
Så är vi där igen, på vägen in till Jerusalem, denna väg som vi 

återkommer till varje första advent och varje palmsöndag innan 

påsk. På palmsöndagen som en beskrivning av vad som faktiskt 

skedde dagarna innan Jesus korsfästes, här som en start på 

adventstiden. Tiden då vi väntar på Jesu ankomst.  

Ni kan berättelsen, Jesus, åsnan, människorna, palmbladen, 

mantlarna, Hosiannaropens om ekar, förväntan i luften. 

Så här skriver teologiläraren på ALT Åsa Molin i fredagens 

Dagentidning. 

” Tänk att vara en i den stora folkmassan som ser Jesus där han 

kommer ridande på en liten åsna. Hela Hosianna-hejarklacken 

skanderar på högra läktaren, hashtaggen #davidsson trendar 

och täckjackorna läggs ut på marken som röda-mattan. På en 

målning av J.H. Flandrin med den åsneridande Jesus ser man till 

och med en pappa som håller upp sitt barn högt i luften: Titta 

noga nu min son, för detta är historiskt! 

Flockens kraft är mäktig. 

Men jag kan inte låta bli att tänka på att snart kommer de här 

ropen att tystna, till och med svänga över i sin motsats. Som 

humorgruppen Grotesco så tonsäkert visar för oss i sin 

flyktingmusikal kan en grupps hastigt uppflammande 

engagemang svalna snabbare än en kaffe latte på en 

uteservering. Om det saknas tålamod och uthållighet kallnar 

entusiasmen snart. Framförallt handlar det om att våga och 

orka stå kvar när motståndet sätter in och vara beredd på att 

gå helt andra vägar än de man föreställt sig. 

Det är den kampen Jesus försöker förbereda sina lärjungar på 

strax innan han rider in i Jerusalem. Och den kampens tecken 

finns mitt bland jublet, vi måste bara titta noga. Åsnan är 

ledtråden. En segrande kung skall komma på en stor hetlevrad 

hingst, något annat duger inte. Ett litet sävligt grått lastdjur är 

faktiskt skrattretande löjligt i sammanhanget. 

I advent inbjuds vi att kliva in i något större. Att bli en del av den 

världsvida kyrkflocken som år efter år uthålligt jublar Hosianna. 

Det är mäktigt. Men låt oss aldrig släppa blicken på det som är 

allra mäktigast. Han som rider där framme på en åsna så låg att 

hans fötter nuddar marken.” 

Det är den Jesus som vill rida in i våra liv, mitt i det vanliga, mitt 

i det vardagliga. Han kunde valt att rida in högt uppsatt på en 

mäktig stridshäst, men väljer en åsna. Lika vanligt som en man 

som tar en Volvo V70 och åker in till Mariestad.  Jesus kommer 

till oss mitt i det vanliga. Ofta så vanligt att ingen förväntar sig 

det, vem hade kunnat räkna ut att Gud skulle välja att bli 

människa i ett stall, mitt bland djur och doften av hö och fårskit? 



Och vem hade kunnat räkna ut att de första att hylla honom 

skulle vara ett gäng helt ordinära lågstatus fåraherdar? 

Och som Åsa Molin skrev på en åsna så låg att hans fötter 

nuddar marken. Jesus kommer i ögonhöjd. Inte ovanifrån, ser 

aldrig ner, utan han möter vår blick. Det är så Jesus kommer vill 

möta dig idag också – i ögonhöjd. 

När Jesus väljer just åsna så uppfyllerhan också en profetia, en 

förutsägelse. Se, din konung kommer till dig, ödmjuk och 

ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. Sakarja, en 

profet i GT, skrev dessa ord mer än 500 år innan Jesus ber om 

åsnan. Så åsnan var inget Jesus kom på i farten. Vi spexar till det 

lite och fixar en åsna. Nä, det var utstakat av Gud sen hundratals 

år att när Gud ska bli människa, när Gud ska bli synlig för oss 

människor så är det i det vanliga och i ögonhöjd. Det är Guds 

karaktär.  

Det finns ju olika dimensioner av ankomst i berättelsen. Dels 

den historiska så klart att Jesus faktiskt på vägen till Jerusalem 

där han vet och anar att han både kommer få lida och dö väljer 

just en Åsna och rider in på.  

Sen också parallellen här till advent och julen och den treenige 

Gudens ankomst rakt i in i mänskligheten och att låta 

adventstiden bli en tid av återkommande årlig reflektion kring 

det fantastiska att Gud blir människa. 

För det tredje så finns det så klart en framtidsdimension av att 

Jesus en dag ska komma tillbaka igen. Jesu andra tillkommelse, 

andra ankomst, inför att den värld som vi känner den ska ta slut 

och Gud ska göra en ny himmel och en ny jord utan ondska och 

förföljelse, utan sjukdom och hat.  

Men så finns det en fjärde dimension av advent, av ankomst. 

Jesus vill göra en ny ankomst in i ditt och mitt liv. Vi är alla olika, 

vår tro ser olika ut, vår bild och förutfattade mening om Jesus 

ser olika ut. Men till dig kommer han ödmjuk ridande på en åsna 

in i ditt hjärta, han bultar på ditt hjärtas dörr, han bultar och 

Vad gör du? 

Har du din bild klar av vem Jesus är eller är du beredd att låta 

Jesus visa dig vem han är och vad han vill med ditt liv? Det är 

riskabelt för chansen är stor att din bild kan krossas!  

Låt advent få bli en tid att öppna ditt liv för Jesus, kanske första 

gången eller för den gång du inte kan räkna. Advent är ju till för 

att öppna våra liv för Jesus ankomst, tappa inte bort det i årets 

julhets och shoppinghets. Framförallt handlar det om att våga 

och orka stå kvar när motståndet sätter in… skrev Åsa Molin 



Jesus förberedde ju sina lärjungar på dagen när inte alla ropade 

Hosianna Davids son längre utan istället Korsfärst honom och 

Petrus svarar jag känner inte den mannen i rädsla för vad folk 

skulle säga och göra med honom.  

Just nu har EFK en julkampanj för världens förföljda kristna.  

Vi ska se en film om som handlar om Puhan i ett land i 

sydostasien. 

Advent kan ha ett pris, en kostnad, för vissa livsfara 

Jag ska sluta med att läsa från vers 10 igen för en femte 

dimension av advent 

När han drog in i Jerusalem, blev det stor uppståndelse i hela 

staden, och man frågade: "Vem är han?" 

Jag har en dröm faktiskt, en dröm om att få se detta hända här. 

Att det ska bli Jesus advent.  

När han drog in i Mariestad blev det stor uppståndelse i hela 

stan, han bultade på människors hjärtan, och man frågade 

”Vem är han”? När han drog in i Sverige blev det stor 

uppståndelse i hela landet, han bultade på människors hjärtan, 

och man frågade ”Vem är han”? 

Jesus Advent Kom Herre Jesus 

 

 


