


Korset

Hvorfor er det så viktig?



Vidar Kristensen - Jeg har en venn som har gitt sitt liv 

1. Jeg har en venn som har gitt sitt liv, for at jeg skal få leve.

Det finnes intet alternativ, det nytter ikke å streve

Fordi jeg lever så milevidt ifra Guds vilje med livet mitt,

fikk jeg dommen, slik lød den: Du skal dømmes til døden!

2. Denne dommen er absolutt, og jeg kan ikke anke.

Men når jeg innser at alt er slutt, har Gud en frelsende tanke:

Til jorden sender han Jesus som  tar på seg både min skyld og dom,

og når han drepes uskyldig, blir min dødsdom ugyldig

3. Tenk jeg skal ikke dø fordi, Jesus døde i stedet.

All min dødsangst er nå forbi, den er byttet med glede.

Ja Jesus, hjelp meg å klart forstå, at det livet jeg lever nå

Det er ditt liv alene, det er deg jeg skal tjene! 



1. Den klassiske forsoningslære

Stikkord: Seier

Mennesket grunnproblem:
Satan, onde makter og døden

Kolosserne 2,15 

Han kledde maktene og åndskreftene 

nakne og stilte dem fram til spott og spe 

da han viste seg som seierherre over 

dem på korset.



2. Den objektive forsoningslære

Stikkord: Soning

Mennesket grunnproblem:
Synd skiller oss fra Gud

Hebreerbrevet 9,12

Ikke med blod av bukker og kalver, men 

med sitt eget blod gikk han inn i 

helligdommen én gang for alle og kjøpte 

oss fri for evig.

Linjer tilbake til GT
Uskyldig blod som soningsoffer
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Anselm av Canterbury
1033 - 1109

Et uskyldig menneske 
må gjøre det.

Bare Gud kan klare det.



3. Den subjektive forsoningslære

Stikkord: Bare kjærlighet

Mennesket grunnproblem:
Vi kjenner ikke Gud

Ikke Gud som trenger å forsones
Forsoningen må skje i våre 
hjerter

Peter Abelard
1079 - 1142

Gudsbildet må henge sammen
Døde Jesus for våre synder?
Var korset en del av Guds plan?
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«Ordet om korset»

1,22-24 For jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom, men vi 
forkynner en korsfestet Kristus. Han er en snublestein for jøder og 
dårskap for hedninger, men for dem som er kalt, både jøder og grekere, 
er Kristus Guds kraft og Guds visdom.

1 Korinterbrev

1,12 For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for 

oss som blir frelst, er det Guds kraft.

2,1-2 Da jeg kom til dere, søsken, var det ikke med fremragende 
talekunst eller visdom jeg forkynte Guds mysterium. For jeg hadde 
bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere enn Jesus Kristus 
og ham korsfestet.



«Guds fremmede gjerning»

Kjærligheten er en gave som er gratis å få,
men som det koster å gi.

Dietrich Bonhoeffer
«Billig er den kristendom som er uten kors. Billig er den nåde 
som er uten oppgjør og uten offer. Billig nåde er den nåden vi 
gir oss selv. Kostbar er den nåden vi mottar av Kristus.»

Martin Luther – Guds fremmede gjerning

1. Johannes' brev 3,16 
Hva kjærlighet er, har vi lært av at Jesus ga sitt liv for 
oss. Så skylder også vi å gi vårt liv for våre søsken.



Avslutning

Veien til Gud er åpen nå!
• finn ut mest mulig om Jesus
• let i nærheten av korset

Kjærligheten, hjertegløden 
Ble for sterk for selve døden 
Da du ofret helt ditt hjerte 
Seiret over død og smerte 
For å gi oss håp og fred

Hill deg, frelser og forsoner v. 3




