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Af Kai Kjer-Hansen

Palmesondag

Sondagenfor plsken har f6et navn
efter de palmer, som den store folkskare ifalge Johannesevangeliettog
og gik Jesusi msde med. Ifolge Yores tekst fra Matthausevangeliet
skar folkeskaren grene af treerne
og strsede dem pi vejen foran
Jesus.
Men det med palmer skal nok Passe. Under alle omstandigheder horer palmer med til en festskik,jq{"t
brugte pi Jesu tid, nemlig i forbindelse med lovhyttefesten,som er en
af efterirsfesterne. Den dag i dag
er palmegrenenmed, nir den ortodolise jod-e holder Sukkot, lovhyttefest.
under lsvNir festprocessionen
-pi
Jesu tid gik fra Gihyttefesten
hon-kilden med vand op til alteret,
sans de S al mernel l 3-118. N[ r de
kori til brandofferalteret foran
templet, gik de rundt om det og
salme 118,25,mens de svingesang
-palmerne:
,Herre, frels dog!
de
Herre,lad det lykkes!*
p& hebraisk
"Frels dog" hedder
Hosianna. Festenssyvendedag blev
ligefrem kaldt Hosianna-dagen.
Man ventede pi regnen, bad om
regn, den regn, som var nodvendig,
deisom livei skulle lykkes efter de
tsrre sommermineder.
I kristen tradition er Palmesondag blevet en lignende HosiannaduE. Med et jodisk, gammeltestamentligt skriftord som baggrund.
Med en jodisk skik med Palmeglene som symbol. Og med et hebraisk

HosianntuMgen
Tekst: Matt 2l,l'9: Da
de narmede sig Jerusalem og kom til Betfage
ved Oliebjerget, sendte
Jesus to disciple af sted
og sagde til dem: "Gl
ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde
et asel, som stir bundet
med sit fsl. Lss dem, og
kom med dem. Og hvis
nogen spsrger om noget,
skal I svare: Herren har
brug for dem, men vil
straks sende dem til-

bage." Det skete, for at
det skulle opfyldes, som
er talt ved profeten, som
slger:
,Sig til Zions datter;
Se, din konge kommer
til dig, sagtmodig,ridende pA et asel og pi et
trakdyrs fol."
Disciplene gik hen og
giorde, som Jesus havde
pilagt dem. De kom
med aslet og follet og
lagde deres kapper pA
dem, og han satte sig

derpi. Den store folkeskare bredte deres kapper ud pi vejen, andre
skar grene af trperne og
strsede dem pA vejen.
Og skarerne, som gik
foran ham, og de, der
fulgte efter, rAbte:
Davids
"Hosianna,
ssn - Velsignet vere han,
som kommer, i Herrens
navn! Hosianna i det hsjeste!"

LgRDAGSSIDERNE
ord som Hosiannasomkodeord.
I Det Nye Testamentefindes dette hebraiske ord kun i forbindelse
med fortallingen om Jesu indtog i
Jerusalem og 6t andet sted, nemlig
hos Matthaus i afsnittet lige efter
indtoget. Her fortalles der om, at
Jesus efter tempelrensningen helbredte blinde og lamme. Da bsrnene sA det, ribte de: "Hosianna, Davids ssn!" Det blev de religiose ledere vrede over. Men sidanne bsrn
tegnes som model for enhver kristen. Den slags born kan man lare
noget af!
Egentlig er det en bemarkning
verd, at kristne overalt i verden,
vist nok uanset hvilket sprog de taler, har bevaret det hebraiske ord
Hosianna.SAdansom man ogsAhar
bevaret det hebraiske ord Halleluja, der betyder:'Lovpris Herren!"
Hosianna blev tidligt i kirkens
historie brugt som lovprisningsudtryk. Udviklingen fra bsn til lovprisningsud"yk havde dog allerede
fundet sted blandt joder pl Jesu
tid. De to ,ng kan nu ogsA godt
kombineres. En lovprisende kirke
er i almindelighed en bedende kirke. Og en bedendekirke er i almindeligheden lovprisendekirke.
Hvor meget folkeskaren forstod
af Jesu gerning, da de palmesondug, pA Hosianna-dagen,lovpriste
Gud og velsignede Jesus, er ikke
godt at vide. Om Jesus skuffede
nogle af dem, da han senerelod sig
korsfeste, er muligt. Det er ingen

sag at rAbe et hojstemt Hosianna,
nir livet 96r godt, og nlr ens drsmme harmonerer med Guds tanker
og planer. Det sker jo ind imellem!
Anderledessvart er det at fi et lavmelt, men evangelisk, Hosianna
frem pA laberne, nir livet gor ondt,
og n6r ens drsmme ikke blev opfyldt, miske fordi de ikke harmoneredemed Guds planer.
Dette forhold advarer os imod at
gore Jesustil en, der bare skal lsse
vore daglige problemer, dem, vi
selv skaber, eller dem, der pifores
os af andre. Prasenterer vi ham sAdan for hinanden,er det i gode tider
ingen sag at producere Hosiannaribende mennesker. Men nAr s&danne Hosianna-rlbende mennesker skuffes, fordi Jesus ikke lever
op dit deres forventninger,er der ikkp-langt fra et Hosianna til et ,Forbafrdetvare Jesus!"
Som den sagtmodigekonge rider
Jesus ind i Jerusalem. Han giver
nogle dage efter sit liv for den lidende verdens skyld. Magten forbliver hos de megtige. Hosiannaribet forbliver hos de afmegtige.
Selv om de miske ikke sprogligt
kan udrede det, lever de alligevel
troens liv i forvisning om, at der er
en sammenheng mellem Jesu
egentlige gerning og deres Hosianna. Arten af den frelse, Jesusskulle
bringe, har Matthaus klargiort i
fsrste kapitel vers 21. Den ligger i
Jesus-navnet:Han kom for at frelse
sit folk fra deres svnder. Jesushed-

der pl hebraisk Jeshua.Navnet har
samme rodder, som forefindes i det
hebraiske ord Hosianna. Er man
kommet til tro pi den virkelighed,
som Jesus-navnetudtrykker, er der
al mulig grund til at fortsette livet
med et Hosianna pi laberne. Ogsi
nlr livet gor ondt.
Jesus kom i ringhed. Det er fortid. Han skal komme i herlighed.
Det er fremtid. Inden det sker,
kommer han nu til sin menighed
som den korsfastede og opstandne
Herre. Ikke kun som den korsfastede. Ikke kun som den opstandne,
men netop som den korsfastede og
opstandne Herre. Af det jodiske
folk har den kristne kirke lert, at
man for at klare nutiden bide ml se
bagud i historien og samtidig fremad mod den endelige forlosning.
Frelsesgerningernei fortiden preger den troendes nutid, ligesflvel
som frelsesgerningernei tremtiden
har indflydelse pt troens nutid.
Derfor bliver den kristne aldrig
fardig med at se bagud, og aldrig
fardig med at se fremad. Netop for
at kunne leve i troens nu med alle
densparadokser.
Han kommer til os. Nir vi hsrer
hans ord, samles i hans navn og
modtager ham som den korsfastede
og opstandnei nadveren.
Hosianna! Velsignet vare han,
som kom til verden, han, som nu
kommer til sin menighed, og han,
som snart skal komme i stor magt
og herlighed!
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