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Jesus sade: Jag är vägen,
sanningen och livet. Ingen
kommer till Fadern utom
genom mig (Joh. 14:6).

Kyrkobladet Livets väg
Som en bilaga till Korset och Kronan
kommer nu detta kyrkoblad, Livets väg, att i
fortsättningen utkomma regelbundet. Det
är tänkt att Livets väg skall innehålla något
enklare betraktelser, bibelstudier och
kyrklig information, medan bladet Korset
och Kronan har ett mer teologiskt innehåll.
Första advent
Vårt kyrkoår börjar med adventstiden
före julen. Evangeliebokens texter handlar
då om att Herren kommer till sin kyrka.
Gudstjänstens inledning, introitus, är den
vackra text som inleds med orden från
profeten Sakarja och Psaltaren:
Fröjda dig storligen, du dotter Sion; höj jubelrop,
du dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till
dig, rättfärdig och segerrik är han (Sak. 9:9).
Höjen, I portar, edra huvuden, höjen eder, I
eviga dörrar, för att ärans konung må draga därin
(Ps. 24:7).
Ära vare Fadern och Sonen och den Helige
Ande, Såsom det var av begynnelsen, nu är och
skall vara, från evighet till evighet. Amen.
Kyrkoåret kan inte börja på ett bättre
sätt än att vi riktar våra blickar mot honom
som är Konungen, Kristus. Han är den
som tillsammans med Fadern och den
Helige Ande är Gud av evighet. Han var
till före all tid. Och nu kommer han till oss
i kyrkan! Detta är ett ofattbart under. Hur
är det möjligt?
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Svaret är att Gud älskade oss så högt att
han sände sin enfödde Son till världen för
att bli människa och frälsa oss från all
synd.
Man kunde tro att Jesus skulle komma
som en mäktig konung i makt och
härlighet med ett stort följe. Men han kom
märkligt nog fattig, ridande på en åsna.
Mäktiga konungar på den tiden kom med
sina arméer med hästar och vagnar. Det
skedde med trumpetfanfarer och dånande
ljud och alla förstod att det var en stark
och mäktig härskare som kom.
Men Jesus kom i stillhet. Han föddes i
ett stall som ett fattig och oansenligt litet
barn. Han växte upp i ringhet och när han
började predika blev han motsagd och
ifrågasatt. Ja, folkets religiösa ledare
menade att han var en falsk profet och gav
sig inte förrän de fått romarna att korsfästa
honom. Det skedde för cirka tvåtusen år
sedan. Hur kan detta betyda något för oss
idag?
Är det som en förebild han kommer så
att vi skall inspireras av honom till att göra
gott mot vår nästa? Ja, han kan verkligen
vara en sådan god förebild. Han gjorde så
oerhört mycket gott mot alla människor.
Han botade sjuka och talade underbara
ord till dem. Han var verkligen en stor
profet. Men frågan är om detta var allt?
Var Jesus bara en i raden av profeter som
framträdde?
Svaret är nej. Han är Gud själv. Han
uppstod från de döda och kommer
verkligen till oss idag som den levande,
uppståndne Herren. Han blev fattig för att
kunna dö för alla våra synder. Så får vi
idag hans förlåtelse genom Guds ord och

sakrament. Han kom som den utlovade
Messias, som Sakarja och alla de andra
profeterna hade utlovat under hela Gamla
Testamentets tid. Han kom inte som en
jordisk konung utan som den himmelske
Frälsaren och Konungen.
Men hur kan vi möta honom? Hur kan
vi nå fram till honom?
Svaret är att det är Jesus som kommer
till oss. Genom sitt ord, Bibeln, kallar han
alla människor till omvändelse och nytt liv.
Han inbjuder oss genom ordet och dopet
som är Guds verk med oss. När vi lyssnar
på Guds ord får vi först höra om vår stora
och svåra synd och vi blir förskräckta. Men
då fortsätter Jesus och predikar syndernas
förlåtelse åt var och en som tror. Han
inbjuder oss idag att tillsammans med
honom vandra på livets väg. Ja, han är
vägen, sanningen och livet. Genom tron
på honom blir vi Guds barn och får del av
den himmelska glädjen redan här och nu.
Så får vi tillsammans lova och prisa
honom den första Advent och ropa:
Fröjda dig storligen, dotter Sion,
höj jubelrop, du dotter Jerusalem!
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Kon rmation
Den första advent konfirmeras Simon
Rydh, medlem i S:t Petri evangelisklutherska församling. Konfirmationen äger
rum i kapellet på Himlabacken 1 i Solna i
samband med högmässan.
Om konfirmationen säger vår ev.-luth.
katekes följande i efter undervisningen om
nattvarden (nr 312-315, s. 146):
Vilka tillåts ta emot altarets sakrament?
Vi tillåter dem att delta, som har fått
tillräcklig undervisning och som har bekänt
sin tro.
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Vilken kyrklig ceremoni använder vi därför?
Vi använder konfirmationen.
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Vad är konfirmationen?
Konfirmationen är en ceremoni, där den
som är döpt förnyar sitt doplöfte. Den som
konfirmeras (konfirmanden) bekänner då
sin tro och upptas i församlingen som
nattvardsberättigad.
Vad bör församlingen be om på konfirmationsdagen?
Församlingen bör be för konfirmanderna,
att de ska växa till i nåden, hålla fast vid sin
bekännelse, bli rika på alla goda gärningar
och till sist få livets krona.
Var trogen intill döden, så ska jag ge dig livets
krona (Upp. 2:10).
Håll fast vid det du har så att ingen tar din
krona (Upp. 3:11).
Bön
Allsmäktige, barmhärtige Gud, himmelske Fader, du som börjar och fulländar
allt gott. Vi ber dig för vår konfirmand,
som du genom dopet har upptagit i din
kyrka och som nu själv inför församlingen
har bekänt din nåd och sanning i Kristus
Jesus, vår Herre: Fullborda det goda verk
som du har börjat i honom.
Förläna
honom din helige Andes nåd att nu också
ta del av Kristi kropp och blod i nattvarden
till syndernas förlåtelse och evigt liv. Amen.
Information om vår kyrka
Evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige
(ELKS) grundades 1968. Kyrkan håller
fast vid Bibeln som Guds inspirerade och
ofelbara ord och vid den lutherska kyrkans
bekännelseskrifter, Konkordieboken av år
1580, eftersom dessa i allt stämmer överens
med Skriften.
Gudstjänster: Se kalendarium på hemsidan: evluth.se
Kvällsgudstjänst sänds varje söndag på
nätet via Skype kl 19.00.
Kontakt: Kh Sten Rydh, 070-5412529

