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Det finns mycket i Bibeln som människor tycker är mossigt idag, men vissa 

saker borde intressera en del. Det finns en rad olika naturfenomen och 

övernaturliga saker som mycket väl skulle platsa in i modern andlighet. Ta 

bara de saker som hände den här dagen, när Jesus dog. 

Förhänget i templet brast i två delar.   Tillträde till Gud 

Det innebär att vi kan lära känna Gud. 

Det betyder också att vi inte behöver bry oss om att dölja något för Gud, 

han ser allt. 

Att förhänget brast i två delar säger också att vi får komma till Gud. Vi har 

personligt tillträde till honom och behöver ingen mellanhand eller något 

ombud. 

Korsdöden är det viktigaste steget till Relation med och kunskap om Gud 

och hans Son. 

Hebr. 10:19-20 Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i 

det allra heligaste på den nya och levande väg som han öppnat för oss 

genom förhänget, det vill säga sin kropp. 

Jorden skakade och klipporna rämnade. Den fasta klippan finns inte 

på jorden 

Vi talar ibland om att stå med båda fötterna på jorden. Vi räknar alltid med 

att marken är fast under våra fötter. Men det är bedrägligt, för även marken 

är en del av en syndfull och ond värld. En gång, uppe vid Munkaskog 

utanför Habo, vi Vätterns västra strand, var jag med om ett jordskalv. 

Marken skakade och det mullrade i luften. Det var obehagligt och jag 

kände mig väldigt liten. Det skalv och det muller som hördes när Jesus dog, 

påminner om vad Paulus skriver i 1 Kor 3:11-16:  

Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus 

Kristus. På den grunden kan man bygga med guld, silver eller ädelstenar, 

trä, gräs eller halm, och det skall visa sig hur var och en har byggt. Den 

dagen skall avslöja det, ty den kommer med eld, och elden skall pröva vad 

vars och ens arbete är värt. Den vars byggnad består skall få lön. Den vars 

verk brinner ner skall bli utan. Själv skall han dock räddas, men som ur 

eld. Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er?  

 

 Människan har rötter som håller fast. Vi behöver också vingar till frihet. Så 

marken skakade för att släppa sitt grepp om oss. Gud vill att vi ska ha både 

rötter och vingar. Rötter i Kristus, vingar i Anden. 

Gravarna öppnade sig uppståndelsekraft – uppståndelse 

Jesus var inte den förste som uppstod. Men han var den förste som uppstod 

till evigt liv. När Jesus dog kom det så stora krafter i rörelse att gravarna 

öppnades och avlidna heliga människor uppväcktes. 

De här dagarna fick Synden, Döden och Djävulen släppa greppet om 

människan. När Kristus dog, då dog vi alla med honom. Ingen, inte ens 

synden, kan behålla en död människa i sitt grepp. Paulus skriver: (Rom 8:2-

3)  

Ty den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från 

syndens och dödens lag. Det som lagen inte kunde göra, eftersom den kom 

till korta inför vår köttsliga natur, det gjorde Gud. Då han lät sin egen son 

bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer, dömde han 

synden i människan.  

I uppståndelsen besegras döden, och därmed är Djävulen besegrad. 

Här finns kraft till att dö och födas på nytt. 

 

Avslutningsvis 

Vad säger allt detta oss? Jesu död på korset är en så grundläggande och 

betydande händelse att de här fenomenen äger rum, och det sätter spår i 

mänskligheten för all framtid. Det innebär att ingen längre behöver leva sitt 

liv i ensamhet och utan hopp. Den som vill kan få en helt ny grund att stå 

på i livet, en grund som bär varje dag här och sedan i evigheten. Och så det 

mest spännande av allt: vi kan få se Gud och vi kan lära känna honom 

personligen, som en vän – framför allt som Herre och Frälsare. 

Amen. 

 

Tänk dig nu att vi samlas vid korset i kyrkan. 

VID KORSET 

Kol 2:13-16 Och ni som var döda genom era överträdelser och ert 

oomskurna tillstånd, er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus, i 

och med att han förlät oss alla våra överträdelser och drog ett streck över 

det skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplånat det 

genom att spika det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och 

utsatte dem för allas förakt, när han triumferade över dem genom Kristus. 

Låt därför ingen döma er ... 


