
Jesus rider till Jerusalem  
Matteus evangeliet 21 

 
 

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:  

 

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!”  

 

 

  
 



Johannes döparens 

väntan på Messias 

Matteus evangeliet 3: 1-12 (förkortad) 

 

 

 

Vid den tiden uppträdde Johannes 

döparen i Judeens öken och 

förkunnade: ”Omvänd er. Himmel- 

riket är nära.”  

 

Johannes bar kläder av kamelhår och 
hade ett läderbälte om livet. Hans 

föda var gräshoppor och vildhonung.  

 

Folket i Jerusalem och hela Judeen 

och trakten kring Jordan kom ut till 

honom, och de bekände sina synder 
och döptes av honom i Jordan. 

 

 



När han såg att många fariseer och 
saddukeer kom för att bli döpta sade 

han till dem: ”Huggormsyngel, vem 
har sagt er att ni kan slippa undan 

den kommande vreden?... 

 

Bär då sådan frukt som hör till 
omvändelsen…  

 

Jag döper er med vatten för 

omvändelsens skull. Men han som 
kommer efter mig är starkare än jag, 

och jag är inte värdig att ta av 

honom hans sandaler. Han skall 
döpa er med helig Ande och eld. 

 

 

 



Johannes döparens 

frågor 
Matteus evangeliet 1:18- 24 

 

Johannes fick i sitt fängelse höra om 

Kristi gärningar, och han skickade 

några av sina lärjungar för att fråga 
honom: ”Är du den som skall 

komma, eller skall vi vänta på någon 

annan?”  

Jesus svarade dem: ”Gå och berätta 

för Johannes vad ni hör och ser: att 

blinda ser och lama går, spetälska 

blir rena och döva hör, döda står upp 

och fattiga får ett glädjebud.  

 Salig är den som inte 

kommer på fall för min skull.” 



Jesu födelse  
Matteus evangelium 1: 18- 24 

 

 

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 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.  


