1. Det är advent!
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. (Ps 24:7-8)
Adventstiden, denna rika och härliga tid, är här igen. Vårt
startskott blir Psaltaren 24. Psalmen handlar om att Herren, den väldige hjälten och ärans konung, kommer för att
besöka sitt tempel. Han vill besöka vad som tillhör honom.
Han vill inta sin rätta plats. Ska det vara möjligt måste dörrarna göras större.
»Det är advent» sjunger vi i Den svenska psalmboken
109. Ordet advent kommer från latinets adventus och
betyder ankomst eller närvaro. Under antiken var det ett
fackuttryck för en kungs eller kejsares ankomst till en viss
provins. Men vårt advent är större, det säger nämligen att
Gud har kommit till vår jord.
Gud längtar efter att besöka oss och har planerat det
i evighet. Tänk! Kungen och skaparen av universum har
varken glömt eller övergett oss. Han som är ofattbar och
onåbar vill besöka just vår planet, vår tid, vårt land, ja, till
och med just dig och ditt hjärta – med sitt rike, sin frid och
sin glädje.
Ja, Jesus vill komma till just dig. Han vill göra ditt liv rikt
och fylla det med mening. Han vet hur du har det och vill
vara närvarande i ditt liv. Gud är intresserad av dina bekymmer, din längtan, din oro, din rädsla, din hobby och din
glädje.
Jesus vill personligt besöka ditt hjärtas tempel, som
egentligen tillhör honom. Öppna därför ditt hjärtas dörr.
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Gör dina portar höga och tillåt Kristus att denna adventstid
beröra din själ, ditt hjärta och din kropp. Låt honom få inta
sin plats som konung i ditt liv.
***
Knäpp nu händerna och be:
Käre Jesus, tack för att vi återigen får uppleva advent på vår jord.
Tack att du vill komma och besöka oss. Nu ber jag dig, att du
själv ska vidga mitt hjärta. När du gör det, då är inte ens mitt lilla
hjärta för litet för dig, universums Herre. Kom med ditt rike och fyll
mig med din frid och din glädje. Amen.
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