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Livet under korset

Når vi taler om korsets teologi så bygger vi selvsagt det uttrykket på det kors som Jesus led og døde 
for oss på. Det kors på Golgata hvor Jesus forkynte «det er fullbrakt». Det kors som symboliserer 
Kristi frelsesgjerning for oss. Det kors som påminner oss om at Jesus led og døde for våre synder og 
stod opp igjen for vår frelse. Korset påminner oss om den enorme lidelse som Jesus tok på seg da 
han tok våre synder med seg i døden. Og det tomme korset viser framfor alt fullendelsen i Kristus. 
Jesu kors er summen av alt vi gjør i våre liv som kristne. Det er begynnelsen, midten og slutten av 
all vår gjerning, alle våre handlinger og all vår tid. Uten ham og hans kors er vi ingenting. Med 
korset har vi alt.

Men pga Kristi kors så får også vi et kors. Det høres kanskje merkelig ut og skjærer kanskje i våre 
ører ettersom vi vet at Kristi kors fullbyrdet alt. Men faktum er at vi som tror på fullbyrdelsen i 
Kristi kors også selv får et kors å bære. Det er ikke et kors som kan brukes til å fortjene noe, 
hverken for mennesker her på jorden, eller for Gud i himmelen. Det er ikke et kors vi kan bruke 
som betalingsmiddel for våre synder. Hva korset er forteller Jesus oss i Markusevangeliet:

«Så kalte han til seg folkemengden og disiplene og sa til dem: "Den som vil følge etter meg, må 
fornekte seg selv og ta sitt kors opp, og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men 
den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, han skal berge det. Hva gagner det et 
menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva kan et menneske gi til vederlag 
for sin sjel? Den som skammer seg over meg og mine ord i denne utro og syndige slekt, ham skal 
også Menneskesønnen skamme seg over når han kommer i sin Fars herlighet, sammen med de 
hellige engler."» (Mark 8,34-38)

Korset blir vår del pga Kristi kors, det er uadskillelig fra Kristi kors, det innebærer lidelse som 
Kristi kors, og det rammer alle som tror på Kristi kors. Det er rett og slett et resultat av det å bli Jesu 
disippel, en nødvendig konsekvens av livet som troende. Vi kan si det så enkelt som dette: Intet kors 
– ingen kristen! Dersom vi forsøker å leve vårt liv uten vårt eget kors, så forkaster vi samtidig Kristi 
kors og vår tro. For en kristen er det umulig å unnslippe korset, dets tyngde og dets tegn. Vi kan 
ikke møte Jesus på den siste dagen uten å bære korsets tegn synlig på vår egen kropp. Korset er pr 
definisjon tungt og smertefullt, det kommer det alltid til å være. Det kan forandre seg i ulike stadier 
av livet, men det vil alltid finnes et kors der. Luther sammenfatter det i sin forklaring til 3. bønnen:

«Der hvor Guds ord blir forkynt, tatt imot og trodd, der vil det velsignede hellige kors ikke være 
langt unna. Ingen må tro at han skal ha fred – han må ofre alt han har på jorden – eiendom, ære, 
hus og hjem, kone og barn, liv og lemmer. Men dette gjør vårt kjød og gamle Adam ondt. For dette 
betyr at vi må stå fast og tålmodig lide det som kommer over oss, og gi slipp på det som blir tatt fra 
oss» (Luthers store katekisme, 3 bønn, § 65, 66)

At vi har korset vil medføre strid for oss. Den striden vil vare helt fram til vi en dag får stige inn i 
himmelen sammen med Jesus. Inntil da må vi forbli trofaste, tåle alle lidelser som sendes vår vei og 
la alt fare som blir tatt ifra oss. Iblant tilfaller alt det som Luther beskriver én enkelt kristen, men i 



sin barmhjertighet så sparer ofte Gud oss for mange av disse lidelsene fordi han kjenner oss og vet 
hvor mye vi kan bære. Han har jo lovet å ikke prøve oss mer enn det vi kan tåle (1 Kor 10,13), og 
det løftet står han fast ved. 

