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Jag har blivit ombedd att hålla en andakt i kväll.
Själva ordet andakt kommer från det tyska ordet
”andenken” som betyder att tänka på.
Det jag tänker på just nu är ett ord från 1 Kor 2:2 där
Paulus säger: Det enda jag ville veta av när jag var
hos er, var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus.
Jag skulle kunna säga något liknande att det enda jag i
kväll vill förmedla i kväll är budskapet om den
korsfäste Jesus Kristus.
Hemma har jag många kors, både inomhus och
utomhus. Det största korset är högre än jag själv och
står ute i trädgården. När man står där vänd mot
korset, så har man bakom sig olika sorter av malört
som jag har planterat där. Malört är en bitter växt.
Visst kan det vara så att vi i livet kan drabbas av
bitterhet. Ibland kan vi vara bittra över vad någon
annan har gjort emot oss, ibland blir vi bittra över
livets motgångar. En bitter människa har svårt att se
upp emot himmelen, i stället sänks blicken ned emot
jorden. Min tanke med den delen av trädgården är att
påminna mig om att när bitterhet drabbar mig, så är
det nödvändigt att vända mig mot korset i bön om
förlåtelse och befrielse.

Jag sade att jag har många kors. Två av dessa kors har
hamnat här i Uppsala Näs kyrka. Ett ligger här på
altaret. Det är ett antikt kors som en abbot vid ett
belgiskt kloster burit. Man kan se hur Kristusgestalten
under många år blivit vidrörd under många böner, för
ansiktet och bröstet har blivit nednötta. Det andra
korset finns placerat på Mariaaltaret längst bak i
kyrkan, som ett bordskrucifix. Även det är gammalt.
Jag kommer ihåg när jag för länge sedan besökte ett
demensboende då jag citerade ett liknande bibelord
från 1 Kor 1 enligt den gamla bibelöversättningen
Talet om korset är en Guds kraft till frälsning för var
och en som tror. När jag läste upp texten så hörde jag
de gamla som högt och ljudligt instämde i slutet av
texten: till frälsning för var och en som tror. Jesus
Kristus är densamme i går i dag och i all evighet och
budskapet om vad Jesus gjort för oss på korset är fyllt
av Guds kraft som förvandlar oss till att bli och vara
Guds barn. Korsets kraft utplånar alla våra synder, det
korsar över synden inom oss och gör oss fria. Korsets
kraft ger oss hopp om evigt liv.
För min egen del så har jag beslutat mig för att den
dag som mitt liv är slut, så vill jag att mina barn tar ett
av mina kors och sätter det på min kista. För det är i
korsets tecken som vi skall segra.

