7. stasjon: Jesus faller annen gang under korset
Jeremia 12,1:
Herre, du har alltid rett når jeg fører sak med deg.
Likevel må jeg gå i rette med deg.
Hvorfor har de onde lykken med seg,
hvorfor er alle de troløse trygge?
Fra Salmenes bok 37,1-2.10-11:
Bli ikke harm på dem som gjør ondt,
misunn ikke dem som gjør urett!
De visner jo like fort som gresset,
og tørker bort som det friske grønnsvær.
Om en liten stund er den ugudelige borte;
ser du etter på hans sted, så er han der ikke.
Men de tålsomme skal arve landet
og glede seg over lykke og fred.
Betraktning:
Vår arroganse, vår vold, vår urettferdighet laster på Kristi legeme.
Alt dette veier tungt….og Kristus faller nok en gang for å åpenbare våre synders utålelige vekt.
Hva er det som piner Jesu hellige legeme i dag?
At vi angriper familien utløser helt sikkert en smertefull lidelse hos Gud.
Tilsynelatende finnes det i dag en slags anti-genesis - en motskapelse og et motutkast i form av
en diabolsk arroganse som vil avskaffe familien.
Mennesket vil finne opp familien på nytt. Selve livets grammatikk, skapt og villet av Gud,
prøver mennesket å forandre.
Å sette seg selv på Guds trone, uten å være Gud, er den mest tåpelige arrogansen og et
livsfarlig eventyr!
Måtte Kristi fall åpne våre øyne slik at vi igjen kan se det vakre ansikt, det sanne ansikt, det
hellige ansikt til vår familie. Familiens ansikt som vi alle trenger!
Bønn:
Herre Jesus,
familien er Guds drøm, gitt til menneskeheten;
familien er en gnist fra himmelen, delt med menneskeheten;
familien er vuggen som vi ble født inni
og som vi blir født inn i kjærlighet stadig på nytt.
Herre Jesus,
Kom til oss i våre hus og stem i livets sang.
Tenn kjærlighetens lys på nytt og la oss kjenne hvor vakkert det er
å være knyttet til hverandre i livets omfavnelse:
Livet som fødes ved Guds ånde,
ånden til Gud som er kjærlighet.
Herre Jesus,
berg familien
slik at livet er trygt.
Herre Jesus,
berg min,
berg våre familier!
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