Liturgien forutsetter korsbæring
Som troende har vi en skade i vårt hjerte eller i vår sjel som trenger å leges. Og da er det ikke så 
viktig hva vi selv synes er den beste medisinen. Vår foretrukne medisin er som oftest det motsatte 
av Guds medisin. Vi søker til verden når vi burde søke til Gud og den medisin han gir oss i sitt Ord 
og i nattverden. Men når vi kommer sammen til gudstjeneste på søndagene så er det fordi vi er 
bærere av korset. Der får vi det vi virkelig trenger. Syndsbekjennelsen legger til grunn at vi kommer 
til Guds hus i stor smerte. Vi har kommet dit fordi vi trenger hjelp og vi får med en gang legge av 
oss alle våre synder og byrder. Vi får legge det over på ham som bar dem for oss alle. Vi vet at vi 
behøver Herrens nåde for å kunne fortsette troens kamp under korset, derfor synger vi «Kyrie 
eleison, Gud Fader, miskunne deg. Kriste eleison, Herre Krist, miskunne deg. Kyrie eleison, Hellig 
Ånd, miskunne deg.»

Bare vissheten om det korset vi selv bærer vil åpne oss opp for å ta imot trøst fra vår 
stedforetredende korsbærer. Jesus oppsummerer sin respons til våre behov som bærere av korset i 
Matt 11,28-30: «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. 
Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er tålsom og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for 
deres sjeler. For mitt åk er godt, og min byrde lett.» Her gir Jesus oss næring til å fortsette 
vandringen og arbeidet. Vi bærer vårt kors og holder ut i livets vandring sammen med ham fordi 
åket og byrden er hans.

Korset og den kristnes vilje
Det korset vi bærer er noe vi må ta opp frivillig. På samme måte som Jesus gjorde det må også vi 
gjøre det. Ja, vi skal ikke bare ta det opp frivillig, men også glede oss i lidelsen: «Ja, ikke bare det, 
vi priser oss lykkelige også over våre trengsler. For vi vet at trengslene gir utholdenhet,»  (Rom 
5,3). Det er vår nye vilje, som ble vår da Den hellige ånd tok bolig i våre hjerter, som tar opp korset 
med glede. Den nye viljen gleder seg i triumf over å få følge Ham under korset i lidelsen. Det må 
det enten en kristen, eller en idiot for å forstå seg på! Og det kan ta lang tid før den kristne fullt ut 
gleder seg over korset. Vårt mål må hele tiden være å imitere Jesu vilje, og det vil bli et livslangt 
mål. Det vil livet ut dreie seg om en kamp mellom vår gamle og vår nye vilje. Vår nye vilje tar 
gledelig opp korset. Alternativet til å ta opp vårt kors er at vi skusler bort vårt liv: Intet kors – ingen 
kristen!

Vi kan ikke bytte inn korset for hele verden. Om vi prøver så får vi uansett ikke hele verden, da 
kommer vi bare til å sitte igjen med smuler. Vi kommer til å sitte igjen med tinn for gull, det 
flytende og skiftende istedenfor det bestående og evige. Den som kjøper popularitet med det ene 
kompromisset etter det andre ender opp skamfull og hånet ofte selv i dette livet, likesom i det neste 
livet. Den som bytter det å lytte til Ordet med arbeid og velstand ender opp med ruinert helse, 
velstanden borte og evig fortapelse. Og den som jager nytelse vil bli frustrert og ende opp 
misfornøyd i dette livet og dekket med vanære og evig lidelse i det neste.

Å bære vårt kors med glede
Korsets smerte er hjertet av den kristnes glede. At vårt kors sender oss løpende til Ham igjen og 
igjen for å få hvile burde gjøre oss glade i vår korsbæring. Vi har grunn til å rope ut hele tiden til 
Herren for hjelp, for våre fristelser er konstante. Vi vil få oppleve alle fristelser i dette livet, men 



hjelpen og frelsen fra disse har han lovet oss i Ordet og i sakramentene.

