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Vad händer i vår tid? 
Vad får du för erfarenheter och vad upptäcker du nu när livet ställer om?  

Som Guds folk väntar vi på att Guds fredsrike ska upprättas och att Jesus ska komma tillbaka. Jag 

tycker det är spännande att se hur Gud har uppfyllt och håller på att uppfylla det han lovat i Bibeln.  

Läs kyrkoårets texter, Jes 29:17-21, 1 Kor 4:1-5, Matt 11:2-11, Ps 146:3-9, för söndag 13 december, 

2020, årgång 1 – Bana väg för Herren. 

Bana väg för Guds rike - Jesaja 29:17-21, beskriver att snart ska Guds folk, i Guds rike 

ständigt, få glädja sig och jubla över Israels Helige. 

 

 

 

 

Lita på Gud och lita på Guds rike! 

 

 

 

 

 
 

Vem är Jakobs Gud och Israels Helige? 
Jakob och Israel är samma person. Jakob fick namnet Israel av Gud. Israels Helige och Jakobs Gud är 

alltså samma Gud, och är också vår Fader och Gud genom nåden från Jesus Kristus.  

Vår Gud, Jakobs Gud håller sina löften genom historien.  
I nästa stycke kommer en kort beskrivning av hur Gud skapade Israels folk genom Abraham och 

Jakob. Israels folk är aktuella i vår tid. Många ur Israels folk bor idag i landet Israel och deras språk 

hebreiska är åter nationen Israels språk efter att ha varit ett utdött talspråk i ca 2000 år. Jag kan inte  

 

Veckans ord, 30 

Bana väg för Herren! 3:e advent, Lucia. 

Jes 29:17-21, 17Snart, om en liten tid, skall Libanon bli till en trädgård 

och trädgårdar räknas som skog. 

18Den dagen skall de döva höra när man läser ur bokrullen, 

och de blindas ögon skall se, fria från dunkel och mörker. 

19De förtryckta skall ständigt glädjas över Herren, de fattigaste jubla över Israels Helige. 

20Ty då är det slut med tyrannerna, borta är de hänsynslösa,  

utplånade alla som hade ont i sinnet, 21de som anklagade oskyldiga inför domstolen,  

snärjde dem som förde rättvisans talan och med lögner fällde den som var utan skuld. 

Ps 146:3-9, 3Lita aldrig på mäktiga män, människor som ingen hjälp kan ge. 

4De ger upp andan och blir jord igen, då går deras planer om intet. 

5Lycklig den som har sitt stöd i Jakobs Gud och sätter sitt hopp till Herren, sin Gud. 

6Han som har gjort himmel och jord och hav och allt vad som finns i dem, 

han sviker aldrig sina löften. 

7Han ger de förtryckta deras rätt, han ger de svältande bröd. 

Herren befriar de fångna, 8Herren öppnar blinda ögon, 

Herren rätar krökta ryggar, Herren älskar de trogna, 9Herren ger främlingar skydd, 

stöder faderlösa och änkor men korsar de ondas planer.  

Vår fint smyckade 

kyrka! Advent 2020 

På söndag är det Lucia och vi är vana att se luciatåg, höra 

luciasånger, men i år är det annorlunda. Vi måste för att inte sprida 

coronavirus hålla avstånd och inte samlas i stora grupper. Ofta 

brukar vi säga att vi i advent väntar på att få fira Jesu födelse, i år 

tror jag att vår längtan är större efter att vi ska kunna mötas igen, 

samlas i grupper och kunna bjuda hem gäster.   

tolka betydelsen av att judiska folket åter har sitt land Israel och sitt språk hebreiska men det har 

skett nu under ca hundra år.  

https://equmeniakyrkan.se/blog/gemensamframtid/equmeniakyrkan-nytt-namn-ny-logotyp/
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Israels folk formades av Gud genom Guds löfte till Abraham. Abrahams sonson Jakob som av Gud 

fick namnet Israel (1Mos 32:28) fick 12 söner. Jakobs (Israels) son, Josef blev såld av sina bröder som 

slav till Egypten. Josef blev, efter att han med Guds hjälp uttytt Faros drömmar, Egyptens mäktigaste 

man efter Faro. Josef kunde tack vare sin höga position i Egypten rädda hela Jakobs (Israels) familj, 70 

personer och boskap (1Mos 46:27), från den hungersnöd som drabbade Egypten och länderna runt 

om kring. Israels familj fick sedan bo och växa till ett stort folk i Egypten under 400 år.  

