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När vi inte kan träffas i kyrkans lokal, så håller likväl kyrkan oss samman i en gemenskap. Vi får 
möta varandra på de villkor som Paulus beskriver så här: 

   ”Ty även om jag är kroppsligen frånvarande, så är jag hos er i anden och gläder mig när jag
   ser er goda ordning och fastheten i er tro på Kristus.” Kol.2:5

Vi möts omkring korset. Detta tecken som påminner om världens alla orättvisor, flyktingströmmar, 
lidanden, oförmåga att älska … Allt dras in emot det centrum där Jesus Kristus hänger, han som tog 
in allt detta i sin kropp , för att försona denna trasiga värld med sig. I Honom blir korset tecknet för 
kärlek, förlåtelse, hopp. Medan den onda rörelsen pågår vädjar han: - Fader förlåt dem, ty de vet 
inte vad de gör. Överväldigande!

     ”Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa, när tiden var inne...Men Gud bevisar 
     sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.” Rom 5:6,8

Istället för en rekyl av vrede och hämnd strömmar nu Guds ljus genom korset ut i jordens alla 
väderstreck. I det flödet står vi med vår sorg, tillsammans med Honom…
      

         Vid Korset
O, Herre, Din sorg gäller hela mänskligheten,
hela Din skapade värld.
Det finns inte ett enda lidande, där inte Du lider!
Det är vad Golgata lär oss.
Överallt, där människor gör varandra illa, 
är du den, som blir korsfäst.
HERRE, vi beklagar inte, att vi är människor,
men mildra, Du, våra hårda hjärtan!  (Bo Setterlind)
                              

Vi kommer med vår bön och längtan. I den mån vi förmår att dela världens lidande bär vi med oss 
denna smärta. Vi har en egen hunger och törst efter rättfärdighet. Vi kommer i vår brustenhet utan 
rädsla, eftersom vi möter Försonaren:

   ”Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod skall vi av honom så mycket säkrare bli  
    räddade från vreden. Ty om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom hans 
    sons död, då skall vi, när vi nu är försonade, så mycket säkrare bli räddade genom hans
    sons liv. Ja inte bara det, vi har vår stolthet i Gud tack vare vår herre Jesus Kristus, genom
    vilken vi nu har vunnit försoningen.” Rom 5:9-11

Med stolthet sjunger vi i SoPs Nr 511:2

Detta urgamla kors, som ej världen förstått,
förunderligt drar mig till sig,
ty Guds heliga Lamm, som till Golgata gått,
det i kärlek har burit för mig.
Jag vill älska min Frälsares kors, i dess kraft skall jag segra till slut.
I hans namn vill jag bära mitt kors tills mot kronan jag byter det ut.

Vi läser dagens evangelium:

På vägen ut träffade de på en man från Kyrene vid namn Simon, och honom tvingade de att 
bära hans kors. När de kom till ett ställe som kallas Golgota, vilket betyder Skallen, gav de 



honom vin att dricka, blandat med galla. Han smakade på det men ville inte dricka. När de 
hade korsfäst honom delade de upp hans kläder genom att kasta lott om dem, och sedan slog 
de sig ner där och vaktade honom. Ovanför hans huvud hade de satt upp anklagelsen mot 
honom som löd: Detta är Jesus, judarnas konung.

Samtidigt med honom korsfästes två rövare, den ene till höger och den andre till vänster om 
honom. De som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet och sade: ”Du som river 
ner templet och bygger upp det igen på tre dagar – hjälp dig själv nu, om du är Guds son, och 
stig ner från korset.”Översteprästerna, de skriftlärda och de äldste gjorde också narr av 
honom och sade: ”Andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han är Israels kung, nu 
får han stiga ner från korset, så skall vi tro på honom. Han har satt sin lit till Gud. Nu får Gud 
rädda honom, om han bryr sig om honom. Han har ju sagt att han är Guds son.” På samma 
sätt blev han skymfad av rövarna som var korsfästa tillsammans med honom.

