Korsvägen – 14 steg med Jesus på vägen mot korset

Korsvägen är i kristen tradition ett annat namn för Via Dolorosa, den
lidandets väg som Jesus gick från det att han hade dömts till döden till
dess att han avled genom upphängningen på ett kors. För kristna
pilgrimer är detta kanske den viktigaste av vandringar, att få följa i Jesu
spår och dela det lidande han erfor.
Traditionen att uppmärksamma korsvägen har sett olika ut i olika
kyrkotradtioner och har lite olika berättelser om sitt ursprung. En vanlig
berättelse är att hänvisa till möjligheten att lokalt på hemmaplan göra
denna pilgrimsvandring i fastetiden, när vägen till Jerusalem av olika skäl
var stängd.
Många har avbildat de 14 korsvägsscenerna, en övning som var och en
kan göra på egen hand. Det kan vara ett sätt att leva sig in i de
situationer och de människors öden som mötte Jesus under hans sista
jordiska vandring. Det kan också hjälpa oss att se att han visade sin
utgivande kärlek in i det sista.
De andakter som följer strukturen för de allmänt spridda fjorton
andakterna. Tillämpliga texter har fogats, i vissa fall hänvisas till gammal
kristen tradition. Jag har också tagit intryck från årets fasteandakter
utgivna av studenter och personal vid Princeton Theological Seminary,
USA. (PCUSA)
Vi ska nu inleda vår vandring.

Station 1 – Jesus blir dömd

Samling: (tänd ett ljus, sätt dig väl tillrätta, se till att alla hinner samla
sig.)
Textläsning: (pröva gärna att läsa texten högt)
På morgonen beslöt alla översteprästerna och folkets äldste att försöka få
Jesus avrättad. De lät binda honom, förde bort honom och överlämnade
honom åt Pilatus, ståthållaren. … Jesus ställdes nu inför ståthållaren.
Denne frågade honom: ”Du är alltså judarnas kung?” Jesus svarade: ”Du
själv säger det.” Och när han anklagades av översteprästerna och de
äldste svarade han inte. Då sade Pilatus till honom: ”Hör du inte vad de
beskyller dig för?” Men han svarade inte på en enda fråga, och
ståthållaren blev mycket förvånad.
Vid högtiden brukade ståthållaren frige en fånge efter folkets önskan. Det
fanns just då en känd fånge som hette Jesus Barabbas. När folket nu var
samlat frågade Pilatus: ”Vem vill ni att jag skall frige, Jesus Barabbas eller
den Jesus som kallas Messias?” Han visste att det var av avund mot Jesus
som man hade utlämnat honom. Medan han satt på domartribunen fick
han detta bud från sin hustru: ”Du skall inte ha med den där rättfärdige
mannen att göra. Jag har haft mardrömmar i natt för hans skull.” Men
översteprästerna och de äldste övertalade folket att begära Barabbas fri
och få Jesus dödad. Ståthållaren sade nu till dem: ”Vilken av de båda vill
ni att jag skall frige?” De svarade: ”Barabbas.” Pilatus frågade: ”Vad skall
jag då göra med den Jesus som kallas Messias?” Alla svarade: ”Han skall
korsfästas!” Han frågade: ”Vad har han gjort för ont?” Men de ropade
ännu högre: ”Han skall korsfästas!”
När Pilatus såg att ingenting hjälpte utan att oron bara blev värre, tog han
vatten och sköljde sina händer inför folket och sade: ”Jag är oskyldig till
den här mannens blod. Detta får bli er sak.” Men hela folket ropade:
”Hans blod må komma över oss och våra barn.” Då frigav han Barabbas,
men Jesus lät han prygla och utlämnade honom sedan till att korsfästas.

(Matt 27:1-2, 27:11-26)

Till eftertanke: (sitt stilla och fundera vad den betyder, kanske samtala
med någon och dela tankarna med varandra)
Många ord kan sägas om det som drabbar Jesus: orättvisa domar
människor dömer, pöbelvälde och svaga ledare, intriger med syfte att röja
honom ur vägen. Det mest utmärkande är att Jesus väljer tystnad. Han
går inte i försvar och ingen annan finns där för att föra hans talan. Hela
scenen liknar en rättegång men det är andra saker som sker bakom det
som synes ske.

