
Korsfestet død 

og begravet 
 

Det ble reist mange kors i Jødeland på Jesu tid. Det er bare ett av dem som er 

KORSET. Det døde to menn sammen med Ham på Golgata. Men det er det kors som 

ble reist i midten som gir frelse og nytt håp. 

Grunnen til at dette korset er annerledes enn alle andre, er at Han som hang på det og 

døde der, var annerledes. Han kom fra Gud, og Han var Stedfortrederen. 

Dermed har vi ikke nevnt alt om Ham, og slett ikke klarlagt korsets mysterium. Men 

vi har sagt det vesentligste, det som Guds ord særlig viser til når det gjelder Jesu død: 

Han døde for oss. 

Vi kunne nevnt et omfattende skriftmateriale her. «En er død for alle», sier Paulus. 

2.Kor.5,15. «Kristus led en gang for synder, en rettferdig for urettferdige», sier Peter. 

1.Pet.3,18. «Han led døden for at Han ved Guds nåde skulle smake døden for alle», 

sier Hebreerbrevets forfatter. Hebr.2,9. Dette stadig tilbak vennende «for alle» kan 

oppfattes forskjellig. Det kunne bety «til beste for alle» eller «for alles skyld». Men 

tekstsammenhengen viser at det rommer, betyr i stedet for alle. Det framgår av det 

faktum at Hans død, redder meg. Han gikk i mitt sted. 

Stedfortreder-tanken innebærer først at Han tok min synd og skyld på seg, og «bar 

våre synder på sitt legeme opp på treet». 1.Pet. 2,24. Fordi Han slik bar våre synder, 

fikk Han óg straffen. Han ble «gjort til synd» for oss, dvs. behandlet som synder av 

den hellige og rettferdige Gud og straffet med døden. Jesu stedfortredende lidelse for 

oss, er stedfortredende straff-lidelse. Den byrde Han bar, var ikke Hans, men min. - 

Det slaget som traff Ham, skulle egentlig vært rettet mot oss.  

 

Ja, nevner du kors eller tornekrans, 

om lån eller eie de var, 

da vet jeg at klunger og kors var hans, 

og min var den bør han bar. 

Det korset min Frelser har båret som sitt, var mitt.  
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