Den kristnes liv består i å ha glede i lidelsen. «All tukt synes vel i øyeblikket å være mer til sorg enn 
til glede. Men siden gir den fred og rettferd som frukt hos dem som er blitt oppøvd ved den.» (Heb 
12,11) «Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere!»  (Fil 4,4) I den kristnes liv i tro går 
gleden og smerten hånd i hånd. De er uadskillelige. Og det er ikke slik at all gleden kommer i det 
neste livet, løftet fra Gud er nemlig at «Vi vet at alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud, 
dem han har kalt etter sin frie vilje.» (Rom 8,28) Lidelsen i Kristus vil bære frukt selv i dette livet, 
selv om den ultimate frukten kommer i det neste (Rom 5,1-11).

En lidelse uten Kristus vil lede oss til fortvilelse, til et liv uten mening. Det livet vil istedenfor fylles 
av synder for å ta bort tankene fra Kristus. Glede uten Kristus og uten korset er ingenting annet enn 
overfladisk. Smerten under korset og gleden av dets reultat må derimot alltid presenteres sammen. 
Den kristnes liv består som vi sa, i smerte og glede. Når vi da tar opp korset så vil vi erfare det vi 
kan kalle glede i lidelsen. Den gleden vil komme av at vi innser at korset er en gave fra vår kjære 
Far i himmelen, som gjennom livet vil sørge for å dra oss stadig nærmere Ham.

Korsets essens
Om korsets essens i alle livets stadier finnes dette å si: Selvfornektelse. I avsnittet fra 
Markusevangeliet som vi leste helt i begynnelsen av foredraget sier Jesus hva korset dreier seg om. 
Det handler om å fornekte seg selv (Mark 8,34). Selvfornektelse vil være en livslang kamp der vår 
gamle vilje vil at vår vilje skal skje på bekostning av Guds vilje. Og for den som lever sitt liv uten 
Kristus så er dette det eneste som gir mening, at min vilje må skje. Mens det med livet under 
Kristus er stikk motsatt, da må Guds vilje skje. 

Det ligger i selvets natur at vår vilje må skje på alle områder. En egoist er hva vi alle er i vår natur. 
Eneste forskjell mellom en åpenbar egoist og alle andre egoister er at den førstnevnte ikke har lært å 
skjule sine virkelige intensjoner like godt som alle de andre. For det er et faktum at så lenge vi lever 
her på jorden så vil kampen mellom vår gamle og vår nye vilje medføre at alt vi gjør i det minste 
delvis vil være for å tilfredsstille vårt eget ego, vårt selv. Alt godt som blir gjort adskilt fra Kristus 
gjøres for å tilfredsstille selvet. Disse menneskene vil få sin lønn her på jorden (Matt 6,16), mens 
det gode gjort for Kristus og i tro vil få sin lønn i himmelen (Matt 25,40-46).

Men hva skal vi da si om gode gjerninger som vi gjør som frukt av troen? Hva er selvets rolle i det 
gode gjort for Kristus? De gode gjerninger som den troende gjør er ingenting annet enn frukt av 
deres relasjon med Jesus, uansett om de har vært bevisst sin selvfornektelse eller ikke. Våre liv som 
korsbærere består i den enkle, men dog så vanskelige handling å fornekte oss selv og sette alle 
andre mennesker først, å leve livene våre under Guds lov.

Hvordan er lidelse knyttet til selvfornektelse og korsbæring?
Ikke all lidelse som den kristne opplever her på jorden er det samme som å bære korset. Som også 
ikke-kristne mennesker så opplever vi sykdom, sorg, tap og smerte. I seg selv er ikke dette 
korsbæring. Det er et kors når vi midt i vår lidelse går imot verden som spør oss: «Hvor er nå din 
Gud?» Og det er et kors når vi omfavner Guds Ord selv når lidelsen i stunden virker å motsi hans 
løfte om nåde og hjelp på alle måter. Når vi gjør dette fornekter vi de mest grunnleggende 
instinktene i vårt syndige selv. Som Kristi brud følger den kristne Kristus under korset når han 
oppgir sin egen vilje for Kristi vilje. Korsbæreren følger og underkaster seg lojalt Kristus og Ordet i 
en fiendtlig verden.