Att Israels folk (Abrahams ättlingar) skulle leva i 400 år i främmande land berättade Gud för Abraham 

redan när Abraham fick löftet att han skulle bli far för många folk (1Mos 15:5-6, 13). Gud håller sitt 

ord. 

 

 

 

 

 

Messias, världshärskaren är här! 
Nu är tiden inne när Messias verkar. Messias och Kristus betyder samma sak, den smorde. I Matt 

11:12-15 står det att Johannes döparen är den Elia som skulle komma före Messias. Och att ända 

fram till Johannes döparen har allt vad profeter och lagen (Moseböckerna) sagt om Messias varit 

förutsägelser om honom, om Jesus. Nu är Messias här. 

Johannes döparen frågade Jesus, är du den som ska komma eller ska vi vänta någon annan (Matt 

11:3)? Johannes döparen, hade tidigare vittnat om att Jesus är Messias, Guds utvalde (Joh 1:29–34). 

Undrar Johannes döparen varför han inte ser Messias fredsrike? Ja, jag tror det. 

Jesus svarade: Berätta vad ni hör om mig, att blinda ser och lama går, spetälska blir rena och döva 

hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud (Matt 11:5). Det skulle Messias utföra men Messias 

skulle också skapa ett fredsrike, som det står i Ps 146:3-9. ”Han ger de förtryckta deras rätt, han ger 

de svältande bröd. Herren befriar de fångna” (Ps 146:7). Johannes satt fången och blev senare 

halshuggen (Matt 14:1-12). Johannes väntade att Messias skulle ta makten och fullborda Guds rike 

och det väntar vi fortfarande på. Det sker när Jesus kommer tillbaka för att döma levande och döda 

(Matt 24:29-44). 

Bana väg för Herren, för Guds rike! 
I 1 Kor 4:1-5 skriver Paulus om Kristi tjänare, om mig och dig som tror på Jesus, som är förvaltare av 

Guds hemligheter. Hemligheten är evangeliet om att Jesus är Guds son, Messias. Förvaltarens 

uppdrag är att bära ut Kristi ord. Paulus är angelägen att vi fortsätter att leva i gemenskap med Jesus 

och förkunna hans budskap. Så här skriver han till Timoteus: ”Jag besvär dig vid Gud och Kristus 

Jesus, som skall döma levande och döda, jag besvär dig vid hans ankomst och vid hans rike: förkunna 

ordet, träd upp i tid och otid, vederlägg, tillrättavisa, vädja – tålmodigt och med ständig 

undervisning” (2 Tim 4:1-2). 

   

 

 Du får gärna höra av dig med 
kommentarer och tankar.  

 Sprid gärna veckans ord till andra. 

 Veckans ord finns på hemsidan.  
 

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

mats.wedberg@equmeniakyrkan.nu 
076-112 5978 
https://equmeniakyrkan.se/skanninge 

Ps 86:11, ”Visa mig, Herre, din väg, 

så jag kan vandra i din sanning. Lär 

mig att helhjärtat vörda ditt namn.” 

Vill du läsa hur Gud kallar Abram (Abraham) 

och hur Guds utvalda folk, Israels folk, växer 

fram så beskrivs det i 1 Mos 12 – 1 Mos 50. 

Gud använder Mose, efter 400 år, för att 

befria Israelsfolk från Egypten och föra dem 

till sitt land, det beskrivs i 2 Mos – 5 Mos.  
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