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➔ PALMESØNDAG 5.APRIL 2020 JOH. 12,12-24 

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes: 
Folkemengden som var kommet til festen, fikk høre at Jesus var 
på vei inn i Jerusalem. Da tok de palmegreiner og gikk ut for å 
møte ham, og de ropte: Hosianna! Velsignet er han som 
kommer i Herrens navn, Israels konge! 
---- 
Det var noen grekere blant dem som var kommet for å tilbe 
under høytiden. De gikk til Filip, som var fra Betsaida i Galilea, 
og sa: «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» Filip gikk og fortalte det 
til Andreas, og sammen gikk de og sa det til Jesus. Jesus svarte: 
«Timen er kommet da Menneskesønnen skal bli herliggjort. 
Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis ikke hvetekornet faller i 
jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, 
bærer det rik frukt.» 
Slik lyder det hellige evangelium. 

«All verden renner etter ham». De var vitner til et storslått 
jubelrop fra en brusende folkemengde under høytidsfeiringen. 
Det var en ellevill stemning; som når kong Harald er i by´n og 
flaggene vaier i luften, eller som seiersrusen på Stadion ☺ 

Bruken av palmegrener var uttrykk for mottagelse av en hersker 
på Jesu tid. Men ikke nok med det. Folket ropte: Hosianna. 
Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Israels konge! 

Vi vet ikke hvor mange som skjønte hva dette innebar. Bare 
Guds salvede, Messias, den utvalgte Frelser kunne kalles Israels 
konge. Vi leste noe interessant: «Dette skjønte ikke disiplene 
den gang; men da Jesus hadde fått del i herligheten, husket de..» 
Kanskje det var eselfolen som forvirret dem? Jesus lot seg hylle 
av folkemengden denne dagen, i motsetning til tidligere. Men 
han kom ikke med hvite hester og krigsvogner, som andre 
konger i tiden.  Palmesøndag byr på enorme motsetninger og 
ulike forventninger blant menneskene. Vi kan jo spørre oss selv 
hvilke forventninger har vi når påsken skal feires og lovsangen 
skal lyde i denne dramatiske tiden for oss. 

Et møte med Jesus Kristus skaper liv og gir nådepuls. 

Grekerne, som kom til Filip, sa: «Vi vil gjerne møte Jesus»! De 
var nysgjerrige og hadde et ærlig ønske om å møte denne Jesus. 
De forble ikke i mengden avstands-applaus. De våget å spørre, 
undersøke; ja våget den usikre og sårbare nærheten til Jesus. 

Alt ble ikke helt klart og forløst for disiplene eller for grekerne 
denne palmesøndagen. Jesus svarte dem, litt underlig: «Hvis 
ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene 
kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt.» 
Vi har erfart det selv fra høst til vår: Såkorn plantes, dør i 
jorden. Etter en stund vokser det opp rik avling av kornslag, 
blomster eller frukt. Noe må gjøres til forløsning av annet liv. 
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Vi er underveis, som disse disiplene og grekerne; de skjønte 
mer etter møtet med den oppstandne og levende Kristus. Jesus 
ville ikke bare frelse seg selv, det ene korn. Livets Herre ville 
frelse, gi nytt liv og frihet til alle mennesker. 
Et møte med Jesus Kristus forandrer fortid, nåtid og fremtid. 
Ønsker deg Guds fred, god helse og glad påskehøytid. 

Ære være Faderen og Sønnen og den hellige Ånd, som var, er 
og alltid skal være én sann Gud, høylovet i evighet. Amen
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