Lidelse blir et kors ikke bare fordi det er smertefullt i seg selv, men fordi det frister sjelen til å 
vende seg bort fra Kristus og hans Ord. Alle lider sykdom. Sykdom blir et kors når vårt selv bruker 
det til å kaste tvil over løftene om Guds barmhjertige nærvær. Døden kommer til oss alle. Det blir et  
kors når selvet bruker døden til å argumentere for at vi er alene i denne verden, at døden ender alt, 
og at vi derfor bør tjene vårt ego mens vi ennå lever. Personlig kamp mot en besettende synd er et 
kors når selvet bruker fristelsen som en unnskyldning til å fortvile over Guds nåde når vi faller, og 
en unnskyldning for selvrettferdighet dersom vi ikke faller. Det er koblingen mellom Kristus og 
hans Ord som gjør lidelsen og fristelsen til et kors. Det er forlokkelsen i denne utro og syndige 
generasjonen mot det utro og syndige selvet som gjør motstanden en kamp og et kors. Det er disse 
koblingene som skiller korsbæring fra den lidelse som er menneskehetens lott i større eller mindre 
grad.

Når vi taler om lidelsen så er det viktig å påpeke at det er den gamle viljen i oss som lider. Korset er 
og forblir smertefullt nettopp fordi vi aldri blir fri den gamle naturen og hans korrupte, opprørerske 
vilje i dette livet. Det nye mennesket derimot, det gleder seg under korset. Mange av våre synder, 
både slike vi vet om, og slike vi ikke vet om, er et resultat av at vi ikke vil bære våre kors.

Viktig forskjell mellom Kristi kors og vårt kors.
Forskjellen mellom Kristi kors og vårt kors begynner i viljen. Mens hans vilje er fullkomment 
perfekt, så er vår vilje ufullkommen. Mens Kristi vilje gladelig tok på seg all synd og smerte, så 
kjemper vår syndige og falne vilje stadig for å stå imot korset. Og mye av korsets tyngde består i 
nettopp kampen mellom den gamle og den nye viljen inni oss. Kristus lot alltid Faderens vilje 
komme først, selv i Getsemane da han stod foran sin største oppgave. Kristus levde hele sitt liv til 
Faderens ære, og det var et feilfritt liv. Kristus fikk sitt kors fordi han levde for å gjøre Faderens 
vilje, og hans kamp var bare en ytre kamp, alle fristelser kom utenfra ham selv. Vårt kors derimot, 
kommer av at vi ofte går imot Faderens vilje, og vår kamp er i tillegg til de ytre fiendene også en 
indre kamp der vår egen syndige natur kjemper mot oss.

Kristi kors utrettet det ingen andre kors kunne ha utrettet – verdens frelse. Vi bærer vårt kors under 
hans kors – hans kors gir oss evig liv og salighet. Vårt kors er helt nødvendig for oss, men det 
kunne aldri ha utrettet det hans kors gjorde. At Jesu verk var fullkomment gjør ikke vårt kors 
overflødig. Når Jesus ber oss ta opp vårt kors så er ikke det bare en forkynnelse av lovens første 
bruk. Vårt kors er ikke bare til for å vise oss vår store synd og vårt behov for hans frelsesgjerning. 
At vi bekjenner våre synder gir oss ikke rett til å kaste av korset ved første anledning, ei heller gir 
absolusjonen, der vi blir forkynt syndenes tilgivelse, oss rett i å legge av korset ved kirkedøren. 
Absolusjonen skal derimot gi oss fornyet vilje til å omfavne korset om selvfornektelse, et kors vi får 
bære hele livet.

