Langfredag

Bøn

Herre
gør mig stille
Gør mig stille lidt så jeg kan være og lytte
her et øjeblik
Stå stille og lytte
til dig

Gør mig stille
så mine sanser bliver skarpe
Så jeg kan høre
Nye lyde og få
Nye indtryk at begynde dagen på

Herre
gør mig stille
så jeg tør standse op
standse op og være stille
og tro på at du er stor
Standse op og være lille
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Den Danske Salmebog nr. 197, Vers 2-4, ”Min Gud, min Gud” af Hans Anker
Jørgensen
Vers 2. ”Min Gud, min Gud,
hvorfor har du forladt mig!
Det var dit skrig i dødens vold,
da solen sortned klokken tolv,
og man ku´ høre mørket le,
Indtil du råbte klokken tre;
Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig!”

Vers 3. ”Min Gud, min Gud,
hvorfor har du forladt mig!
Det råber jeg, når alt bliver sort,
når en jeg elsker, rives bort,
når ensomhed og angst og vold
gør verden her langfredagskold:
Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig!”

Vers 4. ”Min Gud, min Gud,
hvorfor har du forladt mig!
Det høje skrig, det dybe råb
er hjertets trøst og verdens håb.
Det slår med nagler fast, at du
Er et med dem, der råber nu;
Min Gud, min Gud hvorfor har du forladt mig!”
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Evangeliet til Langfredag skrives af evangelisten Johannes kap 19, vers 17-37.
Korsfæstelsen
Så tog de Jesus med sig; han bar selv korset og gik ud til det sted, som kaldes
Hovedskalsted, og som på hebraisk hedder Golgata, hvor de korsfæstede ham,
og sammen med ham to andre, én på hver side, med Jesus i midten. Pilatus
havde lavet en indskrift og sat den på korset. Den lød: »Jesus fra Nazaret, jødernes
konge.« Den indskrift læste mange af jøderne, for stedet, hvor Jesus blev
korsfæstet, lå nær ved byen, og den var skrevet på hebraisk, latin og græsk.
Jødernes ypperstepræster sagde nu til Pilatus: »Skriv ikke: ›Jødernes konge‹, men:
›Han sagde: Jeg er jødernes konge‹.« Pilatus svarede: »Hvad jeg skrev, det skrev
jeg.«
Da soldaterne havde korsfæstet Jesus, tog de hans klæder og delte dem i fire
dele, én del til hver soldat. Også kjortlen tog de; men den var uden
sammensyninger, ét vævet stykke fra øverst til nederst; derfor sagde de til
hinanden: »Lad os ikke rive den i stykker, men trække lod om, hvem der skal have
den.« For sådan skulle det skriftord gå i opfyldelse:
De delte mine klæder mellem sig,
de kastede lod om min klædning.
Det gjorde soldaterne altså.
Jesu død
Men ved Jesu kors stod hans mor, hans mors søster, Maria, Klopas' hustru, og Maria
Magdalene. Da Jesus så sin mor og ved siden af hende den discipel, han elskede,
sagde han til sin mor: »Kvinde, dér er din søn.« Derpå sagde han til disciplen: »Dér
er din mor.« Fra den time tog disciplen hende hjem til sig.
Derefter, da Jesus vidste, at alt nu var fuldbragt, og for at Skriften skulle opfyldes,
sagde han: »Jeg tørster.« Der stod et kar fyldt med eddike. De satte så en svamp
fyldt med eddiken på en isopstængel og stak den op til hans mund. Da Jesus
havde fået eddiken, sagde han: »Det er fuldbragt.« Og han bøjede hovedet og
opgav ånden. Det var forberedelsesdag, og for at legemerne ikke skulle blive
hængende på korset sabbatten over – for det var en stor sabbatsdag – bad
jøderne Pilatus om, at de korsfæstedes ben måtte blive knust og de døde taget
ned. Så kom soldaterne og knuste benene på den første og på den anden, som
var korsfæstet sammen med Jesus. Da de kom til Jesus og så, at han allerede var
død, knuste de ikke hans ben, men en af soldaterne stak ham i siden med et spyd,
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og der kom straks blod og vand ud. Den, der har set det, har vidnet om det, for at
også I skal tro – og hans vidnesbyrd er sandt, og han ved, at han taler sandt. Dette
skete, for at det skriftord skulle gå i opfyldelse: »Ingen af hans knogler må blive
knust.« Og atter et andet skriftord siger: »De skal se hen til ham, de har
gennemboret.«

Refleksion
Langfredag er en dag, der har et dybt skær af mørke og sorte farver.
I kirken er flaget hejst på halv. Alterlysene er ikke tændt, og der er hverken friske
buketter eller dækket op til altergang. Alterbordet står helt tomt.
Og evangeliet fortæller os om den forpinte og lidende Jesus, der hænger på
korset.
Der findes dage i vores liv, som vi ville ønske, vi ikke havde oplevet.
Dagen hvor vi eller vores kære blev ramt af en alvorlig sygdom, ulykke eller andet
der tvinger os i knæ.
Skuespilleren Bodil Jørgensen var i 2014 i forbindelse med en filmoptagelse ude for
en voldsom ulykke, som næsten kostede hende livet. Hun siger i et interview:
”Jeg lå på hospitalet, hvor jeg lå og røg ind og ud af bevidsthed og ikke engang
kunne huske mit fadervor. Jeg havde en stor oplevelse, hvor jeg følte, at jeg lå i
komplet mørke, som om jeg var på vej igennem en stram slugt. Jeg ventede på,
at Gud eller noget ville komme, men det blev kun mørkere og mørkere og mere
dystert.
Pludselig havde jeg en stærk følelse af, at Gud ikke kom med lyset, men at det er i
mørket, der hvor der ingenting er, at Gud er. Det var en meget stærk følelse. Jeg
følte pludselig, at jeg kunne slappe af. Det var en fantastisk oplevelse, som jeg kun
blev mere troende af”.
På de dage hvor sygdom, ulykke og meningsløsheden rammer os eller dem vi
elsker. LIGE DER, skal vi huske på skikkelsen på korset. At der hvor der ingenting er,
der er Gud sammen med os, dig og mig. Og påskemorgen viser han os, at lyset
sejrer over mørket. Ja, at livet er stærkere end døden, og at det derfor går an at
elske igen, at engagere sig og involvere sig i livet. Glæden venter forude.
Amen.
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Fadervor
”Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn, komme dit rige,
ske din vilje som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød;
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed!
Amen.

Velsignelse
"Herren velsigne dig og bevare dig,
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig,
Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred."
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