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Fjärde söndagen i advent – år A 
 

Ingångsantifon    Jfr Jes 45:8 
 

Dryp, ni himlar därovan, och må skyarna låta 
rättfärdigheten strömma ner. Må jorden öppna sig och 
dess frukt bli Frälsaren. 

 
Inledning 
 

Adventstiden når sin höjdpunkt idag. Jesu födelses natt 
är redan så nära. Som trons pilgrimer skyndar vi oss 
mot den natt, då Herrens härlighet skall uppenbaras. 
Frälsarens moder visar oss det bästa exemplet på hur 
man skall invänta Herrens ankomst – i tystnad 
begrundar hon Guds hemligheter i sitt hjärta.  
Samlade i firandet av denna Eukaristi, låt oss be Gud 
att hela vårt liv skall bli en äkta vaka, en enda lång 
helgdagsafton, tills Herren kommer. 
 
HERRE - Emmanuel, du bor för alltid bland ditt folk.  
 Herre, förbarma dig.  
KRISTUS – Davids son, du som känner våra  
 svagheter och synder. Kristus, förbarma dig.  
HERRE – Rättfärdighetens konung, på den sista  
 dagen kommer du i härlighet. Herre, förbarma dig.  

 
Kollektbön 
 

Herre, ingjut din nåd i våra hjärtan, så att vi, som 
genom ängelns budskap har fått veta att din Son har 
blivit människa, genom hans lidande och kors når fram 
till uppståndelsens härlighet. Genom honom, Jesus 
Kristus... 



76 
 

Första läsningen - Jes 7:10-14 (Se, jungfrun skall bli 
havande) 
 

Läsning ur Jesaja bok. 
Herren talade till Achas och sade: »Begär ett tecken av 
Herren, din Gud, nerifrån dödsriket eller uppifrån 
höjden.« Men Achas svarade: »Nej. Jag vill inte sätta 
Herren på prov.« Då sade Jesaja: »Lyssna nu, Davids 
ätt! Är det inte nog att ni misstror människors förmåga, 
skall ni också misstro min Guds förmåga? Då skall 
Herren själv ge er ett tecken: Den unga kvinnan är 
havande och skall föda en son, och hon skall ge honom 
namnet Immanu El, ’Gud med oss’ ». 
 Så lyder Herrens ord. 

 
Responsoriepsalm   Ps 24:1-6 
 
R:   Herren kommer. Han är ärans konung. (622) 
 

Jorden är Herrens och allt som fínns på den, * 
jordens krets och de som bór där. 
Det är han som har grundat den på háven * 
och fäst den över strömmarna. 
 
Vem får gå upp på Herrens bérg, * 
vem får träda in i hans hélgedom? 
Den som har oskyldiga händer och vars hjärta är rént,  
den som inte bedrar och som inte svär fálskt. 
 
Han skall få välsignelse av Hérren * 
och rättfärdighet av Gud, sin frälsare. 
Detta är det släkte som frågar efter hónom, * 
som söker ditt ansikte, du Jakobs Gúd. 
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Andra läsningen - Rom 1:1-7 (Jesus Kristus, av Davids 
ätt, Guds Son) 
 

Läsning ur Paulus brev till romarna 
Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel, 
avdelad för att förkunna Guds evangelium, som Gud 
har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna, 
evangeliet om hans son, som till sin mänskliga 
härkomst var av Davids ätt och genom sin andes 
helighet blev insatt som Guds son i makt och välde vid 
sin uppståndelse från de döda: Jesus Kristus, vår herre. 
Genom honom har jag fått nåden och uppdraget att 
som apostel föra alla hedningar till lydnad i tro, hans 
namn till ära. Bland dessa är också ni, som är kallade 
att tillhöra Jesus Kristus. Jag hälsar er, alla Guds 
älskade i Rom, kallade att vara hans heliga. Nåd och 
frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus. 
Så lyder Herrens ord. 