Hvorfor er selvfornektelse så vanskelig?
Det finnes ikke noe vanskeligere enn å fornekte seg selv, fordi det ligger oss aller nærmest. La oss 
se på kontrasten mellom oss selv og Kristus selv. Alt han sa og gjorde var bevisst, målrettet, villig, 
gladelig adlydelse og underkastelse fram til den ultimate adlydelsen og underkastelsen i påskeuken. 
Ingenting av det han gjorde, gjorde han for å lette sin egen byrde. Alt ble gjort til andre menneskers 
fordel. Selv når han var alene med djevelen i ørkenen nektet han å ta i bruk sin allmakt for å berge 
seg selv (Matt 4,1-11). For oss er det stikk motsatt. Det finnes ingen stund der vi fullkomment 
elsker Gud i alt vi gjør. Vi er oss selv nærmest. Det gamle selvet i oss er oss så nært at vi har 
problemer med å se at det syndig. Vi hadde ikke innsett det, hadde det ikke vært for at Guds Ord 



gjorde oss oppmerksomme på det. Av og til kan til og med vår gamle natur få oss til å bruke Kristi 
fullkommenhet til å rettferdiggjøre våre egne synder. Våre gamle natur kan høres ut som dette: 
«Han kunne ikke synde og derfor er strengt tatt hans kors ikke like tungt som vårt kors. Derfor kan 
han heller ikke forvente at vi skal stå imot fristelser og synd som han gjorde, ja det er faktisk for 
vanskelig for oss å prøve en gang.»

Kristi kors var ikke som vårt kors, det var unikt, men har det til felles med vårt kors at det er 
smertefullt. Hans kors var mye mer smertefullt enn vårt ettersom han led for hele verden. Selv hans 
kamp mot Satan og hans fristelser til synd var også en kamp, selv om utfallet allerede var bestemt 
på forhånd. Var det ikke en kamp for Jesus, hvorfor skulle ellers engelen komme og tjene ham 
etterpå (Matt 4,11). Selv i Getsemane kom en engel for å styrke Jesus i prøvelsen han ble utsatt for 
(Luk 22,43). Om hans kamp vitner også hans smertefulle rop fra korset, når han for oss og for vår 
frelse ble forlatt av Faderen som han elsket og adlydde så fullkomment (Matt 27,46).

Fristelse innebærer alltid en kamp. Dersom det ikke fantes kamp, ingen grunn til å stå imot, så ville 
det ikke være noen fristelse. Men Jesus gjorde alt dette: han stod imot fristelsen, fullkomment, som 
seierherre. Kristi fullkommenhet krevde den største kamp og innsats. Både Kristi fullkommenhet og 
hans kamp overstiger vår forstand. Hans kamp var enorm. Om hans kamp vitner bla Hebreerbrevet: 
«Den gang Jesus levde på jorden, bad og bønnfalt han med høye rop og tårer ham som kunne berge 
ham fra døden, og han ble bønnhørt fordi han var gudfryktig. Enda han var Sønn, lærte han 
lydighet av det han led.»  (Heb 5,7-8) Hans kamp var ekte – også vår! Hans kors var ekte – også 
vårt!

Kristi fullkommenhet i sin kamp og seier tilbyr oss tilgivelse for vår ufullkommenhet i vår kamp og 
vår motstand mot å bære vårt eget kors. Hans fullkommenhet gir oss derimot ikke en utvei for å 
rettferdiggjøre avgudsdyrkelsen av vårt eget ego eller for å bli værende i vår ufullkommenhet. 
Igjen: På samme måte som Kristi kamp og hans kors var ekte så er det korset og den kampen han 
kaller oss til ekte. Kristi kors kom til ham utenifra. Vårt kors kommer til oss innenifra, fra vårt 
gamle selv, støttet av djevelen og av verden. Selvfornektelse er et kors fordi vi må fornekte oss selv 
i alle våre forsøk på å gjøre det som behager Gud. Selvet nøler med å adlyde Ordet, så følger 
motvilje, fulgt av noe motstand og så anger over at selvet ble knekt. Et eksempel på dette er 
mennesket i bønn. Det nye mennesket vil be, det gamle ikke. I begynnelsen holder selvet oss 
tilbake, i midten distraherer og avbryter selvet med tåpelige og vandrende tanker. Og ved 
avslutningen sier selvet, «det var på tide, la oss komme videre til det som er viktig.»

