
Döden på korset... 
Våra fäders Gud har uppväckt Jesus, som ni hängde upp på trä och 
dödade (Apg 5:30) 

Vår Herre Jesus Kristus blev inte bara dödad, utan gick den värsta 
tänkbara död till mötes, döden på ett kors... 
Han utsattes för dödligt våld. En våldsam, men frivillig död. "Han 
rycktes bort från de levandes land" (Jes 53:8).  
Jag kallar det ett dödligt våld, ett mord, eftersom han inte dog en 
naturlig död... han var ju i blomningen av sin livsbana och på sitt livs 
höjdpunkt, så självfallet måste han antingen dö genom våld, eller inte 
dö alls; delvis också för att det inte fanns någon synd i honom som 
öpnnade dörren för en naturlig död, som den gör för alla andra. 
 
Döden på korset var en plågsam död. Faktum är att i hans död 
samlades mångas död i en. Korset var både en sträckbänk och en galge. 
De smärtor som Kristus utstod på korset beskrivs av aposteln som 
"dödens vånda" (Apg 2:24);   
Döden på korset var en långsam och utdragen död. Om en människa 
ska avrättas är det en förmån att få bli ihjälslagen. Att tvärtom hänga 
länge i tortyren, och behöva möta döden i långsam takt, så att man 
upplever varje steg när den närmar sig, är ett elände. 
Det var en död utan lindring. Ibland gav man brottslingarna, mitt i deras 
plågor, vinäger och myrra, för att döva och bedöva deras sinnen; och 
om de blev hängande under lång tid, slog man sönder deras ben för att 
ge dem nådastöten ut ur plågorna. Kristus åtnjöt ingen av dessa 
förmåner. Istället för vinäger och myrra, gav de honom vinäger och galla 
att dricka för att ytterligare föröka hans lidande. Och han dog innan de 
kom för att krossa hans ben. För Skriften måste uppfyllas, "Inget av 
hans ben ska krossas". 
Så långt är alltså Frälsaren Jesus villig att gå i sin kärlek till syndare. Vad 
blir då ditt gensvar? Kan du stå emot en sådan kärlek? Ska du 
nonchalera hans lidande och död, och trampa på hans nåd, eller ska du 
öppna ditt hjärta och tacka honom i evighet för att han var villig att lida 
och dö för att du skulle glädjas för evigt i himlen hos Gud? 

-John Flavel "The Fountain of Life" sid 314-317 


