
Franciskanska pilgrimsrörelsen  

Nattvard till advent  2022  

27 November 19:00   ~  Zoom   

Musik när vi börjar    Wachet auf ru+ uns die S1mme . J S Bach 
  

Hälsning  I faderns namn, Sonen och den heliga anden  Amen 
  Herren vare med dig     Och med dig ande 
Sång     ‘Dans nos obscurités’  

(På nederländska) 

 Vi samlas här ikväll och är medvetna om mörkret, vår bräcklighet och våra svagheter. 
 Vi kommer för a@ söka nya förhoppningar, ny visdom, nya vägar a@ beträda, nya utmaningar a@ möta.  
 Vi kommer för a@ söka eDer "vägen". 

 Du för in vår rädsla i kärlekens ljus: 
 Vi föredrar a@ gömma oss i skuggan.       Kyrie eleison 

 Du lovar helande för jorden: 
 Vi vänder vår gemensamma värld ryggen       Christe eleison 

 Du kommer nära i det sårbara ordet som blivit kö@; 
 Vi dyrkar avlägsna idoler av kändisskap och makt.     Kyrie eleison 

 Må Gud förlåta oss, Kristus förnya oss,  
 och Anden förnya oss så a@ vi kan växa i kärlek.      Amen     

 En adventsbön  (på franska )   
  Gud som närmar sig, 
 som bryter igenom översvämningen och elden,  
 kylan och tomheten, tala Oll våra hjärtan,  
 avväpna vår kärlek Oll kontroll och skaka om hjärtan och sinnen  
 för a@ avslöja en ny gryning av kärlek och ljus och plötslig nåd. 
 i Jesus Kristus, den som skall komma.        Amen 

Sång   'Wait for the lord whose day is near'  

Evangeliet  (på tyska)   
    Lyssna 'll evangeliet enligt Lukas:    Ära vare Gud 
 Men ingen vet vilken dag eller vid vilken Omme slutet kommer, inte ens änglarna. Nej, inte ens Guds Son.  
 Bara Fadern vet det. Världen kommer a@ vara lika sorglös som vanligt. Man kommer a@ äta och dricka och  
 giDa sig precis som på Noas Od, innan floden plötsligt kom och drog med sig allt.  Människorna ville inte tro  
 a@ det skulle hända, inte ens när Noa gick in i arken. Men floden kom och dränkte dem allesammans. Så   
 kommer det a@ bli när jag kommer Ollbaka.  Två män kommer a@ arbeta Ollsammans på åkern, och den ene  
 kommer a@ hämtas upp, den andre kommer a@ lämnas kvar.  Två kvinnor kommer a@ arbeta Ollsammans i  
 hemmet, den ena kommer a@ hämtas upp, den andra kommer a@ lämnas kvar.  Var alltså beredda, för ni vet  
 inte vilken dag er Herre kommer!  Om husets ägare visste när tjuven skulle komma, skulle han hålla sig vaken  
 och förhindra a@ någon bryter sig in.  På samma sä@ ska ni vara beredda, för Människosonen kommer   
 Ollbaka när ni minst av allt räknar med det.      (Ma$eus 24: 36-44) 
    Så lyder det heliga evangeliet:             Lovad vare du Kristus  
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En Adventmedita:on  (På engelska) 

 Om du någonsin har rest med barn i en bil kan du ha hört det klagande ropet från baksätet.  
 "Är vi snart framme?". Det är e@ rop som jag har hört många gånger, och vanligtvis kommer det   
 bara 15 minuter eDer a@ vi har påbörjat en fyra Ommar lång resa! Och hur oDa har vi inte tänkt det  
 mi@ under en tuff pilgrimsdag? 

 Under den mörkaste Oden på året uppmanas vi a@ göra en resa. När vi reser Oll Betlehems   
 överraskning är vi otåliga, rädda, oroliga eller upphetsade. Men trots all vår otålighet, känslor och  
 trö@het uppmuntrar adventstradiOonerna oss a@ vänta, O@a, lyssna och vara redo för det okända. 
 Något som inte är lä@ i vår kultur av NU när omedelbara resultat förväntas, resultat förutses. 