Selv i våre beste gjerninger trenger vi tilgivelse fordi selvet motsetter seg og også flekker til alle 
våre gjerninger, selv våre beste. Det gjør at vi ikke kan stole på våre egne gjerninger når det 
kommer til vår frelse, selv ikke i vår korsbæring. Vårt selv er oss for nært for at vi vil bli kvitt det 
på denne siden av graven. Det enkle faktum at vårt selv ofte lykkes i å overbevise oss at våre synder 
i virkeligheten ikke er synder og ikke verdig en kamp forteller oss allerede hvor tøff kampen mot 
vårt selv alltid vil være.

Korset og omvendelse
Den vanskeligste selvfornektelsen av alle er å be om tilgivelse. Sjelen bærer på en tung byrde når 
den nekter å bekjenne sin synd og omvende seg. Kong David led av dette etter at han hadde vært 
utro mot Batseba og i tillegg drept hennes mann for å dekke over den første synden. «Så lenge jeg 
tidde, tærtes jeg bort, jeg stønnet dagen lang.» (Sal 32,3) Dette var en selvpåført lidelse av David, 
ikke et kors sendt fra Gud. Men da profeten Natan konfronterte ham så tilstod David uforbeholdent. 



Loven hadde gjort sin gjerning på David, men desto viktigere så hadde evangeliet skapt tillitt til at 
hans synder var fullstendig fjernet.

For oss har omvendelsen 2 store hindringer som møter oss hver dag. Den første hindringen er 
motstanden mot å omvende seg overhode og å behandle synden som om den ikke var noen synd. 
Den motstanden som minimerer skylden, minimerer også evangeliet. Igjen står da bare en historisk 
tro på Jesus, at han faktisk levde og at hendelsene om ham fant sted. Men en slik tro frelser ingen 
(Jak 2,19). Selv djevelen hadde en slik tro. Det som kreves er tillitten som Den hellige ånd skaper 
gjennom evangeliet, at disse sannheter gjelder meg, at Jesus døde for meg. Han døde for meg fordi 
jeg ikke kunne bidra det minste til min egen frelsning, i min synd og skyld hadde jeg derfor et 
desperat behov for en Frelser. En slik tro er det motsatte av selvrettferdighet.

Den andre hindringen som møter oss i den daglige omvendelsen er fortvilelse. Fortvilelse over at 
synden er for stor. Den som fortviler over sine synder har også store tanker om seg selv. Dette 
mennesket tror at hans synd er så stor at selv ikke Jesus på korset kunne betale prisen. Hans 
omvendelse ender med sorg over synden som det gjorde for Saul og for Judas. Han kaster fra seg 
evangeliet slik at omvendelsen aldri når sitt fullkomne mål hos ham, nemlig å stole på tilgivelsen. 

Hverken selvrettferdigheten eller fortvilelsen er korset. Men de står begge i veien for at vi skal 
kunne bære vårt kors under Kristi kors. Korset er kampen, striden, i det å snuble tilbake igjen og 
igjen til Kristi kors i en pågående omvendelse. Den omvendelsen sørger hver dag over sin skam og 
sin skyld. Men enda viktigere, en slik omvendelse omfavner hver dag den tilgivelsen som ble 
vunnet av Kristus. Så tar den på ny opp korset for strid mot fristelser, både gamle og nye, selv en 
strid mot fortvilelsen.

Korsets teologi er derfor studiet om Guds Ord som ser på koblingen mellom hans kors og vårt kors. 
Det undersøker vårt kors som den nødvendige gaven fra Gud gjennom vi til slutt får tre inn i 
herlighetens kongerike når Gud bestemmer at tiden for korsbæring er til ende og at tiden for å bære 
kronen skal begynne. I himmelen bærer vi ikke lenger korset, for i himmelen har vårt syndige selv 
endelig blitt satt til side og Kristus har blitt vårt alt i alle. Amen.

(Dette foredraget er en bearbeidning og et sammendrag av 1. kapittel i boken «The Theology of the 
Cross, Reflections on His Cross and Ours» som er skrevet av den pensjonerte amerikanske 
professoren og pastoren Daniel M. Deutschlander. )


