
Palmsöndagen 
 

Aftongudstjänsten 
 
Till ”Herre jag har ropat till dig...” sjunges tio stichera från Triodion: 
1. För min själ ut ur fängelset, så att jag kan lova Ditt namn, o Herre.  
Idag har den Helige Andes Nåd fört oss samman och vi alla taga upp Ditt Kors och säga: 
välsignad är Han som kommer i Herrens namn, hosianna i höjden! 
 
2. De rättfärdiga skola vänta på mig tills Du lönar mig. 
Idag har den Helige Andes Nåd fört oss samman och vi alla taga upp Ditt Kors och säga: 
välsignad är Han som kommer i Herrens namn, hosianna i höjden! 
 
3. Ur djupen har jag ropat till Dig, o Herre, Herre, hör min röst.  
Idag har Ordet och Gud Faderns lika eviga Son, vilkens tron är i himmelen och vilkens 
fotapall är jorden, ödmjukat Sig Själv och kommit till Betania sittande på en åsninnas fåle. Då 
höllo de hebreiska barnen palmkvistar i sina händer och prisade Honom sägandes: Hosianna i 
höjden, välsignad är Han som kommer, Israels konung! 
 
4. Låt Dina öron akta på mina böners ljud.  
Idag har Ordet och Gud Faderns lika eviga Son, vilkens tron är i himmelen och vilkens 
fotapall är jorden, ödmjukat sig själv och kommit till Betania sittande på en åsninnas fåle. Då 
höllo de hebreiska barnen palmkvistar i sina händer och prisade Honom sägandes: Hosianna i 
höjden, välsignad är Han som kommer, Israels konung! 
 
5. Om Du, o Herre, vill tillräkna missgärningar, Herre, vem kan då bestå? Dock, hos Dig 
finnes försoningen.  
Låtom oss också komma idag, hela det Nya Israel, hedningarnas kyrka, och låtom oss ropa 
med profeten Sakarias: Gläd Dig storligen, o dotter Sion; ropa högt, o Jerusalems dotter; ty 
skåda Din konung kommer till Dig: Han är ödmjuk och bringar frälsning och Han rider på en 
åsninnas fåle, ett lastdjur. Hållen fest med barnen hållande palmkvistar i edra händer och 
sjungen Hans lovsånger: Hosianna i höjden, välsignad är Han som kommer, Konungen av 
Israel! 
 
6. För Ditt namns skull har jag väntat, o Herre, min själ har väntat på Ditt ord, min själ har 
hoppats på Herren.  
Låtom oss också komma idag, hela det Nya Israel, hedningarnas kyrka, och låtom oss ropa 
med profeten Sakarias: Gläd Dig storeligen, o dotter Sion; ropa högt, o Jerusalems dotter; ty 
skåda Din konung kommer till Dig: Han är ödmjuk och bringar frälsning och Han rider på en 
åsninnas fåle, ett lastdjur. Hållen fest med barnen hållande palmkvistar i edra händer och 
sjungen Hans lovsånger: Hosianna i höjden, välsignad är Han som kommer, Konungen av 
Israel! 
 
7. Från morgonväkten till nattväkten, från morgonväkten låt Israel hoppas på Herren.  
Förebådande för oss den Heliga Uppståndelsen, kärleksrike Herre, har Du genom Din 
befallning uppväckt Din vän Lasarus från de döda, han som var utan livets ande; och efter 
fyra dagar i graven hade börjat lukta. Då, o Frälsare, sittande på en fåle, såsom ridande en 
vagn, har Du givit hedningarna ett tecken. Därför lovsjunga det älskade Israel Dig genom 
oskyldiga spenabarns munnar, då de skåda Dig, o Kriste, göra intåg i den heliga staden sex 
dagar före Påsk. 



 
8. Ty hos Herren finnes nåd, och mycken återlösning hos Honom och Han skall friköpa Israel 
från alla dess missgärningar.  
Förebådande för oss den Heliga Uppståndelsen, kärleksrike Herre, har Du genom Din 
befallning uppväckt Din vän Lasarus från de döda, han som var utan livets ande; och efter 
fyra dagar i graven hade börjat lukta. Då, o Frälsare, sittande på en fåle, såsom ridande en 
vagn, har Du givit hedningarna ett tecken. Därför lovsjunga det älskade Israel Dig genom 
oskyldiga spenabarns munnar, då de skåda Dig, o Kriste, göra intåg i den heliga staden sex 
dagar före Påsk. 
 