 Så ikväll, i början av denna adventssäsong, vågar jag be er a@ vänta? Och a@ i denna väntan   
 upptäcka något ny@ eller annorlunda, a@ se tecken på Gud i vår vardagliga värld, a@ höra rop som ni 
 vanligtvis inte hör eDersom ni är för upptagna! Väntan gör oss redo för vad som än kommer a@   
 komma.  
 En gravid kvinna väntar i nio månader - och även om denna väntan är svår vet hon a@ den är vikOg  
 för barnets hälsa. Så är det i allt vi gör. Väntan måste vara akOv - förberedelser, förändringar - aldrig  
 bara si@a och låtsas. Och det är i väntan och bevakningen som vi får kontakt med andra - vi är som  
 väktarna i sina torn eller kvinnorna som tänder lampor i bibelberä@elserna - vi håller vakt hela   
 na@en för säkerhets skull ... vi O@ar och lyssnar. 
 Väntan ger oss Od a@ reflektera och förbereda oss, - Vad gör du veckan före en pilgrimsresa - hur  
 väntar du på den händelsen? Ställer du frågor Oll dig själv - vad behöver jag, hur ska jag klara av   
 det? Eller gör du dig snabbt redo kvällen innan och slänger ihop allt (och för mycket)? (Och glömmer 
 allOd något!) Så i december månad kan adventskalendrar, Jesajaträd och ljusbelysning hjälpa oss  
 med vår otålighet. De kan ge mening åt vår väntan. 

 A@ tända ljus i adventsmörkret är en av många adventstradiOoner som vi delar - Många människor  
 och i kyrkorna tänds e@ ljus varje söndag. Min tradiOon är a@ tända ljus för a@ minnas hjältar från  
 Bibeln:- 
 1. Patriarkerna och matriarkerna     2. Profeterna.     3 Johannes döparen     4 Maria 

 Så ikväll kan vi börja med den belysningen. Om du har din adventskrans eller fyra ljus kan vi tända  
 e@ nu:- 

  

 Vi tänder de@a ljus för a@ minnas de gamla männen och kvinnorna, som tålmodigt sökte eDer   
  platser med säkerhet och fred.  
 Må vi svara på deras utmaning och följa deras steg. 
    Nästa söndag (inte fuska) 
 Vi tänder de@a ljus för a@ minnas dem som sökte eDer sanning och visdom  
 Må vi svara på deras utmaning och följa deras steg. 
    Söndag 3 (inte fuska) 
 Vi tänder de@a ljus för dem som uppmanade oss a@ förändra oss och söka eDer något ny@. 
 Må vi svara på deras utmaning och följa deras steg. 
    Söndag 4 (inte fuska) 
 Vi tänder de@a ljus för dem som är villiga a@ reagera och ge världen e@ bräckligt hopp.  
 Må vi svara på deras utmaning och följa deras steg. 

 Men det finns de som inte har lyxen a@ vänta. Vi ber med dem som måste vänta: -  

Böner för dem som väntar   
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Frid      I vår Guds ömma barmhärOghet, 

   ska dagsljuset från höjden bryta fram över oss, 
   för a@ ge ljus åt dem som bor i mörker och i dödens skugga, 
   och för a@ leda våra fö@er in på fridens väg. 

   Herrens frid vare med er alla.   Herrens frid vare med dig. 
     Vi delar freden så go$ vi kan! 

Sång     Dona nobis pacem 

NaBvardsbönen 
 Herren vare med er.    Och med din ande. 
 UpplyD era hjärtan.    Vi upplyEer våra hjärtan. 
 Låt oss tacka Gud vår Herre.   Allena han är värd vårt tack och lov 

 Vinterhimlarnas mysterium, vi tackar dig för den mörka Ommen. 
 för a@ du öppnar våra ögon så a@ vi kan se din stjärnklara skönhet; 
 för a@ du delar de vida himlarna för a@ sända di@ milda ljus; 
 för a@ du erbjuder di@ ord för a@ ta vårt dödliga kö@. 

