1 i advent Matt 21:1-9
1. Han som kommer
I hela Gamla testamentet var det en lång väntan på honom
som skulle komma. Man väntade att Messias skulle
komma till sitt eget folk. Det fanns många förutsägelser
om hans ankomst. Redan vid syndafallet talas det om
kvinnans säd, Jungfru Marias Son, som skulle
söndertrampa ormens huvud. Abraham, Isak och Jakob
fick löftet om honom som skulle komma ur deras släkt och
som skulle bli till välsignelse för alla folk. Gen 28:14. När
den gamle Jakob välsignar sina 12 söner, lade han också
handen på Juda, med orden: Spiran ska inte vika från
Juda, icke härskarstaven från hans fötter till dess Fursten
kommer och folken bli honom hörsamma. Sin åsna binder
han vid vid vinträdet, Vid ädla rankan sin åsninnas fåle,
Han tvår sina kläder i vin, sin mantel i druvors blod. Gen
49:10-11 Sakarja ser ännu tydligare Jesu intåg: 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. Sak 9:9
När Salomo skulle bli kung, efter sin fader David red han
in i Jerusalem på en åsna ledd av prästen Sadok och
profeten Natan. Namnet Sadok betyder rättfärdig och
Natan betyder gåva. Profetiskt vitnar detta om att Kristus
som konung, präst och profet. Som konung är han herre
över allt skapat, både i himmelen och på jorden. Det är
som det står i Psaltaren 91:1: Herren är konung! Han har
klätt sig i höghet. Herren har klätt sig i makt, spänt om sig
sitt bälte. Världen står fast, den kan inte rubbas.
Han är en evig präst, som burit fram ett evigt offer för hela
världens synder. Det offret är han själv. Han är profet. I
Hebreerbrevet står det: Många gånger och på många sätt

talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna,
men nu vid denna tidens slut har han talat till oss genom
sin son, som han har insatt till att ärva allting liksom han
också har skapat världen genom honom. 1:1-2
2. Han kommer till sin kyrka
Han var i första hand judarnas kung. Ängeln Gabriel sa:
Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, och
han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde
skall aldrig ta slut. Man ärade honom med orden från
psaltaren 118 Herre, hjälp oss! Herre, ge framgång!
Välsignad den som kommer i Herrens namn! V 25-26
I v 27 står Ordna er till procession, med kvistar i
händerna. Man gjorde så när man bröt kvistar av träden
och strödde på hans väg. Ja lärjungarna tog till och med av
sig sina mantlar och la dem på åsnans rygg, där Sions
konung skulle sitta. Ja det var en ofattbar glädje när Jesus
kom inridande i Jerusalem.
3. Nu är det underbara att Jesus kommer till sin kyrka
i dag.
Lovsången denna dag ljuder över hela kristenheten. Vi
firar inte bara minnet av en historisk händelse, utan vi vet
att Jesus finns här för att förkunna ett nådens år för oss.
Två lärjungar sändes av Jesus för att ordna för hans
ankomst. De liknar kyrkornas två klockor som kallar till
gudstjänst. Och så ofta som två eller tre är församlade i
hans namn, så är han mitt ibland oss. Han är här för att ge
åt oss av sin rättfärdighet. Han vill här i sin församling ge
av den gåva som är syndernas förlåtelse. Även om du
tycker att du har gjort mycket synd, att du försummat Gud
i ditt liv, men i dag frågar dig: finns det möjlighet för mig
att få vara ett Guds barn och äga Guds förlåtelse. I dag
svarar Gud till dig genom sitt sändebud. Det var för dig
Jesus red in i Jerusalem för att där lida och dö för alla dina

synder, därför får du också tro att alla dina synder
verkligen är förlåtna.
4. Han kommer vid det sista adventet.
Redan nu måste du hylla vår konung och bli hans trogna
efterföljare. Då får vi också vara med i den stora skaran av
alla folk och släkten, som står inför hans tron med kvistar i
sina händer. De väntar på att Kristus ska göra sitt intåg i
Jerusalem för att fira lammets bröllopsmåltid med de sina.
Han kommer klädd i en mantel, doppad i blod och rider på
en vit häst och hans namn är konungarnas konung och
Herrarnas Herre.