 
Halleluja   Matt 1:23 
 
  Jungfrun skall bli havande och föda en son,  
  och man skall ge honom namnet Immanuel,  
  »Gud är med oss«. 
 
Evangelium - Matt 1:18-25 (Ängelns budskap till Josef 
om Jesu födelse) 
 

 Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus. 
Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så: hans mor, 
Maria, hade blivit trolovad med Josef, men innan de 
hade börjat leva tillsammans visade det sig att hon var 
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havande genom helig ande. Hennes man Josef, som 
var rättfärdig och inte ville dra vanära över henne, 
tänkte då skilja sig från henne i tysthet. Men när han 
hade beslutat sig för det uppenbarade sig Herrens 
ängel för honom i en dröm och sade: »Josef, Davids 
son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru, ty 
barnet i henne har blivit till genom helig ande. Hon 
skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, 
ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.«  
Allt detta skedde för att det som Herren hade sagt 
genom profeten skulle uppfyllas: Jungfrun skall bli 
havande och föda en son, och man skall ge honom 
namnet Immanuel (det betyder: Gud med oss). När 
Josef vaknade gjorde han som Herrens ängel hade 
befallt och förde hem sin trolovade. 
Så lyder Herrens evangelium. 
 
 

Förbön 
 

I väntan på vår Frälsare och med djup tro åkallar vi 
Guds barmhärtighet.  
 
1. Att alla kristna blir enade och att världen skall tro att 
Kristus blev sänd av Fadern, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
2. Att fred må råda mellan världens nationer, 
samförstånd mellan folken och att alla må betrakta 
varandra som bröder, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
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3. Att Gud välsignar alla mödrar så att de lyckligt 
föder de barn som de väntar, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
 
4. Att alla som måste leva långt från sina hemländer 
blir stärkta i anden och finner tröst hos Gud, ber vi till 
Herren:  
Herre, hör vår bön. 
5. Att vi själva blir stärkta i vår tro så att vi - i likhet 
med Jungfru Maria - väntar på Frälsarens ankomst, ber 
vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
 
Herre, genom din son har du uppenbarat din kärlek för 
oss. Genom Kristus lägger vi fram våra böner och 
hoppas att du nådigt hör oss. Genom Jesus Kristus, vår 
Herre. Amen. 

 
Bön över offergåvorna 
 

Herre, låt samme Ande, som med sin kraft uppfyllde 
den saliga jungfrun Maria, helga också dessa gåvor på 
ditt altare. Genom Jesus Kristus, vår Herre. 

 
Prefation II för advent 
 

Herren vare med er. 
Och med din ande. 
Upplyft era hjärtan. 
Vi har upplyft dem till Herren. 
Låt oss tacka och lova Herren, vår Gud. 
Det är tillbörligt och rätt. 
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Ja, sannerligen är det tillbörligt och rätt att vi tackar 
och lovar dig alltid och överallt, helige Fader, 
allsmäktige, evige Gud, genom Jesus Kristus, vår 
Herre. 
Han är den som profeterna bebådade, som Jungfrun 
väntade i outsäglig kärlek och som Johannes döparen 
vittnade om:  
han är den som skulle komma och den som levde mitt 
ibland oss. 
Redan nu ger han oss en försmak av sin födelses 
mysterium, för att han skall finna oss vakande och 
bedjande och uppfyllda av jubel när han kommer. 
Därför vill vi, med änglarna och alla dina heliga, med 
hela den himmelska härskaran, prisa ditt namn, 
tillbedja dig och sjunga: 
 

 
Kommunionantifon   Matt 1:23 
 

Se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och 
man skall ge honom namnet Immanuel, "Gud med 
oss". 

 
Bön efter kommunionen 

 
 Allsmäktige Gud, vi tackar dig för denna gåva, 
som borgar för vår eviga frälsning, och ber att vår iver 
att ta emot din Son skall växa ju mer hans födelses 
högtid närmar sig. Genom honom, Jesus Kristus, vår 
Herre. 
 

 
 