Delande: (be en bön med varandra, avsluta gärna med ”Vår Fader”)
Böneämne: Vi ber idag för alla de som utsätts för falska domar. Vi ber för
oss som dömer andra. Vi ber om nåd att handla annorlunda i vårt och
andras liv.

Sändning: (vi önskar varandra Guds frid och fred)

Station 2 – Jesus bär korset

Samling: (tänd ett ljus, sätt dig väl tillrätta, se till att alla hinner samla
sig.)
Textläsning: (pröva gärna att läsa texten högt)
Då förde ståthållarens soldater Jesus till residenset och samlade hela
vaktstyrkan omkring honom. De tog av honom kläderna och hängde på
honom en röd soldatkappa och vred ihop en krans av törne och satte den
på hans huvud och stack en käpp i högra handen på honom. Sedan föll de
på knä för honom och hånade honom och sade: ”Leve judarnas konung.”
De spottade på honom och tog käppen och slog honom i huvudet. Och när
de hade hånat honom tog de av honom kappan och satte på honom hans
egna kläder och förde bort honom för att korsfästa honom. (Matt 27:2731)
Han bar själv sitt kors ut till den plats som kallas Skallen, på hebreiska
Golgota. (Joh 19:17)
Till eftertanke: (sitt stilla och fundera vad den betyder, kanske samtala
med någon och dela tankarna med varandra)
Soldaterna hånar Jesus som ett steg i att göra honom mindre mänsklig.
Genom att göra en karikatyr av honom är det kanske också lättare att
utsätta honom för ännu värre hemskheter. Steg för steg avhumaniseras
han. Det var naturligtvis inte för att hylla honom som de ropade sitt ”Leve
judarnas konung” utan det var den föraktfulla motsatsen. Det var de som
hade makten. När han så får tillbaka sina egna kläder igen är han någon
annan i världens ögon.
Man talar ibland om att bära sitt kors, ofta i det stilla. Vi har alla
berättelser om när vi har tvingats att göra så. Men att bära korset är
ingen lätt sak. Den japanske teologen Kosuke Koyama skrev en bok med
titeln ”Det svårhanterliga korset”. Korset har inga handtag. När vi följer
vår Mästare vet vi att han gått före oss och känner med oss. Korset vi har
fått kanske vi måste bära, men vet att Jesus har delat samma väg.

Delande: (be en bön med varandra, avsluta gärna med ”Vår Fader”)
Böneämne: Vi ber idag för alla de som har tunga kors att bära i sin
vardag. Vi ber för oss själva, att vi ska orka gå den väg som är oss
förelagd.
Sändning: (vi önskar varandra Guds frid och fred)

Station 3 – Jesus faller för första gången

Samling: (tänd ett ljus, sätt dig väl tillrätta, se till att alla hinner samla
sig.)
Textläsning: (pröva gärna att läsa texten högt)
Sparven har funnit ett rede
och svalan ett bo för sina ungar:
dina altaren, Herre Sebaot,
min konung och min Gud.
Lyckliga de som bor i ditt hus
och alltid kan sjunga ditt lov.
Lyckliga de som har sin styrka i dig,
de som gärna drar upp till templet.
När de går genom Bakaträdens dal
blir den en flödande källa,
höstregnet fyller den med välsignelse. …
En skriftlärd kom fram och sade till honom: ”Mästare, jag skall följa dig
vart du än går.” Jesus svarade: ”Rävarna har lyor och himlens fåglar har
bon, men Människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud.”
(Ps 84:4-7, Matt 8:19-20)
Till eftertanke: Enligt traditionen föll Jesus flera gånger på vägen till
Golgata. Det finns inte belagt i skrifterna men ligger nära en kristen
förståelse av händelsen. Jesus var sann människa och på vägen till korset
blev korset flera gånger för tungt att bära. Kanske var han redan där och

då trött av bördan som lagts på honom, kanske blev den existentiella
bördan honom för svår. Jesus faller under bördan, men han är fortfarande
fri från synd.
Människosonen hade ingen plats där han kunde vila sitt huvud. Vi kan
säga oss vara beredda att följa honom vart han än går, men även vi
kommer på skam. Dit han går kan vi inte följa. Han blir alltmer ensam på
vägen, ändå när han går genom ”tåredalen”, Bakaträdens dal, blir den rik
på källor.
Delande: (be en bön med varandra, avsluta gärna med ”Vår Fader”)
Böneämne: Vi ber för dem idag som med fara för sitt eget liv gör en insats
i vårt samhälle och i vår värld. Särskilt ber vi för dem som på olika sätt
håller samman vår värld i kampen mot pandemin som just nu drabbar fler
och fler. Vi ber att också vi, i den uppgift som är oss förelagd, ska få kraft
att resa oss igen de gånger vi faller.
Sändning: (vi önskar varandra Guds frid och fred)

