Bibelstudium – Korset, långfredag den 10 april
Korset den kristna symbolen
Korset är kristendomens symbol. Om vi ser en byggnad med ett kors på vet vi
att det är en kristen kyrka. Vi använder ofta kors som smycken. Då man
utformar en dödsannons använder många ett kors för att tala om att livet är
slut. Kristna ser korset som en symbol för värme, närhet, trygghet, frälsning, liv
och hopp. Människor på Jesu tid såg det på ett helt annat sätt.
Korsfästelsedöden var det skändligaste av alla sätt man kunde dö på.
Korsfästelse i antiken
I antiken var korsfästelse ett vanligt straff för upprorsmakare. Hos romarna
användes korsfästelse för slavar, grova brottslingar och gerillasoldater.
Korsfästelsen var det mest barbariska dödsstraffet. Offret kläddes av och sedan
gisslades han. Jesus gisslades med läderremmar som var försedda med taggar,
benbitar eller blyklumpar. Jesu ord ”Nu råder mörkrets makt” var verkligen
sanna då soldaterna frossade i råhet och sadism. Efter att de dömda hade
gisslats spikades eller bands de vid korsets tvärbjälke, som de ofta fått bära till
avrättningsplatsen. Tvärbjälken och offret lyftes sedan upp och fästes vid den
lodräta pålen som redan stod på plats. Sist spikades fötterna fast.
Jesu död till skillnad från andra korsfästelser
På tre olika sätt skiljer sig Jesu död på korset från andra som korsfästes. Det
vanliga var att i förtvivlan och raseri utbrista i förbannelser då de hängde på
korset. Jesu sju ord på korset var fyllda av kärlek: Luk 23:34 ”Fader, förlåt dem,
de vet inte vad de gör.” Joh 19:26 ”Kvinna, där är din son” ”Där är din mor”, Luk
23:43 ”Sannerligen, redan i dag skall du vara med mig i paradiset.” Mark 15:34
”Eloi, Eloi, lema sabachtani” (det betyder: Min Gud, min Gud, varför har du
övergivit mig?), Joh 19:28 ”Jag är törstig”, Joh 19:30 ”Det är fullbordat.” och
Luk 23:46 ”Fader, i dina händer lämnar jag min ande.” Dessa ord visar att Jesus
var vid fullt medvetande ända fram till dödsögonblicket, vilket var mycket
ovanligt för de som korsfästes. En ytterligare förnedring med att bli korsfäst var
att kropparna sällan begravdes. De döda kropparna blev ofta föda för vilda djur
och asfåglar. Detta gjorde förödmjukelsen ännu större och visade att den
korsfäste var dömd, förbannad och övergiven av både gudar och människor.

Varför korsfästelse?
Varför väljer Gud det vidrigaste av alla dödssätt? Kanske kan det visa oss hur
allvarligt Gud ser på människans självgodhet, gränsöverträdelse och uppror.
När Gud själv har lidit den grymmaste och mest skamliga döden kan det också
visa oss Guds kärlek och barmhärtighet. Han ville visa hur han identifierar sig
med vårt lidande och vår mänskliga förnedring. Det finns ingen form av
mänsklig ondska och lidande som inte kan övervinnas och frälsas av Gud
längre!
Jesus som påskalammet
Johannes talar om att Jesus dömdes till döden kl 12 på långfredagen. Det var
vid denna tidpunkt som prästerna började slakta påskalammen i templet. När
Jesus är törstig på korset får han ättikvin i en svamp på en isopstjälk.
Isopväxten använde man då man i Egypten strök blod på dörrposterna den
första judiska påsken för att skydda sina hem från död. Denna växt användes
också vid de judiska reningsriterna. Jesus är offerlammet, som renar från
synden. Jesu ben krossas inte på korset, det skulle inte slås sönder några ben
på offerlammen i Egypten heller (se 2 Mos 12:46). Precis som påskalammets
blod befriar från Egyptens slaveri befriar Jesus (det nya förbundets påskalamm)
från syndens slaveri.
Uppståndelsen
Lärjungarna trodde inte att Jesus skulle uppstå. De trodde på att de rättfärdiga
skulle uppstå vid tidens slut, men inte på en uppståndelse nu. Att Jesus hade
talat om sin uppståndelse hade de inte förstått eller trott på. Jesu skamliga död
förstörde deras tro på honom som Messias. Lärjungarna är inte med vid korset
och det är inte de som går till graven, utan kvinnorna. De kvinnor som gick dit
häpnade när de såg att graven var tom. Trots att kvinnorna kommer och talar
om att Jesus har uppstått kan inte de andra tro det. Det var bara Johannes som
trodde direkt. Lärjungarna samlas i sin sorg och Jesus kommer till dem livs
levande. Nu vänds hopplösheten till glädje och tro. De kan se Jesus, de kan röra
vid honom och äta tillsammans med honom. Ändå är hans kropp annorlunda.
Den kunde ta sig igenom svepningar och salvor, den kunde dyka upp utan att
gå genom dörrar och sedan försvinna på samma sätt. Jesus hade blivit fri från
tid och rum, förhärligad.
De fyra evangelierna skildrar Jesu död och uppståndelse olika. De berättar om
en oförklarlig händelse och berättelserna visar att de överrumplats av det. Om

Jesu uppståndelse hade varit en uppdiktad historia skulle evangelisterna varit
noga med att skriva likadana och överensstämmande versioner. Att
berättelserna är olika gör snarare att trovärdigheten ökar. Man vet även från
modern vittnespsykologi att ögonvittnen ger olika versioner om det de varit
med om, speciellt om händelserna varit omskakande. Uppståndelsen visar att
döden nu är besegrad. Den biologiska döden är ännu inte avskaffad, men för
den som tror på Jesus Kristus är den en ingång in i härligheten. Det eviga livet
börjar redan nu och här för dem som tror. Från att Jesus uppstod gick
lärjungarna ut och berättade för andra om vem de mött – Jesus, en fantastisk
person och samtidigt Gud, deras vän och frälsare.
Du kan läsa om Jesu död och uppståndelse i evangelierna:
Matt kap 26-28, Mark kap 14-16, Luk kap 22-24, Joh kap 18-20