Vid sjätte timmen föll ett mörker över hela jorden, och det varade till nionde timmen. Vid 
nionde timmen ropade Jesus med hög röst: ”Eli, Eli, lema sabachtani? ” (vilket betyder: Min 
Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?). Några som stod där hörde det och sade: ”Han 
ropar på Elia.” En av dem sprang genast bort och tog en svamp, fyllde den med surt vin och 
satte den på en käpp för att ge honom att dricka. Då sade de andra: ”Låt oss se om Elia 
kommer och hjälper honom.” Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan.

Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner, jorden skakade och klipporna 
rämnade, och gravarna öppnade sig. Många kroppar av avlidna heliga uppväcktes, och efter 
hans uppståndelse lämnade de sina gravar och gick in i den heliga staden och kunde ses av 
många. När officeren och de som bevakade Jesus tillsammans med honom såg jordbävningen 
och det andra som hände, greps de av stark fruktan och sade: ”Den mannen måste ha varit 
Guds son.”

Där var också många kvinnor som stod längre bort och såg på. De hade följt med Jesus från 
Galileen för att tjäna honom, och bland dem var Maria från Magdala och Maria som var Jakobs 
och Josefs mor och modern till Sebedaios söner. (Matteusevangeliet 27:32–56)

Reflektera och meditera en stund över textens personer och händelser:

Vad händer inom Jesus när han måste få hjälp av Simon? Vad känner han, tänker han. Säger han 
något till Simon?
Vem är Simon från Kyrene? I Markus evangelium står det att han är far till Alexandros och Rufus! 
Varför ges en sådan information? Känner de första läsarna till dessa söner? Kanske framstående 
kristna ledare? Kände Jesus Simon? Vad känner och tänker Simon inför uppgiften han tvingas 
utföra? Lev dig in i att vara Simon – blir du förargad eller stolt? Känns det meningsfullt eller 
meningslöst?…
När jag bekänner; ”...Jag vill bära mitt kors...” så kan det betyda att jag vill besluta mig för att älska 
även när det känns omöjligt, att det är meningsfullt att älska även när jag inte ”känner” för det!… 
Lärjungarna (var är de någonstans?) såg inget meningsfullt i att Jesus och Simon kämpade med 
korset. Nu vet vi att det var djupt meningsfullt – för oss alla. Simon kände säkert tacksamhet när 
han senare satt ute på landsbygden under sitt olivträd och tänkte tillbaka på den fruktansvärda dagen 
i Jerusalem.

Fortsätt din meditativa vandring genom texten… Vad griper tag i dig? Lyssna noga!

Vi ber, med ord från S:t Davidsgården:

Herre Jesus Kristus – Du känner allt som finns i en människa,
du ser allt mörker i oss, vår rädsla för lidandet, vår vilja att fly undan.
Du vet alltsammans, Herre, liksom du visste att dina första lärjungar skulle överge dig, när 
rädslan blev för stor.



Du vet – och ändå längtar du efter att förnya ditt förbund med oss…
Du vet, att vi ständigt behöver din närvaro i oss
för att kunna leva i förtroende till livets och ljusets seger.
Tack för att du har visat att kärlekens uthållighet alltid segrar.
Tack för att vi får förbli i dig, du som ständigt gör Guds kärlek synlig i världen. Amen.

Till sist en påminnelse från Gunnel Vallquist: 

”En gest är oss förbjuden: att slå armarna om en annan människa – om en annan, för att hålla henne fast, eller om vårt 
eget bröst, för att stänga kärleken ute. Det är den korsfästes gest som måste bli vår: en vidöppen famn mot allt som lever 
och allt som lider. Aldrig stöta tillbaka, aldrig hålla fast. En korsfästs gest. Här som överallt finns svaret mitt i den 
smärtsammaste punkten, just där själva vårt hjärta måste brista – öppna sig för oändligheten.”