Station 4 – Jesus möter sin mor Maria

Samling: (tänd ett ljus, sätt dig väl tillrätta, se till att alla hinner samla
sig.)
Textläsning: (pröva gärna att läsa texten högt)
Men alla hans vänner, och bland dem kvinnorna som hade följt med
honom från Galileen, stod på avstånd och såg alltsammans. (Luk 23:49)
Men vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster, Maria som var gift
med Klopas och Maria från Magdala. När Jesus såg sin mor och bredvid
henne den lärjunge som han älskade sade han till sin mor: ”Kvinna, där är
din son.” Sedan sade han till lärjungen: ”Där är din mor.” Från den
stunden hade hon sitt hem hos lärjungen. Jesus visste att nu var allt
fullbordat (Joh 19:25-28a)
Och Symeon välsignade dem och sade till hans mor Maria: ”Detta barn
skall bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som
väcker strid – ja, också genom din egen själ skall det gå ett svärd – för att
mångas innersta tankar skall komma i dagen.” (Luk 2:34-35)
Till eftertanke: Det är tydligt att Jesu mor Maria är i Jerusalem dessa
dagar. Att hon mötte Jesus längs Via Dolorosa är inte något som
evangelierna nämner, dock att hon fanns med vid korset. Det är där hon
får sitt hem hos Johannes, något som ibland fått traditionen att peka ut
Efesos som hennes sista bostadsort.
Symeons ord om svärdet genom Marias inre uppfylls denna dag. Att som
mor se sin son gå mot undergången, att han inte tidigare, medan det
gick, ville komma hem och bryta sin väg, pekar på den vånda hon måste
ha upplevt. Ändå finns det något praktiskt försonande i den nya familj
som ges henne genom den kristna kyrkan. Hon blir en av ”änkorna”, de
som församlingen tog ett särskilt diakonalt ansvar för.
Delande: (be en bön med varandra, avsluta gärna med ”Vår Fader”)

Böneämne: Vi ber för dem idag för alla dem som far illa i vår värld, för
splittrade familjer, för fattiga, föräldralösa och änkor/änkemän som är i
behov av vårt stöd. Vi ber att vi själva skulle försonas med våra sår i det
förgångna och gå vidare till att vara andra till stöd och hjälp.
Sändning: (vi önskar varandra Guds frid och fred)

Station 5 – Simon från Kyrene hjälper Jesus att bära korset

Samling: (tänd ett ljus, sätt dig väl tillrätta, se till att alla hinner samla
sig.)
Textläsning: (pröva gärna att läsa texten högt)
På vägen ut träffade de på en man från Kyrene vid namn Simon, och
honom tvingade de att bära hans kors. (Matt 27:32)
Till eftertanke: Vi har ingen aning om Simon bara råkade vara i vägen
eller om han redan följde med Jesus längs korsvägen. Sättet att beskriva
honom, egennamnet Simon och den geografiska bestämmelsen Kyrene,
kan tyda på att han var känd för evangeliets läsare. Kanske blev insatsen
när han fick hjälpa Jesus längs vägen livsavgörande för honom.
Att samverka med Gud har två sidor. Den första sidan betonar att vi som
människor inget kan göra för att medverka till vår egen frälsning. Vi kan
ta emot den av nåd, men aldrig förtjäna den genom något vi gör. Det är
alltigenom ett Guds verk i världen och i oss.
Den andra sidan betonar att Gud använder människor för att göra sin vilja
känd, trodd och efterföljd i världen. Guds kyrka är sänd som en del i det
Gud gör och som enskilda, med olika gåvor, färdigheter och förmågor, kan
vi vara med i det verket.
Rent konkret är det en god gärning att bära varandras bördor och så
uppfylla Jesu kärleks lag. I regel har vi alla vårt kors att bära, men någon
som hjälper oss när vi vacklar är guld värt.
Delande: (be en bön med varandra, avsluta gärna med ”Vår Fader”)
Böneämne: Vi ber för dem idag som bär alldeles för tunga bördor, genom
sjukdom, arbete eller pressade livssituationer. Vi ber att vi själva skulle
kunna vara medvandrare och medbärare längs livsvägen, på ett sätt som
människorna förmår ta emot.
Sändning: (vi önskar varandra Guds frid och fred)