9. Loven Herren, alla folkslag, prisen Honom, alla folk.  
Sex dagar före påsken inträdde Jesus i Betania och Hans lärjungar kommo till Honom 
sägandes: ”Herre, var vill du att vi skola reda till åt Dig så att du kan äta påskmåltiden?”. Då 
sände han dem och sade: ”Gån in i staden på andra sidan; där skolen I möta en man som bär 
en kruka vatten. Följen honom och sägen till husbonden i det hus där han går in: ’Mästaren 
låter säga: i ditt hus vill Jag hålla påskhögtid med mina lärjungar.’” 
 
10. Ty Hans nåd är väldig över oss, och Herrens sanning varar i evighet. 
Sex dagar före påsken inträdde Jesus i Betania och Hans lärjungar kom till Honom sägandes: 
”Herre, vart vill du att vi skola reda till åt Dig så att du kan äta påskmåltiden?”. Då sände han 
dem och sade: ”Gån in i staden på andra sidan; där skolen I möta en man som bär en kruka 
vatten. Följen honom och sägen till husbonden i det hus där han går in: ’Mästaren låter säga: i 
ditt hus vill Jag hålla påskhögtid med mina lärjungar.’” 
 
 
Ära åt Fadern och Sonen och den Helige Ande. 
Idag har den Helige Andes Nåd fört oss samman och vi alla taga upp Ditt Kors och säga: 
välsignad är Han som kommer i Herrens namn, hosianna i höjden! 
 
Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.  
Idag har den Helige Andes Nåd fört oss samman och vi alla taga upp Ditt Kors och säga: 
välsignad är Han som kommer i Herrens namn, hosianna i höjden! 
 
Läsningar 
1 Mos 49:1-2, 8-12 
1 Och Jakob kallade sina söner till sig och sade:  
Församlen eder, på det att jag må förkunna eder 
vad som skall hända eder i kommande dagar:  
2 Kommen tillhopa och hören, I Jakobs söner;  
hören på eder fader Israel. 
8 Dig, Juda, dig skola dina bröder prisa; 
din hand skall vara på dina fienders nacke, 
för dig skola din faders söner buga sig. 
9 Ett ungt lejon är Juda; 
från rivet byte har du dragit ditupp, min son. 
Han har lagt sig ned, han vilar såsom ett lejon, 
såsom en lejoninna — vem vågar oroa honom? 
10 Spiran skall icke vika ifrån Juda, 
icke härskarstaven ifrån hans fötter, 
till dess han kommer till Silo 



och folken bliva honom hörsamma. 
11 Han binder vid vinträdet sin åsna, 
vid ädla rankan sin åsninnas fåle. 
Han tvår sina kläder i vin, 
sin mantel i druvors blod. 
12 Hans ögon äro dunkla av vin 
och hans tänder vita av mjölk. 
 
Sefanja 3:14-19 
14 Jubla, du dotter Sion, 
höj glädjerop, du Israel; 
var glad och fröjda dig av allt hjärta, 
du dotter Jerusalem. 
15 HERREN har avvänt straffdomarna ifrån dig, 
han har röjt din fiende ur vägen. 
HERREN, som bor i dig, är Israels konung; 
du behöver ej mer frukta något ont. 
16 På den tiden skall det sägas till Jerusalem; 
”Frukta icke, Sion 
låt ej modet falla. 
17 HERREN, din Gud, bor i dig 
en hjälte som kan frälsa. 
Han gläder sig över dig med lust, 
han tiger stilla i sin kärlek, 
han fröjdas över dig med jubel.” 
18 Dem som med bedrövelse måste sakna högtiderna, 
dem skall jag då församla, 
dem som levde skilda från dig, 
du som själv bar smälekens börda. 
19 Ty se, jag skall på den tiden utföra mitt verk 
på alla dina förtryckare. 
 
