6 – 7 april 2012
När de kom till ett ställe som kallas Golgota, vilket betyder Skallen,
gav de [Jesus] 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. 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.”
Matteusevangeliet 27:33–54 (urval)

Långfredagen – Korset
Reflektion

Jesus, Guds son, Gud själv plågas och lider. Gud själv ropar ut sin
gudsövergivenhet. Guds son ropar med hög röst och ger upp andan.
Hur är det möjligt? En övergiven gudason dör. Inför korsets mysterium gäller inte det som vi annars tar för självklart för givet. Här möter
vi den gudomliga kärleken som spränger alla gränser, som gör vad som
helst för att söka det som var förlorat.

Andlig övning

Låt dagen vara en särskild fastedag, oavsett om du har fastat från något
under hela perioden eller inte. Se inledningen om fasta på sidan 1–2.

Samtalsfråga för gruppen

Vad betyder korset idag? Dela era tankar om var ni ser kors,
vad de kan betyda för människor och vad korset betyder för
var och en av er i gruppen.

Inslag i gudstjänsten

Bygg en klagomur i kyrksalen, i vilken man
kan sticka in bönelappar där nöd och klagan får komma till uttryck. Psaltaren 22 kan
läsas under eller i samband med övningen.

Bön

Jesus Guds son, förbarma dig över oss.
Jesus Guds son, förbarma dig över alla som
lider för sin tro och övertygelse. Jesus Guds
son, låt korsets mysterium bära över de
gränser som hindrar livet.