Station 6 – Veronika torkar Jesu ansikte

Samling: (tänd ett ljus, sätt dig väl tillrätta, se till att alla hinner samla
sig.)
Till eftertanke: Berättelsen om Veronika som torkar av Jesu blodiga och
svettiga ansikte under korsvandringen finns med i både böcker och filmer
om Jesus, utan att för den skull ha biblisk grund. Veronika är ett namn
som inte återfinns i Bibeln. Samtidigt finns det starka kristna traditioner
som lyfter fram hennes roll och betydelse.
För oss lite mer luttrade protestanter kanske det räcker med att se henne
som den anonyma troende som plötsligt gör ett avtryck i historien. I
särskilda tider och platser är det plötsligt tidigare nästan helt okända
personer som kliver fram och får betydelse. En del kanske studerar i
många år, arbetar i lika många, för att plötsligt vara den som förändrar
situationen för ett land eller för vår värld. Deras namn lever kvar i
människors medvetande länge efteråt.
Det kan också gälla personerna bakom en känd person. Jag tänker på det
gamla paret som inte tyckte att de hade kunnat göra så mycket för Gud
under sina långa liv. Som det var nu var det bara en enda person de hade
fått vara med om att leda fram till Jesus. En yngling vid namn Charles
Finney. (För er som inte vet var han en av de mest namnkunniga kristna
ledarna i USA under första hälften av 1800-talet)
Delande: (be en bön med varandra, avsluta gärna med ”Vår Fader”)
Böneämne: Vi ber för dem som var dag går till sitt vanliga arbete, för dem
som känner sig förbisedda men också för dem som inte längre tycker sig
ha någon som frågar efter dem. Vi ber att vi själva ska kunna se och
uppmuntra dem att ta vara på sina gåvor och se Guds möjligheter dag för
dag.
Sändning: (vi önskar varandra Guds frid och fred)

Station 7 – Jesus faller för andra gången

Samling: (tänd ett ljus, sätt dig väl tillrätta, se till att alla hinner samla
sig.)
Textläsning: (pröva gärna att läsa texten högt)
Sedan gick han ut ur staden och begav sig som vanligt till Olivberget, och
lärjungarna följde med. När han kom dit sade han till dem: ”Be att ni inte
utsätts för prövning.” Själv drog han sig undan ifrån dem, ungefär ett
stenkast, föll på knä och bad: ”Fader, om du vill det, så ta bort denna
bägare från mig. Men låt din vilja ske, inte min.” En ängel från himlen
visade sig för honom och gav honom kraft. I sin ångest bad han allt
ivrigare, och svetten droppade som blod ner på marken. (Luk 22:39-44)
Till eftertanke:
I nattens dunkla timma,
Tärd av den kärlek som ej blir förbrunnen
- o sköna lyckostrimma!
Var obemärkt jag hunnen
Ut från min tysta boning och försvunnen
I Johannes av Korsets skrift behandlas själens dunkla natt som en
sinnenas natt. För många innebär de andliga övningarna en källa till
glädje och inspiration, med bönesvar och en känsla av mening.
Men i andra tider upplevs inte andakten som det minsta glädjefull, snarare
som ett tvång eller en börda. Bönerna når inte utanför rummet eller
studsar tillbaka från taket. Kroppen är trött och sinnena snurrar.
Vet att Gud i detta stycke verkar för din inre människas väl. Det handlar
om att förbli i frid och ro. När Jesus faller, bokstavligt eller i överförd
bemärkelse, delar han den vånda vi alla upplever. I rätt tid kommer vi
åter att få glädjas över Guds frälsning.

