KUNSKAP FÖR HUVUDET OCH NÄRING FÖR SJÄLEN
Ledarna för STI:s medlemsorganisationer publicerar i tur och ordning en
andakt i denna spalt.

Korsets bärare
När man talar om att ”bära sitt kors”, avser man inte ett lätt måndagsbekymmer
som är borta redan på tisdagen. Korset är en verklig börda, som en tung bjälke på
axlarna under vilken det känns som att man håller på att kvävas. Korset är som
en ödemark, det är synd, smärta och skam. Korset är en känsla av tillkortakommande, ångest och sjukdom. Det är smälek, bitterhet, avsaknad av tro eller en
ihållande, oavbruten törst. Korset kan även vara en förlust av något, det kan vara
sorg, längtan eller hopplöshet. Korset har många namn men gemensamt för dem
alla är att de tynger dig och drar dig ner. De är mörker som täcker all framtid och
allt hopp.
Vår Herre Jesus är lyckligtvis en stor korsets bärare. Det betyder att när vi hukar
oss under vårt eget kors, är han där med oss. När vi bär vår börda, bär han den
med oss. När någon önskar sig döden, för Jesus honom tillbaka till livet. När någon förbannar den dag han föddes, berättar Jesus att det är han som har skapat
honom och gjort varje ben i hans kropp. När vi oroar oss för det som skall komma, lovar han att ge oss en framtid och ett hopp. När vi har syndat, visar han för
oss sina sårade händer. När vi överväger att vända honom ryggen, frågar han oss
vad mer han kunde ge oss än sitt eget liv. Jesus står inte likgiltig inför vårt kors,
och han tillåter det aldrig att sänka sig ner på våra axlar utan orsak. När korset ges,
kommer det med ett visst syfte och med ett slutdatum. Den finska översättningen
av Runebergs psalm ”Jag tager farväl, jag bjuder god natt, mitt avsked till världen
jag säger” (psalm 609 i finska psalmboken) beskriver väl detta syfte.
”En kantaja ristin mä ainoa lie, en viimeinen myöskään maan päällä. Vaan
Jeesuksen luo tämä ristini vie, hän
kantoi sen synnittä täällä...”
Och därefter:
”Sun ristisi rinnalla Jeesukseni, mun
ristini paljon ei paina. Kun suot minun
katsella kasvojasi, niin virvoitat sieluni
aina. Ei hätää nyt voi olla mulla…”
Juha Vähäsarja
Rektor vid Finska Bibelinstitutet
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