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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!«
Texten vi hörde är den samma som läses på Palmsöndagen.
Texten skildrar folkmassans jubel, vid Jesu intåg i Jerusalem.
Orden: »Hosianna Davids son! Välsignad är han som kommer
i Herrens namn. Hosianna i höjden!« känner de flesta igen.
Dagens reflektion blir:
Advent betyder ankomst. Är jag en av dem som verkligen väntar och ser fram emot Guds sons majestätiska ankomst?
Eller,
Är Hosianna-sången endast en trevlig inledning till julfirandets
skinka, köttbullar, prinskorvar, och allt annat som bjuds? För
oerhört många människor är adventssångerna enbart en trevlig

upptakt till det julfirande som glömt sitt ursprung: Firandet av
Guds egens sons födelse som människa på vår jord.
Få har en tanke på att Gud gav mänskligheten sin dyrbaraste
gåva. Sin egen son. Gåvan som möjliggör Guds löfte till oss:
Ett evigt liv tillsammans med honom!
Detta är den värdefullaste gåvan som finns. Gåvan som få människor i dag känner till och ännu färre tar till sig.
Det grundläggande med Guds gåva är, att vi litar på vad Gud
säger., Att Jesus är Guds egen son. Vi hör Gud säga detta:
Mark 1:9-10 Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen
och döptes i Jordan av Johannes. När han steg upp ur vattnet
såg han himlen dela sig och Anden komma ner över honom som
en duva. Och en röst hördes från himlen: »Du är min älskade
son, du är min utvalde.«
Matt 17:5 Medan han ännu talade sänkte sig ett lysande moln
över dem, och ur molnet kom en röst som sade: »Detta är min
älskade son, han är min utvalde. Lyssna till honom.«
Lärjungen Johannes ger oss villkoren för Guds gåva:
Att vi litar på att Gud – universums skapare! - talar sanning:
Joh 3:14-18 Liksom Mose hängde upp ormen i öknen, så måste
Människosonen upphöjas för att var och en som tror på honom
skall ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han gav den sin
ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan
ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma
världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Den
som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är
redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds ende sons
namn. … ende sons namn .. betyder: Jesus är av gudomlig börd!

