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Dagfinn Stærk

Seks bilder av korset
Lik en diamant som stråler mot oss i ulike fasetter når du dreier på den, slik stråler også Jesu
kors mot oss når vi ser det fra ulike sider.
1. Kjærlighet
«Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere»
(Rom 5,8). Korset har derfor blitt et symbol på kjærlighet og offer for andre. Mange ser
katastrofer, sykdom, ulykker og det meningsløse i verden – og de spør: Hvordan kan en
kjærlig Gud tillate dette? Ja, finnes det en kjærlig Gud når slikt skjer? Vi kan ikke svare på
alle slags spørsmål. Men vi kan si: Jo, vi vet at Gud er kjærlighet fordi Jesus døde på korset.
«For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne.» (Joh 3,16) Derfor
er også korset sentralt plassert i kirken. Det minner oss på Guds kjærlighet.
2. Skandale
På Jesu tid var korset et symbol på et menneskes største vanære. «Vi forkynner en
korsfestet Kristus. Han er en snublestein («skandale», gresk: skandalon) for jøder og
dårskap for hedninger.» Styrke var datidens ideal, og det var en «skandale» at Jesus viste
svakhet på korset. Derfor ble Jesus hånet på korset, for han virket så hjelpeløs. En av de eldste
tegningene vi har av Jesus på korset, er en karikatur. En mann med et eselhode henger på et
kors. I forgrunnen løfter noen hendene sine i tilbedelse. Under står skrevet: Alexmenos tilber
sin gud. Ja, slik er Jesus, en frelser som villig ble en skandale i verden for å hjelpe oss.
3. Frelse
Mens Jesu kors er en skandale og til latter for andre, er det en for oss et symbol på frelse. Ja,
Jesu død på korset gir oss frelse. «Han ble … knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi
fikk fred … Skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham» (Jes 53,5–6). Jesu død på
korset snudde verdenshistorien. Det har betydning for tid og evighet for oss:






Vi har blitt Guds barn. Ved tro på Jesus som døde for oss, og ved å bli døpt til ham, blir vi
Guds barn. Å hvilken ære, for tanken altfor stor, hans barn å være som i det høye bor!
Våre synder er tilgitt. Gud ser på oss som om vi aldri hadde syndet. Ikke i går. Og ikke i
forgårs. Og ikke dagen før der. Alt er tilgitt. Om du stadig feiler og føler deg mislykket,
blir dine synder aldri større enn at Gud kan tilgi dem. «Der synden ble stor, ble nåden
enda større» (Rom 5,20). Vår synd er stor, men ved Jesu kors gir Gud oss nåde.
Vi har håpet om oppstandelse og evig liv. Jesu død og oppstandelse blir til liv for oss.
 Hadde vi virkelig skjønt hva vi hadde blitt frelst fra, hadde vi dødd av skrekk.
 Hadde vi virkelig skjønt hva vi hadde blitt frelst til, hadde vi dødd av glede.

4. Seier
Noen kors viser Jesus som henger der lidende. Noen kors er tomme, for Jesus har oppstått.
Men noen kors viser Jesus som triumferende strekker opp hendene, som tegn på seier.
Etter oppstandelsen forsto Jesu disipler at hans død på korset både ga dem frelse og seier.
Som det første mennesket i historien fulgte ikke Jesus djevelens fristelser, men var fullt ut
lydig mot Gud. Jesus viste seg som den sterkeste. «Han kledde maktene og åndskreftene
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nakne og stilte dem fram til spott og spe da han vise seg som seierherre over dem på
korset» (Kol 2,15). For de første kristne ble derfor korset i første rekke et seierssymbol.
Alt Kristi verk forherliger kirken, men korset er dens største ære...
Oppvekkelsen av Lasarus som allerede hadde vært død i fire døgn, var et under, her
ble alle naturens krefter overvunnet. Men dette gode som ble bevilget ham alene –
hvilken trøst er det for alle dem som måtte dø på grunn av sin sykdom? …
Korsets ære, derimot, har gitt lys til alle som famlet i mørke. Det har befridd alle dem
som var syndens treller. Det har gjenløst hele menneskeslekten.
(Biskop Kyrill av Jerusalem, ca. år 350)
«For oss som blir frelst, er det [korset] Guds kraft» (1 Kor 1,18). Tidlig begynte de kristne
å tegne seg med et kors i pannen. Deretter gjorde de korsets tegn fra panne til bryst og fra
skulder til skulder. Å gjøre korsets tegn er som å sette opp et beskyttende skjold. Vi viser at vi
setter vår lit til den korsfestede Kristus, han om vant over mørket og djevelen på korset.
Djevelen liker at vi taler filosofisk om Gud og har intellektuelle debatter. Men han frykter at
vi forkynner om Jesus som døde på korset, for der led han nederlag. Men nettopp budskapet
om Jesu kors har kraft i seg til å påvirke, frelse og forandre. Korset gir frelse. Korset gir seier.
5. Etterfølgelse
Jesus led på korset alene, for vår skyld. Samtidig er det et eksempel til etterfølgelse. «Om
noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg» (Matt
16,24). Det skjer ved å overgi det onde i oss til Gud og be om hjelp til å vende oss bort fra det.
Den tyske greven Zinzendorf betydde mye for europeisk kristenliv på 17–1800 tallet. Det
begynte da han i 1719 besøkte en kunstutstilling i Düsseldorf. Der så han maleriet Ecce
Homo, som viser noen av Jesu lidelser. Undertittelen lød: Dette er hva jeg har gjort for deg.
Hva vil du gjøre for meg? Zinzendorf merket at Gud kalte ham til å overgi seg fullt og helt til
ham, og det forandret hans liv.
Når vi betrakter Jesu kors, merker vi også kallet til å være som Jesus, leve som Jesus, gjøre
etter det Jesus sier – selv om det kan koste oss noe. Fordi Jesus ville lyde Gud, var han villig
til å dø på korset. Hvor mye er du villig til å gjøre for å lyde Gud?
Det står at Esau solgte sin arverett for en tallerken suppe. Judas forrådte Jesus for 30
sølvpenger. En tjenestejentes spørsmål fikk Peter til å fornekte Jesus. Hvor mye er så Jesus
verdt for oss? Jesu døde på korset for oss. Han ber oss: «Ta ditt kors opp og følg meg.»
6. Håp
Den svenske dikteren August Strindberg var en sammensatt person. Men på hans gravsted
står: O crux, ave, spes unica (Å, kors, vær hilset, vårt eneste håp).
Jesu kors er vårt eneste håp. Men det gir oss altså håp. «Til ham skal folkeslagene sette sitt
håp» (Rom 15,12). Det kan synes umulig å komme seg igjennom en tett jungel med kratt.
Men hvis en elefant går foran og brøyter vei, kan vi følge etter. Slik har Jesus gått foran og
åpnet en vei til Gud for oss. La oss derfor alle gå på denne veien. Sett ditt håp til Jesus
Kristus, vår korsfestede frelser og herre.
Til ære for Faderen og Sønnen og Den hellige Ånd,
som var, er og blir én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.
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