
Palmsöndagen 
Kristus gick en gång för alla 

in i det allraheligaste och vann 
en evig förlossning. Så är han 
medlare för ett nytt förbund, att 
de som var kallade skulle få det 
utlovade eviga arvet. Herren 
har sänt sitt folk förlossning, han 
har stadgat sitt förbund för evig 
tid (Introitus på palmsöndagen). 

Palmsöndagen har fått sitt 
namn efter evangelietexten, där 
det berättas om hur Jesus red in 
i Jerusalem:  

”Folk i stora skaror hade 
kommit till högtiden. När de 
fick höra att Jesus var på väg in i 
Jerusalem, tog de palmblad och 
gick ut för att möta honom. 
Och de ropade: ’Hosianna! 
Välsignad är han som kommer i 
Herrens namn, han som är 
Israels kung!’ Jesus fann ett 

åsneföl och satt upp på det, som 
det står skrivet: Var inte rädd, 
dotter Sion! Se, din kung kom-
mer, ridande på ett åsneföl. 
Hans lärjungar förstod först inte 
detta. Men när Jesus hade blivit 
förhärligad, kom de ihåg att det 
var skrivet så om honom och att 
man hade gjort så för 
honom” (Joh. 12:12-16). 

Aposteln Johannes citerar 
här två bibelställen, Ps. 118:25f  
och Sak. 9:9. Det Jesus här 
gjorde var förutsagt i Skriften 
hos profeterna. Hela det gamla 
förbundet var en förberedelse 
för den tid då Messias, Kristus, 
den store Konungen, skulle 
komma. Världsliga kungar med 
stor makt red in på stolta hästar. 
Men Messias skulle komma på 
en enkel åsna, ett tecken på 
hans ringhet och fattigdom. 
Han gjorde detta för vår skull. 

Aposteln Paulus skriver: ”Ni 
känner ju vår Herre Jesu Kristi 
nåd. Han var rik men blev fattig 
för er skull, för att ni genom 

hans fattigdom skulle bli rika” (2 
Kor. 8:9). 

När tiden var inne blev Guds 
evige Son människa. Han som 
kallas Ordet blev kött: 

”I begynnelsen var Ordet, 
och Ordet var hos Gud, och 
Ordet var Gud… Och Ordet 
blev kött och bodde bland oss, 
och vi såg hans härlighet, den 
härlighet som den Enfödde har 
från Fadern. Och han var full av 
nåd och sanning” (Joh. 1:1, 14). 

Dessa ord brukar prästen 
läsa i sakristian efter mässans 
slut som en påminnelse om att 
han är i tjänst hos Guds evige 
Son, som har blivit människa 
för vår skull. 

Dessa ord markerar att det 
nya förbundet har kommit. Om 
detta förbund skrev Jeremia: 

”Se, dagar ska komma, säger 
Herren, då jag sluter ett nytt 
förbund med Israels hus och 
med Juda hus, inte som för-
bundet jag slöt med deras fäder 
den dag då jag tog deras hand 
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Den gode herden 
leder sina får (Joh. 10)

Jesus säger: Håll fast vid 
det du har så att ingen 
kommer och tar din krona 
(Upp. 3:11)

Ordet om korset är en 
dårskap för dem som går 

förlorade, men för oss som 
blir frälsta är det en Guds 

kraft (1 Kor. 1:18)
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och förde dem ut ur Egyptens 
land – förbundet med mig som 
de bröt fastän jag var deras rätte 
herre – säger Herren. Nej, detta 
är förbundet som jag efter 
denna tid ska sluta med Israels 
hus, säger Herren: Jag ska lägga 
min lag i deras inre och skriva 
den i deras hjärtan. Jag ska vara 
deras Gud, och de ska vara mitt 
folk. Då ska de inte mer behöva 
undervisa varandra, ingen sin 
broder och säga: ’Lär känna 
Herren!’ Alla ska känna mig, 
från den minste av dem till den 
störste, säger Herren, för jag ska 
förlåta deras missgärningar och 
aldrig mer minnas deras 
synder” (Jer. 31:31-34). 

Huvudpunkten i detta nya 
förbund är syndernas förlåtelse. 
Därför blev Guds Son 
människa. Han uppfyllde Guds 
lag och tog på sig hela 
människosläktets synd. Så 
friköpte han med sitt blod, med 
sitt lidande på korset och sin 
död, hela människosläktet.  

Därför rider han in i 
Jerusalem, fattig på en åsna. 
Därför lät han sig tillfångatas i 
Getsemane, gisslas och 
korsfästas. Därför dog han på 
korset, som var förbannelsens 
trä. Han blev förkastad och 
övergiven av Gud för vår skull. 
Straffet låg på honom för att vi 
skulle bli helade. Detta är 
påskens budskap. Men 
långfredagen är inte slutet. Att 
försoningen verkligen var 
fullbordad bevisades med kraft 
på påskdagen i uppståndelsen. 

