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Långfredagsgudstjänst med Jenny Arnerlöf 2021 

 

I gårdagens Getsemanekväll talade jag om vikten av att glömma det vi vet 

om Gud i Kristus som en väg till hängivenhet. Det budskapet finns också i 

långfredagens skildringar av rättegången mot Jesus och i det hån han fick 

på korset. Tänkte ni på hur alldeles säkra man var om allt de visste om 

Gud? Allt de trodde sig veta fick dem att döda den personen de behövde 

mest – Gud i Kristus.  

 

Visst väcker de skriftlärdas hån en hårresande tanke! De säger: ”Andra har 

han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa”. Just den vetskapen som de tror sig 

ha, sätter fingret på korsets paradox. För att kunna rädda oss var Jesus 

tvungen att avstå från att rädda sig själv.  

 

Kristi Kors framställs i Nya testamentet som den avgörande striden mellan 

världens logik och Guds logik. På korset utkämpades en kamp mellan å ena 

sidan världens makt, som besitter en sådan råstyrka och grymt våld när 

det kommer till kritan, och å andra sidan Guds makt, som är kärlek 

uttryckt i förlåtelse. Anslaget med anklagelsen som hängdes över Jesus 

huvud, ”Judarnas konung”, avslöjar hur världens logik alltid fungerar. Allt 

tycks vara under full kontroll. Den korsfästes brott stod tydligt för alla att 

läsa. Den korsfästes skam och lidande skulle tjänstgöra som en 

avskräckande varning för andra som funderade på liknande uppror och 

brott.  

 

Enligt världens logik undviker du svårigheter och behagar gudarna, så 

länge du uppför dig i enlighet med de rådande makternas regler och ideal. 

Evangelisten Markus visar att de som hånade Jesus var fångade av världens 
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logik. Främst bland dem som hånade var de religiösa men också 

brottslingarna som korsfästes till höger och vänster om Jesus.  

 

Världens logik utgår från allt vi kan göra för oss själva. Så länge den logiken 

är din logik kommer du inte att förstå korset. Vi kan var och en göra mycket 

för oss själva, men Guds frälsning – som vanns på korset – är något vi bara 

kan ta emot. Tillit till Kristi verk på korset är grunden för all kunskap om 

Gud och allt som vi gör för oss själva.  

 

Att ta emot livet och frälsning från Gud är det enda hållbara skydd vi har. 

Och det skyddar oss inte bara från dödens makt när vi dör. Det skyddar oss 

även från de många sätt som död vill smyga sig in i vårt sätt att tänka i livet.  

 

Är ni med mig? Korsets seger – som alltså sker genom en till synes dåraktig 

uppvisning av svaghet – avslöjar världens falska tillit till makt genom våld. 

Hade Kristus kommit med en större och starkare makt som totalt utplånat 

alla makter, då hade ingenting förändrats. Vi människor hade suttit fast i en 

oändlig kräftgång, där de förtryckta blir förtryckarna.  

 

Frälsningen som Kristus vann på korset visar oss att en helt annan väg är 

möjligt: Kärlekens väg. Korsets logik är alltså kärlekens logik som fanns 

fördold i världen redan före tidens början, vilket aposteln Paulus skrev om i 

sitt första brev till de kristna i Korinth. Denna logik var inte uppenbar för 

människor i syndens och dödens grepp. Den uppenbarades av Gud.  

 

Korset förändrade allt. Korset förändrade allt. Korset förändrade allt. På 

Golgota gick Gud i Kristus in i den fulla erfarenheten av vår hjälp- och 
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hopplöshet. På korset dog han i solidaritet med alla världens offer och 

uthärdade allt ont som människor har gjort.  

När soldaterna erbjöd Jesus vin med myrra, som skulle ge en bedövande 

flykt från hans plågsamma verklighet, tog han det inte. Jesus flydde inte 

heller från andra människors lidande under sin jordiska verksamhet, och 

han flydde inte från sitt eget lidande på korset.  

 

För att rädda världen från syndens och dödens grepp utsattes vår Herre för 

otänkbara plågor. Markusevangeliet beskriver plågorna mycket 

återhållsamt. Detaljerade beskrivningar behövdes inte för folket på den 

tiden. Alla var väl medvetna om hemskheterna i korsdödens fysiska och 

psykiska tortyr. En sådan död var så skamfylld att den romerske 

statsmannen Cicero skrev: ”att även nämna ett kors bör vara så långt borta 

som möjligt från en romersk medborgares kropp, sinne, ögon, och öron.”  

 

Nu förstår vi kanske varför det var nödvändigt för aposteln Paulus att 

poängtera att han inte skämdes för korsets budskap. I vår tid är det så lätt 

att glömma hur absurt det var i Bibelns värld att en gud skulle låta sig 

korsfästas och dö. I det första århundrade var det otänkbart att en så 

skandalös händelse kunde vara så betydelsefull.  

 

Varför talar vi om korset i kyrkan? Varför finns ett stort kors på fondväggen 

här i S:t Peters kyrka? Jo, korset är nyckeln till vår relation med Gud. En 

acceptans av Jesus offer på korset är ett erkännande av vår hjälplöshet och 

behov av räddning.  

 

Detta är så enkelt att det är kränkande för många. Vi vill leva under 

illusionen att vi kan ordna alla våra behov på egen hand, men sanningen är 
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att vi behöver få allt. Som en av Guds mest trogna tjänare i lidande, Job, 

sade: ”Naken kom jag ur min moders liv, naken vänder jag åter.” Mellan de 

två punkterna, födelse och döden, har vi utvecklat sofistikerade sätt att 

täcka över våra nakna behov. Kristus tog på sig all vår skam och lidande när 

han hängde naken på korset för att kunna klä oss i hans rättfärdighets 

mantel.  

 

Långfredagens budskap visar också att Kristi kors var en händelse som hela 

treenigheten deltog i. Fadern, Sonen och Anden ställde sig i en position av 

svaghet för vår skull, även om Faderns och Andens roll är mindre 

framträdande i de bibeltexter vi har hört idag. Men det vi hör är underbart: 

 

Anden var där i Kristus sista utandning, när barriären mellan 

mänskligheten och Faderns närvaro – förhänget i templet – brast uppifrån 

och ner. För en kort tid avbröts den kosmiska historien om treenighetens 

fullkomliga gemenskap när Gud i Kristus valde att dela vårt liv och vår död.  

 

Korsets goda nyheter på långfredag är att Gud inte har övergett vår trasiga 

värld. Tvärtom! Med sin egen sargade kropp har han på korset segrat över 

ondskan.  

 

Ingen i världshistorien hade kunnat föreställa sig en Gud som handlade 

som Kristus gjorde denna dag. ”Mina planer är inte era planer, och era 

vägar är inte mina vägar” sa Herren genom profeten Jesaja. Idag får ditt och 

mitt hopp förnyas av den djupa sanningen som finns i de ord.  

 

Guds väg är att göra för oss det vi inte kan göra för oss själva! Det är 

korsets evangelium. Oavsett vilka hopplösa situationer vi står inför är 
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evangeliet att Gud är där med oss, och vi kan stå med varandra i hoppfull 

förväntan på Guds handlade. 

 

Låt oss ställa oss därför vid korset med den lilla skaran lärjungar och 

förundras över Guds häpnadsväckande kärlek som älskar det som är trasigt 

och motbjudande. Det är vad Gud i Kristus gjorde på långfredagen. Det är 

evangeliet för oss idag.  

Amen  

 