Delande: (be en bön med varandra, avsluta gärna med ”Vår Fader”)
Böneämne: Vi ber för dem idag som inte finner frid och ro, för dem som
bär oro och rädsla, för dem som inte längre tycker sig erfara Guds närvaro
som förr. Vi ber att vi själva skall kunna vägleda dem på den rätta vägen
och när vi själva drabbas av missmod, förtrösta än mer på Guds nåd och
trofasthet.
Sändning: (vi önskar varandra Guds frid och fred)

Station 8 – Jesus talar till kvinnor från Jerusalem

Samling: (tänd ett ljus, sätt dig väl tillrätta, se till att alla hinner samla
sig.)
Textläsning: (pröva gärna att läsa texten högt)
En stor folkmassa följde med, och kvinnor som sörjde och klagade över
honom. Jesus vände sig om och sade till dem: ”Jerusalems döttrar, gråt
inte över mig, gråt över er själva och era barn. Det kommer en tid då man
skall säga: Saliga de ofruktsamma, de moderliv som inte har fött och de
bröst som inte har gett di. Då skall man säga till bergen: Fall över oss,
och till höjderna: Dölj oss. Ty om man gör så med det gröna trädet, vad
skall då inte ske med det förtorkade?” (Luk 24:27-31)
Till eftertanke: Konsekvenserna av att inte få egna barn låg på Jesu tid på
en helt annan nivå än vad vi i statsindividualismens tidevarv knappt kan
föreställa oss. Exemplen i Bibeln är många: Sara, Hanna, Elisabeth och
Maria. Barnen var framtiden, både på lång och kort sikt.
Jesu ord till Jerusalems döttrar understryker oerhört drastiskt att
framtiden nu är stängd. Det är bättre att vara ofruktsam än att sätta barn
till världen. Orden är en föraning om en annalkande katastrof. På annan
plats talar Jesus om att de ska förbereda sig för att fly. Sorglösheten är
över. Ondskan och vintern kommer.
Delande: (be en bön med varandra, avsluta gärna med ”Vår Fader”)
Böneämne: Vi ber för dem idag som ännu inte har sett nödvändigheten av
att ändra sin livsstil. Framförallt ber vi för dem som drabbas av det onda.
Vi ber om omvändelse från destruktivt beteende till ett liv närmare Gud.
Vi ber också att vi själva ska se och bryta med vår skuld och skam och
komma till insikt om den rätta vägen.
Sändning: (vi önskar varandra Guds frid och fred)

Station 9 – Jesus faller för tredje gången

Samling: (tänd ett ljus, sätt dig väl tillrätta, se till att alla hinner samla
sig.)
Textläsning: (pröva gärna att läsa texten högt)
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. (Matt
27:45-48)
Till eftertanke: I Johannes av korsets skrift talas också om en Andens
dunkla natt. I denna verkar upplevelsen av gudsövergivenheten till ett allt
överskuggande dunkel. Människor i din omgivning kan inte förstå vad du
saknar och försöker på otillräckliga sätt komma dig till hjälp då de har
svårt att utstå den ångest du upplever av detta.
Nu är det inte bara andakten eller de olika religiösa övningarna enbart
som är problemet, det är den grundläggande erfarenheten av tom
tystnad. I denna natt dras ur människan allt det hon tidigare har litat på
och bara det tomma skalet kvarstår.
Johannes har talat om elden som renar människan. I ett första skede när
ett nytt vedträ läggs på elden verkar elden så att vattnet drivs ut ur biten
som i sig förvandlar till svart kol. I nästa skede sker så förvandlingen.
Ditintills har vedträet synts i sin individualitet, nu övergår det mer och
mer i glödande eld, där glöden fortfarande syns men inte alls lika tydligt.
Delande: (be en bön med varandra, avsluta gärna med ”Vår Fader”)
Böneämne: Vi ber för dem som förlorat hoppet om en framtid, de som
inte ser en plats för varken sig själva, sina nära och vår värld. Vi ber för
dem som gett upp sin tro på Gud och inte hittar ut ur Andens natt. Vi ber

också för oss själva, att vi inte drabbas av andligt högmod utan än mer
söker Andens eld och gemenskap med Kristus i centrum.
Sändning: (vi önskar varandra Guds frid och fred)

