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Korset står i centrum i dag. Det kors där Jesus blev
korsfäst.

hänger upp honom på en påle, får hans lik inte hänga
kvar på pålen över natten. Du måste begrava honom
samma dag, ty den som hängs upp är förbannad av
Gud, 5 Mos 21:22-23

Av de andra evangelierna framgår att Jesus var
alldeles utmattad efter den misshandel som han
genomgått innan han förs ut till Golgata för att
korsfästas. Han bar själv sitt kors eller snarare
tvärbjälken till korset. Men på vägen dignar han ned
av utmattning. Det är då som de romerska soldaterna
tvingar Simon från Kyrene att bära korset åt Jesus.

När Paulus skriver Gal 3:13 så förklarar han
innebörden i detta: Kristus har friköpt oss från lagens
förbannelse genom att för vår skull ta förbannelsen på
sig, som det står skrivet: Förbannad är var och en
som hängs upp på en träpåle.

Det uppdrag som han fick gjorde tydligen ett så starkt
intryck på honom, att han kom att ansluta sig till den
kristna tron tillsammans med sin familj.

Så uppfylldes profetian i Ps 22:19 de delar mina
plagg emellan sig, de kastar lott om mina kläder.

Att Simon från Kyrene var känd i den första kristna
församlingen framgår av att sönerna Alexandros och
Rufus blir omnämnda. Även Paulus kände till Rufus,
han skriver: Hälsa Rufus, som Herren har utvalt, och
hans mor, som är en mor också för mig. Rom 16:13
De förde Jesus till det ställe som kallas Golgata. Det
var den avrättningsplats som låg utanför Jerusalem,
där det var iordningställt träpålar som man kunde
använda vid korsfästelsen.
Att Jesus skulle korsfästas innebar att Jesus blev en
förbannelse för vår skull
Den gammaltestamentliga lagen säger Om någon
döms till döden för ett brott och avrättas och du

De korsfäste honom, och de delade hans kläder mellan
sig genom att kasta lott om dem.

Det var vid tredje timmen som de korsfäste honom.
Korsfästelsen ägde rum kl 9 på förmiddagen. På Jesu
tid började man att räkna dagens timmar från kl 6 på
morgonen.
Ovanför Jesu kors fanns ett anslag varför Jesus var
anklagad. Johannes skriver "Pilatus hade också låtit
skriva ett anslag som sattes upp på korset, och där
stod: Jesus från Nasaret, judarnas konung. Detta
lästes av många judar, eftersom platsen där Jesus
korsfästes låg strax utanför staden, och texten var på
hebreiska, latin och grekiska." 19:19-20
När Jesus hänger på korset blir han utsatt för
människors förakt. Man gör narr av honom, skymfar
honom på alla sätt. Jesus vet vad det innebär att bli

fullständigt mobbad. Han den oskyldige blev
oskyldigt dömd. Det besannades vad som Jesaja
skrivit om honom: Föraktad var han och övergiven
och övergiven av alla.
I beskrivningen av vad som händer inför Jesu död så
sägs att när klockan blev 12, mitt på dagen så blev det
ett mörker som varade till kl 3.
Amos skriver: Den dagen, säger Herren Gud, låter
jag solen gå ner vid middagstid och lägger jorden
mörk på ljusa dagen. Am 8:9
Hela naturen håller andan inför världshistoriens största
händelse.
Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst:
"Eloi, Eloi, lema sabachtani?" (det betyder: Min Gud,
min Gud, varför har du övergivit mig?).
Jesu ord på korset är ett citat från inledningsorden av
psaltaren 22, en messiansk psaltarpsalm som återger
vad som skulle hända på Golgata. Där beskrivs i detalj
människornas hån av Jesus. Men också hur hans
händer och fötter har blivit genomborrade.
Jesus har upplevt den känsla av att vara övergiven av
både Gud och människor. Om vi människor skulle
hamna där, så finns Jesus där, han som gått före oss in
i det djupaste mörkret.
När Jesus dör så brister förhänget i templet i två delar,
uppifrån och ända ner.

Det är en illustration vad Jesu död innebär.
Att förhänget brast itu säger oss, att när Jesus dog så
öppnades en väg för oss människor till Gud.
Han har öppnat pärleporten, så att jag kan komma in,
genom blodet har han frälst mig och bevarat mig som
sin.
När officeren som stod vänd mot honom såg honom ge
upp andan på det sättet sade han: "Den mannen
måste ha varit Guds son."
Officeren som var van att se människor dö genom
korsfästelse fäste sig vid Jesu död, den skilde sig från
allt han tidigare sett. Att en döende på ett kors kunde
ropa hade han aldrig varit med om, eftersom
korsfästelsen innebar en sakta kvävning. Men inför
Jesu död måste han bekänna "Den mannen måste ha
varit Guds son."
För Paulus var den korsfäste Jesus centrum i hans
förkunnelse. Han skriver i 1 Kor 2:2 Det enda jag
ville veta av när jag var hos er, det var Jesus Kristus,
den korsfäste Kristus.
Troget vid Jesu kors nämner Markus ett antal kvinnor.
Längre bort stod också några kvinnor och såg på, och
bland dem var Maria från Magdala och den Maria
som var Jakob den yngres och Joses mor och Salome.
De hade följt med honom och tjänat honom när han
var i Galileen. Och där var många andra kvinnor, de
som hade gått med honom upp till Jerusalem.

