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1a advent 2022 texter. 

Gammaltestamentlig text 

Sak 9:9-10 Ropa ut din glädje, dotter Sion, jubla, dotter Jerusalem! Se, din konung kommer 
till dig. Rättfärdig är han, seger är honom given. I ringhet kommer han, ridande på en åsna, 
på en ung åsnehingst. Jag skall förinta alla stridsvagnar i Efraim, alla hästar i Jerusalem. 
Krigets vapen skall förintas. Han skall förkunna fred för folken, och hans välde skall nå från 
hav till hav, från floden till världens ände. 

 

Episteltext 

Upp 5:1-5 Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift 
på både framsidan och baksidan och förseglad med sju sigill. Och jag såg en väldig ängel som 
ropade ut med hög röst: »Vem är värdig att öppna boken och bryta sigillen?« Men ingen i 
himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna boken och se i den. Och jag grät 
häftigt över att det inte fanns någon som var värdig att öppna boken och se i den. Men en av 
de äldste sade till mig: »Gråt inte. Se, han har segrat, lejonet av Juda stam, skottet från 
Davids rot. Han kan öppna boken med dess sju sigill.« 

Evangelietext 

Årlig text: 
Matt 21:1-9 När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus 
i väg två lärjungar och sade till dem: »Gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett 
åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger 
något skall ni svara: Herren behöver dem, men han skall strax skicka tillbaka dem.« Detta 
hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas: Säg till dotter Sion: Se, din 
konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. 
Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet 
och lade sina mantlar på dem, och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar 
på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som 
gick före och de som följde efter, ropade: »Hosianna Davids son! Välsignad är han som 
kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!« 

 

Alternativ text: 
Luk 4:16-23 Han kom till Nasaret, där han hade växt upp, och på sabbaten gick han till 
synagogan, som han brukade. Han reste sig för att läsa, och man gav honom profeten Jesajas 
bok. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig, 
ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att 
förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihetoch 
förkunna ett nådens år från Herren.Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren 
och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till 
dem och sade: »I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig.« Alla 
prisade honom och häpnade över de ljuvliga ord som utgick ur hans mun. Och de frågade: 
»Är det inte Josefs son?« Då sade han till dem: »Snart kommer ni med talesättet: Läkare, 
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bota dig själv! och säger: Allt som vi har hört att du har gjort i Kafarnaum, gör det här i din 
hemstad också.« 

Psaltarpsalm  

Ps 24 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. 


