig till Herren, som träder fram inför ditt ansikte, du Jakobs Gud. 

Portar, öppna er vida! Höj er, uråldriga dörrar! Låt ärans konung draga in! 

Vem är då ärans konung? Det är Herren, den väldige hjälten, Herren, väldig i strid. 

Portar, öppna er vida! Höj er, uråldriga dörrar! Låt ärans konung draga in! 

Vem är han, ärans konung? Det är Herren Sebaot, han är ärans konung. 

Luk 1:46–47, ”Då sade Maria: 

”Min själ prisar Herrens storhet, 

min ande jublar över Gud, min frälsare.” 
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