Innan lidandet instiftade 
Jesus det nya förbundets måltid, 
den heliga Nattvarden. 
Palmsöndagen har av tradition 
varit den söndag då det predikas 
om detta. I dessa svåra tider av 
smittsam sjukdom måste många 
avstå från att ta emot altarets 

sakrament. Vi skall då veta att vi 
till en tid kan undvara natt-
varden. Luther skriver att om 
man t.ex.är bland hedningar 
eller bara har tillgång till sådana 
kyrkor som lär falskt är det 
bättre att hela livet vara utan 
nattvarden än att ta emot den 
av villolärare. Ty Kristus har 
förbjudit alla gemenskap med 
sådana som förfalskar Guds ord. 
Därför skall vi ivrigt bedja om 
att så ofta som möjligt få fira 
altarets sakrament i en rättrogen 
kyrka och församling. 

Nattvarden är en underbar 
försäkran om syndernas 
förlåtelse, evigt liv och salighet. 
Genom instiftelseorden blir 
verkligen Kristi kropp och blod 
närvarande under bröd och vin. 
Hur kan detta ske? Det verkar 
orimligt för förnuftet. 

Ja, men för Gud är allt 
möjligt. När Jesus säger: Tag 
och ät. ”Detta är min kropp. 
Detta är det nya förbundet i 
mitt blod etc.” – då kan vi vara 
förvissade om att det verkligen är 
sant. Han säger ju också: Gör 
detta! Vi skall upprepa det han 
gjorde och detta gäller framför allt 
ett upprepande av själva instiftelse-
orden. Luther betonar att dessa 
ord är lika mäktiga som Guds 
skaparord när han skapade 
världen. När ordet ljuder vet vi 
därför säkert: Brödet som vilar på 
altaret och vinet i bägaren är Kristi 
kropp och blod! Detta skall vi 
dricka till syndernas förlåtelse och 
lita på att förlåtelsen verkligen 
uttalas till var och en av Gud själv. 

Så får vi styrka vår tro med 
Guds ord, med dopets nåd, 
avlösningens välsignelse och 
altarets heliga sakrament. 

Amen. 

Högmässa 
På Palmsöndagen firas 10.30 

högmässa med Jakob Fjellander. 
Lokal: Himlabacken 1, Solna. 
T-bana Bergshamra. För dem 
som är hemma rekommenderas 
att läsa Tom Hardts predikan 
den 3:e årgången över texten 
Luk. 22:14–22. Se hemsidan 
evluth.se. 

!  
Konrad och Ingeborg arbetar 
med bibelmaterial. Tack för 

bilden, Ingrid! 

Bibelfrågor 
Det har ännu inte kommit 
några svar och därför upprepas 
förra veckans frågor.  

Skicka in svar!! 

Lättare:  
1. Vem var Jesu mor? 
2. I vilket land föddes Jesus? 
3. Vad kallas de tolv lärjung-
arna som var med Jesus? 
4. Vilken veckodag dog Jesus? 
5. Vad betyder ordet Jesus? 

http://evluth.se
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Svårare: 
6. I vilket kapitel i första 
Mosebok berättas om hur Josef  
kastades i brunnen och såldes 
till Egypten? 
7. I vilket kapitel i andra 
Mosebok berättas om hur 
Israels folk gick genom Röda 
havet på torr mark? 
8. I vilket kapitel hos Josua 
berättas om Jerikos förstöring? 
9. I vilka två kapitel i 
Domarboken berättas om 
Gideon och segern över 
Midjaniterna? 
10. I vilket kapitel i första 
Samuelsboken berättas om hur 
Herren uppenbarade sig för 
Samuel på natten? 

Himlabacken 

Bibelkryss 

På nästa sida finns ett 
bibelkorsord som skickats in av 
Göran Liljenström. Tack!
Tillstånd för publicering finns.  

Om det kommer in några 
lösningar kommer jag att ha fler 
sådana bibelkryss i kommande 
nummer av Korset och Kronan. 

Lös nu krysset så långt du 
kommer, fota av och skicka 
lösningen till mig! 

Skriv svar till: 
sten.rydh@gmail.com 
tel 0705412529 

Kapellet 

Vi kristna får ofta skämmas 
när vi ser hur företrädare för 
obibliska sekter och andra 
religioner är mycket ivriga att 
lära känna sina skrifter, trots att 
dessa inte ger någon salighet. 

Tänk på hur viktigt det är, 
både för unga och gamla att ha 
goda bibelkunskaper! 

Om judarna i Berea står det i 
Apostlagärningarna: 

Redan samma natt skickade 
bröderna i väg både Paulus och 
Silas till Berea. Så snart de kom 
dit gick de till judarnas 
synagoga. Folket där var 
öppnare än de i Tessalonike. De 
tog emot ordet med stor 
villighet och forskade varje dag i 
Skrifterna för att se om det 
stämde. Många av dem kom till 
tro.” (Apg. 17:10-12). 
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