Station 10 – Jesus kläs av

Samling: (tänd ett ljus, sätt dig väl tillrätta, se till att alla hinner samla
sig.)
Textläsning: (pröva gärna att läsa texten högt)
De korsfäste honom, och de delade hans kläder mellan sig genom att
kasta lott om dem. (Mark 15:24)
Till eftertanke: I avklädandet berövas människan sin mänsklighet. ”Han
hade inget ståtligt yttre som drog våra blickar till sig, inget utseende som
tilltalade oss. Han var föraktad och övergiven av alla, en plågad man, van
vid sjukdom, en som man vänder sig bort ifrån” skriver profeten. (Jes
53:2b-3)
I utlämnandet berövas människan sitt liv och blir beroende av andra
människors godtycklighet. I utlämnandet förlorar också människan sitt
namn, hon blir ett nummer, en okänd, något förvanskat. ”Vi trodde att
han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad” skriver profeten (Jes 53:4)
Våra tankar går till de många bilder vi har av mänskligt övervåld,
osynliggörande, omänskliggörande. Omänniskan behöver vi inte ha en
relation till, de kan vi behandla som vi vill – till och med spela hasard om
de saker som inte har en ägare – för oss är han ju såsom död.
Delande: (be en bön med varandra, avsluta gärna med ”Vår Fader”)
Böneämne: Vi ber för dem som utsätts för andra människors övergrepp,
oförstånd och oginhet. Vi ber om nyskapelse i utsattheten, upprättelse i
förnedringen och återställelse av den sanna avbilden. Vi ber också för oss
själva, inte bara för när vi drabbas utan när vi av oförstånd, ovilja och
oginhet drabbar andra. Rädda oss alla från det onda.
Sändning: (vi önskar varandra Guds frid och fred)

Station 11 – Jesus blir korsfäst

Samling: (tänd ett ljus, sätt dig väl tillrätta, se till att alla hinner samla
sig.)
Textläsning: (pröva gärna att läsa texten högt)
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. (Matt 27:33-37)
Till eftertanke: När våldet triumferar. När det sista omdömet blir en parodi
och minnet av det goda förvanskas och förvrids.
Delande: (be en bön med varandra, avsluta gärna med ”Vår Fader”)
Böneämne: Vi ber för dem som utsätts för våld och övervåld så de förlorar
sina liv. Vi ber för dem vars namn släpas i smutsen. Vi ber för dem som
tvingas till tystnad om det som har hänt. Vi ber för dem som tvingas välja
mellan att själva utsättas för detta och att utsätta andra.
Vi ber också för oss, som så lätt tröttnar att be och vaka för vår nästa.
Sändning: (vi önskar varandra Guds frid och fred)

Station 12 – Jesus dör på korset

Samling: (tänd ett ljus, sätt dig väl tillrätta, se till att alla hinner samla
sig.)

Textläsning: (pröva gärna att läsa texten högt)

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. (Matt 27:45-50)

Tomhet, idel tomhet, säger Predikaren, allt är tomhet.

Då människan går till sitt eviga hem

och gråtarna väntar på gatan,

ja, innan silvertråden slits av

och guldskålen brister,

kruset krossas vid källan

och brunnshjulet går i bitar;

då stoftet återvänder till jorden, sitt ursprung,

och livsanden återvänder till Gud, som gav den.

Tomhet, idel tomhet, säger Predikaren, allt är tomhet. (Ur Predikaren 12)

Till eftertanke: Att sitta vid en nära väns bår när silvertråden slits av
tillhör de närvarande ögonblick som följer oss resten av livet. För dem
som aldrig har gjort det kan det kännas skrämmande. Ja, det är
fruktansvärt men kanske inte på det sätt vi först tänker oss det.

Att stå vid Jesu kors och se alla förhoppningar grusas är en del av vårt
eget döende. Om vi har älskat lämnar det ett tomt rum i vårt hjärta. En
boktitel har följt mig genom livet: ”Ditt rum i mitt hus”. Det är som om vi
alla bär varandra som var sitt rum i våra hjärtan, ett rum för x, ett rum
för Y, ett rum för … Men när döden inträder stängs dörren för alltid.
Dörren är kvar, men inget kan läggas till eller dras ifrån.

Frågan som inträder vid det sönderslagna brunnshjulet är central: var det
bara tomhet, ett jagande efter vind?

