
Langfredag, år B 
 

«Fader, i dine hender overgir jeg min ånd». 
 

På palmesøndag hørte vi i evangeliet at Jesus gikk opp til Jerusalem; mens i dag går han ut av 
Jerusalem. Både opp til Jerusalem og fra Jerusalem var det en stor prosesjon av folk sammen med 
Ham, selv om det var av forskjellige grunner, var det det samme folket begge veier. En prosesjon 
feiret som en fest og en annen skammelig.  

På palmesøndag ønsket folkemengden Ham velkommen som en konge, mens på langfredag! 
opplevde Jesus fra det samme folket, et umenneskelig farvel.  
 
På palmesøndag kom Jesus ridende på et esel, mens på langfredag bar Han selv korset!  
 
I den første prosesjonen sang de Hosanna med glede for ham, og i den andre! ropte de korsfest 
ham.  
 
I den første, hilste de Ham med palmegrener, mens i denne andre! skulle Han selv bære korsets tre.  
 
På palmesøndag, la folk kappene ned foran Ham, men på langfredag, kastet de lodd om Hans klær. 
 
I denne første prosesjonen fulgte apostlene Ham og i denne andre! forlot de sin mester. 
 
Hvordan kan menneskets natur være så omskiftelig i løpet av de fem dagene, fra palmesøndag til 
langfredag? Det er ikke til å forstå. Slik er vår natur! Menneskets natur er veldig komplisert. Men 
når det kommer til Vår Herre, varte hans lojalitet til slutt og helt inn i døden. La oss minne Hans 
siste ordet fra korset: 
 

1. Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. (Luk 23,34)  
2. Sannelig, jeg sier deg: I dag skal du være med meg i paradis. (Luk 23,43)  
3. Kvinne, dette er din sønn ... til disippelen: Dette er din mor.  (Joh 19,26)  
4. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? (Matt 27,46)  
5. Jeg tørster. (Joh 19,28)  
6. Det er fullbrakt! (Joh 19,30)  
7. Far, i dine hender overgir jeg min ånd! (Luk 23,46)  

 
Glem ikke brødre og søstre! At vi har behov for disse to prosesjoner, en på palmesøndag og den 
andre på langfredag slik at vi kan gå i prosesjon med den oppstandne Kristus. Tristhet er bare 
midlertidig. Sann glede og lykke opplever vi bare i Gud. Langfredags mørke var nødvendig for at vi 
skal kunne se det ekte lyset av påskelyset. Måtte Jesu kors vise oss veien til Himmelen. Amen. 
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