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Kjære troende i Jesus Kristus. 

 

Palmesøndag vandrer vi sammen med Jesus opp til Jerusalem, til 

tempelet der. Denne vandringen beveger oss.  Vi vandrer sammen med 

mennesker i alle aldere og fra hele verden. Ja, vi vandrer også sammen 

med troende søsken som har levd før oss gjennom hele Kirkens 

historie. Sammen med dem roper vi: Hosanna, Davids Sønn! Velsignet 

være han som kommer i Herrens navn! Men i år kan vi ikke rope 

denne antifonen i vår menighet eller i andre katolske kirker i landet 

vårt. Våre troende søsken i mang andre land opplever det samme.  

Men også i år vil prestene velsigne palmegrener.  Selv om de    

troende ikke kan være tilstede i kirken med palmegreiner i hendene. 

De får heller ikke møte Jesus Kristus ved alteret i eukaristien.  

 

Denne palmesøndagen åpnes på nytt Boken som gir nytt liv.  Igjen 

løfter Kirken vår Herre Jesu Kristi lidelseshistorie opp for oss i 

liturgien. Vi kalles til å lære oss selv å kjenne og til å bli bedre kjent 

med Gud. Vi kalles til å se oss selv og se Guds enbårne Sønn i vår 

menneskelighet. Denne gang i menneskets panikk, lidelse og død pga 

korona -pandemien.  

 

Vår katolske tro er rik, og kan betraktes fra forskjellige perspektiver.  

Men det viktigste perspektivet handler om vårt forhold til Gud slik 

han har gjort seg kjent i Jesus Kristus.  Vår tro handler om en person 

som vi er invitert til å lære å kjenne, elske og tjene. Den handler om 

en lengsel etter å kunne leve med ham for alltid i dyp glede og fred.  

Vi søker etter dette sammen med brødre og søstre forent i en fells tro. 

Alt i Den katolske kirke er båret av fellesskapet med Gud.  

 

I denne tiden av kirkeåret ber Kirken oss spesielt å rette blikket mot 

Jesus Kristus. I dag inviteres vi til å feire Jesu inntog i Jerusalem. Vi 



vet at Jesus nå går inn i den siste uken av sitt liv i vår verden. 

Lesningen av Jesu lidelseshistorie i dag, minner oss om det.  

 

«Alt dette har skjedd for at profetenes skrifter skulle bli oppfylt,» sier 

Jesus i dagens evangelium (Matt 26:56). Vi er i ferd med å nå 

høydepunktet i kirkens  liturgiske år. Løftene gitt til Guds folk i den 

gamle pakt går nå i oppfyllelse.   

 

Når dagens hellige evangelium avsluttes, blir den nye pakt skrevet i 

blodet. Det er blodet fra Kristi legeme som henger på korset. I sin 

lidelse  blir Jesus «regnet blant de ugudelige»,  har profeten Jesaja 

forutsagt.  (Jesaja 53:12). Han er Herrens lidende tjener. Dette bildet 

av Herrens lidende tjener viser oss at Jesus er den etterlengtede 

Messias. Han er Guds lam på vandring til offersteder på Golgata. Den 

første lesningen og dagens salme viser oss hans lydighet og tro.  

 

Lidelsene som Messias bærer i disse to lesningene, peker fram mot 

palmesøndagens evangelium. Her blir Jesus hånet, slått og plaget.  

(Matt 27:31), Hans hender og føtter blir gjennomboret. Fiendene hans 

kaster lodd om klærne hans. (Matt27:35) Yppersteprestene og de 

lovkyndige latterliggjør ham og sier at han nå kan bevise sin uskyld 

ved å stige ned fra korset. (Matt 27, 39–44). Men Jesus forblir lydig 

mot det kallet Faderen har gitt ham. Han bruker ikke sin allmakt til å 

frelse seg selv ved å stige ned fra korset. Han gir seg selv fritt til sine 

torturister i tillit til Gud, som det lyder i dagens første lesning: 

«Herren min Gud kommer meg til hjelp, … Jeg skal ikke bli til 

skamme.» 

 

Når vi betrakter Jesus på hans siste reise, får vi et glimt inn i Guds dyp 

av kjærlighet. Ordene hans, gjerningene, møtene med forskjellige 

mennesker og kampene, bønnene og stillheten, alt gir oss glimt inn i 

Guds store mysterium. Alt viser oss hva vi blir invitert inn i.  

 

St. Paulus peker også på den samme  veien  inn i den stille ukes 

mysterium i sitt brev til menigheten i Filippi:  Ved sin vandring  til 

offerstedet  på Golgata gir Jesus oss glimt av det skjulte mysteriet om 

Guds natur: Jesus er  fullt og helt et menneske og forblir det i de siste 



dagene av sitt liv. Dermed viser han oss et integrert menneskeliv levd 

i kjærlighet med ærlighet og troskap.   

 

 Den hellige uke begynner i dag. Den viser oss veien til døden. Døden 

for vår egoisme og stolthet og vår trang etter å dominere over andre.  
Å følge Jesus fra hans inntog i Jerusalem til hans siste timer her på 

jorden er å vandre sammen med ham til døden på Golgata. Men i troen 

vet vi at det går en vei fra Golgata til den tomme graven påskedag. 

Det går en vei fra korset til oppstandelsen.  Ved den tomme graven 

blir det født et håp i våre hjerter om at livet er sterkere en døden og at 

kjærligheten er sterkere en hatet. Troen på Jesu oppstandelse gir oss 

derfor styrke til å møte døden med håp. Dette håpet gir oss mulighet 

til å leve vårt liv fullt og helt.   

 

Vil du vandre i Jesu fotspor gjennom denne hellige uke? Da vil du 

også få vandre inn i oppstandelsens glede første påskedag! Da kan du 

også vandre inn i en verden merket av dødens krefter med et 

vitnesbyrd om Kristi seier over død og grav.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

KJÆRE MENIGHET, GOD PALMESØNDAG TIL DERE ALLE! 

 