Delande: (be en bön med varandra, avsluta gärna med ”Vår Fader”)

Böneämne: Vi ber för dem som ska dö denna natt. Vi ber för dem som
vistas i dödens närhet, kanske med fara för sina egna liv. Vi ber för alla
dem som i detta nu utför en sista kärleksgärning till en högt älskad.
Vi ber också för oss, att så betänka vår egen förestående död, så att vi
när den dagen nalkas kan vara redo för en salig hemkomst.
Sändning: (vi önskar varandra Guds frid och fred)

Station 13 – Jesus tas ner från korset

Samling: (tänd ett ljus, sätt dig väl tillrätta, se till att alla hinner samla
sig.)

Textläsning: (pröva gärna att läsa texten högt)
Josef från Arimataia, som var lärjunge till Jesus fast i hemlighet, av rädsla
för judarna, bad efteråt Pilatus att få ta ner Jesu kropp. Pilatus tillät det,
och Josef gick och tog ner kroppen. Nikodemos kom också dit, han som
första gången hade sökt upp Jesus på natten, och han hade med sig en
blandning av myrra och aloe, omkring trettio kilo. De tog Jesu kropp och
lindade den med linnebindlar tillsammans med kryddorna så som judarna
brukar göra vid en gravläggning. (Joh 19:38-40)

Till eftertanke: Det konkreta och praktiska är så viktigt vid dessa
situationer. Det visar sig inte sällan att oväntade personer träder fram och
gör det där som de närmast sörjande inte förmår.
Det visar också att det onda inte alltid står enigt. I botten bakom allt finns
en strimma av hopp om en förändring. De som inte synts träda fram
tidigare gör det nu, när inte längre något finns att förlora.
Att få göra en sista kärleksgärning är viktigt för att gå vidare i det liv som
kommer efteråt. Vi gör det bästa vi förmår och förmår vi inte göra det
bästa är det ändå tillräckligt.

Delande: (be en bön med varandra, avsluta gärna med ”Vår Fader”)
Böneämne: Vi ber för att vi ska kunna visa vår kärlek till dem vi har nära
och kära. Vi ber att vi ska kunna vara öppna och ärliga mot varandra. Vi
ber för de nära som blivit som främlingar för oss. När sorgen smärtar,
hjälp oss då att inte stanna i ensamhet utan söka närhet till varandra.

Vi ber också för oss själva, att den första kärleken aldrig må kallna.

Sändning: (vi önskar varandra Guds frid och fred)

Station 14 – Jesus läggs i graven

Samling: (tänd ett ljus, sätt dig väl tillrätta, se till att alla hinner samla
sig.)

Textläsning: (pröva gärna att läsa texten högt)
Intill platsen där Jesus hade blivit korsfäst fanns en trädgård och i
trädgården en ny grav där ännu ingen hade blivit lagd. Där lade de Jesus,
eftersom det var den judiska förberedelsedagen och graven låg nära. (Joh
19:41-42)
Josef från Arimataia lade Jesu kropp i den nya grav som han hade låtit
hugga ut åt sig i berget. Sedan rullade han en stor sten för ingången till
graven och gick därifrån. Maria från Magdala och den andra Maria var där
och satt mitt emot graven. (Matt 27:60-61)
Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde
Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod
från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han
till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig
ända till döden, döden på ett kors. (Fil 2:5-8)

Till eftertanke: Guds utgivande kärlek är temat för en av de äldsta kristna
hymner vi har i Nya testamentet. Jesus avstår från sin gudsjämlikhet och
blir människornas tjänare. Det för honom till den mest utsatta död: döden
på ett romerskt avrättningsredskap.
När stenen rullas för graven är det slut. Tron på Jesus som Messias är
död. Kärleken till Jesus lever men får ingen respons. Hoppet om att Jesus
skulle upprätta Guds rike är dött. Kvar är tystnaden, saknaden och
sorgen. Kanske också vreden över orättvisorna och sveken.
Med den stängda graven avslutas Marias och Marias liv som de hade tänkt
sig det. Några andra av lärjungarna går och fiskar, åter andra är

skingrade och gömda av rädsla för att gå samma öde till mötes som
Jesus. Det är bara att inse det, allt är över.

Delande: (be en bön med varandra, avsluta gärna med ”Vår Fader”)
Böneämne: Vi tackar Gud för den kärlek Jesus visade genom sitt liv och
sin död. Vi tackar Gud för många människors kärlek och generositet in i
det sista. Vi ber för oss själva, att vi ska kunna visa kärlek i dödens
närhet.

Sändning: (vi önskar varandra Guds frid och fred)

