9. stasjon: Jesus faller tredje gang under korset
Er ikke du fra gammel tid, Herre, min hellige Gud, du som aldri dør?
Du, Herre, har satt dem til å straffe, du, vår klippe, har sendt dem for å tukte.
Ditt blikk er for rent til å se på det onde, og ulykke orker du ikke å se.
Hvorfor bærer du da over med de troløse og tier når gudløse sluker
dem som er rettferdigere enn de selv?
Da gav Herren meg dette svar:
Skriv synet opp, riss det inn på tavler, så folk kan lese det lett!
For synet venter på sin tid, det jager mot enden og slår ikke feil.
Om det dryger, så bare vent! Det kommer sikkert og uteblir ikke.
(Habakkuk 1,12-13; 2,2-3)

Pascal har observert meget skarpt:
”Fram til verdens ende er Jesus i dødskampen; i denne tiden må man ikke sove!”
Men, hvor slåss Jesus med døden i denne tiden?
At verden deles i soner med velstand og i soner med fattigdom og elendighet…dette er Kristi
dødskamp i dag.
Faktisk består verden av to rom:
I det ene sløser man, i det andre kreperer man;
I det ene dør man av overflod, i det andre dør man av fattigdom;
I det ene frykter man seg for fedme, i det andre trygler man om nestekjærlighet.
Hvorfor åpner vi ikke en dør?
Hvorfor danner vi ikke et stort måltidsfellesskap?
Hvorfor skjønner vi ikke at de fattige er terapien for de rike?
Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor er vi så blinde?
Herre Jesus,
Mennesket som samler seg skatter på jorden har du kalt en narr!
Ja, den som tror å eie noe er en dåre, fordi bare en kan eie verden.
Herre Jesus,
Det er du som eier verden, bare du alene.
Du har gitt den til oss alle for at jorden skal være et hjem som føder og beskytter alle.
Derfor er det tyveri når denne unødvendige opphopningen av skatter gjør det umulig for andre å
leve.
Herre Jesus,
Gjør slutt på denne skandalen som deler opp verden i villaer og brakker.
Herre, oppdra oss til brorskap og nestekjærlighet igjen!
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