 Han utlovades av dem som delade din dröm om fred; 
 Johannes Döparen banade väg för honom med ord av djupaste eld; 
 Maria och Josef tog emot hans ankomst med ömhet och tro; 
 och nu närmar han sig igen för a@ visa oss vilka vi verkligen är, med ärlighet och kärlek. 

 Nu tar vi upp hoppets sång så a@ vi kan vakna upp Oll hans ankomst bland oss. 
 Och så a@ världen berörs av hans härlighet:   

  

 Helig, helig, helig är Herren Gud Sebaot 
 Himlarna och jorden är fulla av din härlighet. 
 Hosianna I höjden. 
 Välsignad vare han som kommer I Herrens namn. Hosianna I höjden. 

 Vi tackar dig för dessa gåvor av bröd och vin, och ber a@ de för oss  
 blir tecken av hopp och  upprä@ande förlåtelse. A@ de gör oss hela.  
 Tillsammans med vänner, samlade runt e@ bord tog 
  Jesus brödet, tackade dig, bröt det och sade: 
 "Tag och ät, de@a är min kropp som blir utgiven för er. 
 Gör de@a Oll min åminnelse”. 
 Likaså tog han kalken, tackade och gav åt lärjungarna och sade:  
 “Drick av den alla, de@a är det nya förbundet i mi@ blod 
 som blir utgjutet för många Oll syndernas förlåtelse. 
 Så oDa ni dricker av den, gör det Oll min åminnelse." 
 Därför, med de@a bröd och de@a vin;  
 påminner vi oss om och tar emot din godhet vi  minns vad din son gjort för oss 
 och tackar för hans död och nya liv. 
 Låt oss allOd känna glädje inför di@ ansikte 
 genom Jesus Kristus vår Herre 
 alla goda gåvors givare. 

  

 Genom honom och med honom och i honom Ollhör dig,  
 Gud Fader allsmäkOg, i den heliga Andes enhet 
 all ära och härlighet från evighet Oll evighet.                 Amen 
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Vi ber          “Vår Fader” på vårt eget språk 

   Vi bryter de@a bröd - KrisO brutna kropp för en brusten värld. 
  
   Guds heliga gåvor Oll Guds heliga folk   Jesus Kristus är helig,     
          Jesus Kristus är Herre,   
          Ära vare Gud. 

NaAvarden    
Sång   'Eat this bread . . . . .’ 
  

 Bön eBer naAvarden  (På svenska)     
   O Gud, din Son har gjort sig känd för oss.  
   genom sin födelse i Betlehem:  
   stärk våra Oder av väntan och vakenhet,  
   a@ se och lyssna  
   så a@ vi kan leva i hopp och kärlek, 
   i vårt givande och mo@agande  
   i vårt delande och vår förståelse.  Amen 

   
Välsignelse         

   I kommande Oder,  
   må det vara ljus i våra drömmar. 
  I sömnens sOllhet och i vakna stunder,  
   må det vara glädje i våra hjärtan. 
  Må vi låta oss ledas av Guds ande.  
   när vi reser Oll "våra Betlehem".  
  Välsignelse från Gud, Skapare, Frälsare och Uppehållare 
   vare med oss allOd.                   Amen. 

  
Avsked       (på spanska) 

  Vi går in i vänteOden 
   Vi går in i väntan för aB upptäcka var vi måste gå, hur och med vem.  
   Vi går in i Oden för a@ leta:  
   Vi går in i en Nd av NBande för aB upptäcka tecken på hopp, människor som 

     är hopplösa och tecken på Gud i världen. 
  Vi går in i lyssnandet:  
   för aB upptäcka de svåra frågorna, ropen och kärlekens sånger. 
  Vi går i KrisO frid   
   Gud, vi tacker dig 

  
Musik   from ‘The Arrival of the Queen of Sheba’   Handel 
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