Sakarja 9:9-15 
9 Fröjda dig storligen, du dotter Sion; 
höj jubelrop, du dotter Jerusalem. 
Se, din konung kommer till dig; 
rättfärdig och segerrik är han. 
Han kommer fattig, ridande på en åsna, 
på en åsninnas fåle. 
10 Så skall jag utrota vagnar Efraim 
och hästar ur Jerusalem; 
ja, stridens bågar skola utrotas, 
och han skall tala frid till folken. 
Och hans herradöme skall nå från hav till hav, 
och ifrån floden intill jordens ändar. 
11 För ditt förbundsblods skull vill jag ock 
släppa dina fångar fria ur gropen 
där intet vatten finnes. 
12 Så vänden då åter till edert fäste, 
I fångar som nu haven ett hopp. 



Ja, det vare eder förkunnat i dag att jag vill giva eder 
dubbelt igen. 
13 Ty jag skall spänna Juda såsom min båge 
och lägga Efraim såsom pil på den, 
och dina söner, du Sion, skall jag svänga 
såsom spjut mot dina söner, du Javan, 
och göra dig lik en hjältes svärd. 
14 Ja, HERREN skall uppenbara sig i höjden, 
och såsom en ljungeld skall hans pil fara ut; 
Herren, HERREN skall stöta i basunen, 
och med sunnanstormar skall han draga fram. 
15 HERREN Sebaot, 
han skall beskärma dem; 
de skola uppsluka sina fiender 
och trampa deras slungstenar under fötterna; 
under stridslarm skola de svälja 
sina fiender såsom vin, 
till dess de själva äro så fulla av blod 
som offerskålar och altarhörn. 
 

Aposticha 
 
Fröjda Dig och var glad, o Sions stad; upphöj och var övermåttan glädjefylld, o Guds Kyrka. 
Ty skåda, din Konung har kommit i rättfärdighet på en åsninna och barnen sjunga Hans lov: 
Hosianna i höjden, Du som visar stor barmhärtighet, förbarma Dig över oss! 
 
Barns och spenabarns rop har Du gjort till en lovsång åt Dig. (Ps 8:2) 
 
Frälsaren har kommit idag till Jerusalems stad för att fullborda Skrifterna, och alla hava tagit 
palmkvistar i sina händer och spridit ut sina mantlar framför Honom, vetande att Han är vår 
Gud till vilken keruber sjunga oupphörligen ”Hosianna i höjden”! Välsignad är Du som visar 
stor barmhärtighet; hav förbarmande över oss! 
 
O Herre, vår Herre, huru underbart är icke Ditt namn över hela jorden! (Ps 8:1) 
 
O Du som rider på kerubim och besjunges av serafim, Du har suttit, o Nåderike Herre, likt 
David på en åsna och barnen ära Dig med lovsånger värdiga Gud; men judarna hånade Dig 
orättfärdigt. Ditt ridande på en åsna förebådade huru hedningarna, som ännu voro utan 
kunskap och tygellösa, fördes från otro till tro. Ära åt Dig, o Kriste, Du som ensam är 
barmhärtig och människoälskande. 
 
Ära åt Fadern och Sonen och den Helige Ande. 
 
Idag har den Helige Andes Nåd fört oss samman och vi alla taga upp Ditt Kors och säga: 
välsignad är Han som kommer i Herrens namn, hosianna i höjden! 
 
Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.  
 
Idag har den Helige Andes Nåd fört oss samman och vi alla taga upp Ditt Kors och säga: 
välsignad är Han som kommer i Herrens namn, hosianna i höjden! 



 
 
 
Palmsöndagens apolytikion två gånger: 
 

Den första tonen 
Du bekräftade allas uppståndelse, o Kriste vår Gud, då Du uppväckte Lasarus från döden före 
Ditt lidande. Därför bära vi också, likt barnen, segerns symboler och ropa till Dig, Du dödens 
Betvingare: Hosianna i höjden, välsignad är Han som kommer i Herrens namn. 
 
Och ytterligare ett troparion: 
 
Begravda med Dig genom dopet, o Kriste vår Gud, hava vi förlänats evigt liv genom 
Uppståndelsen, och vi sjunga Ditt lov sägandes: Hosianna i höjden! Välsignad är Han som 
kommer i Herrens namn! 
 
 
 
 


