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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!”
När han drog in i Jerusalem blev det stor
uppståndelse i hela staden, och man
frågade: ”Vem är han?” Och folket
svarade: ”Det är profeten Jesus
från Nasaret i Galileen.”
Matteusevangeliet
21:1–11

Palmsöndagen – Vägen till korset
Reflektion

Försoningens entré på Palmsöndagen är Guds tydliga kroppsspråk. I
och med sitt medvetna val av bärare och med folkets respons i bönen
Hjälp oss möter Gud oss – utsatt, nära, närvarande och delaktig och
förvandlar vår vilsenhet till en gemensam vandring.

Andlig övning

När ser du utsatthet? När hör du ropet ”hjälp oss”? Öva dig att se behov
omkring dig i din vardag. Lyssna till ropet på hjälp. Är det din utmaning du möter? Vi kan möta ropet på olika sätt. Vilket sätt är ditt?

Samtalsfråga för gruppen

Vem är Jesus för mig? Vem är Jesus för dig? Samtala om vilka olika
uppfattningar ni har om Jesus. Varför rider han på en åsna? Varför blir
han hyllad? Varför blir han snart korsfäst?

Inslag i gudstjänsten

Be någon berätta om Jesu intåg i hans eller hennes liv.

Bön

Jesus, jag vill delta i hyllningarna när du rider in i Jerusalem. Jag ber
dig om uthållighet i min kärlek till dig. Jag ber om uthållighet i kärlek
till dem jag möter. Jag vill också ropa mitt Hosianna och ber att du ska
möta mig och mina medmänniskor där vi är.

