
Från palmsöndag till långfredag
Palmsöndagen är glädjens och jublets högtid. När Je-
sus rider in i Jerusalem hörs hosianna ropen och folk 
strör ut sina mantlar och kvistar framför honom. Sam-
tidigt är Palmsöndagen inledningen på Stilla veckan 
som leder oss fram till korset. 
 Palmbladskorsen kan användas i gudstjänstens in-
ledande procession där jublet står i centrum. De 
kan också delas ut till församlingen i slutet av 
gudstjänsten att ta med hem som en påminnel-
se om att jubelropen denna dag kommer att bytas 
mot ropen om att korsfästa Jesus. Korsen kan gärna 
stå framme hela veckan som en påminnelse om både 
jublet och lidandet som ryms i passionsdramat. Palm-
korset kan också få påminna om jublet och lidandet 
i våra egna liv och om att hela livet ryms och bärs av 
den Gud som själv varit människa. 

Från palmsöndag till askonsdag
En tradition som finns i många kyrkor runt om i 
världen är att gudstjänstdeltagarna får ta med sig ett 
palmkors hem och spara det till nästa års askonsdags-
gudstjänst. De torkade korsen bränns då och det är as-
kan från dessa kors som används när man stryker kors 
i pannan på gudstjänstdeltagarna. Den symboliska 
handlingen påminner om vår dödlighet, om syndens 
mörker, men också om möjligheten att vända om och 
få förlåtelse för våra synder.
Väljer ni att följa denna tradition är det fint om ni som 
församling också sparar några extra kors att dela ut på 
askonsdagen till dem som inte kunde delta på palm-
söndagen. Då kan alla ändå känna sig delaktiga. 

Palmblad och palmkors 
För barnen kan det vara fint att illustrera påskens 
budskap med hjälp av palmblad och palmbladskors. 
Palmblad går att beställa från de flesta blomsteraffärer. 
 Börja med att tillsammans dramatisera intåget i Je-
rusalem genom att låta barnen vifta med palmbladen 
och ropa hosianna när Jesus rider in på en åsna. 
 Samtala om att hosianna betyder »rädda oss« och 
att folket i Jerusalem hoppades att Jesus skulle rädda 
dem från romarna som hade tagit över deras land. 

Men Jesus hade en annan plan. Jesus ville rädda 
människorna i Jerusalem och alla andra människor 
på ett helt annat sätt. Ta fram palmkorsen och berätta 
att Jesus dog på korset för vår skull, för att vi skulle 
få förlåtelse och för att rädda oss från döden så att vi 
istället kan få leva för evigt med honom.  
 Låt varje barn ta med sig ett palmkors hem som en 
påminnelse om att Jesus hjälper oss och räddar oss. 

Skicka vidare
Med varje palmkors följer ett vykort. Dessa kan till 
exempel delas ut till barnen tillsammans med palm-
bladskorsen, med tipset att vykortet kan skickas vida-
re till en kompis, en släkting eller en granne.
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