
Predikan i Lycksele kyrka långfredagen 22 april 2011. 
Huvudsaklig text: Joh. 19:17-37 
Övriga texter: Hebr. 10:19-25; Jes.53:1-12  
Tema: Korset 
Firningsdag: Långfredagen 
 
Inledning 
Det här är en stillsam och lite högtidlig gudstjänst, den kan nästan 
kännas som begravningsgudstjänst. Vilket det ju strängt taget är 
också.  
 Alla söndagar i kyrkan över hela vår jord och över vår byggd så 
firar vi Jesu död och uppståndelse ifrån de döda, vi firar hans seger 
över döden och ondskan och att han har gett varje människa i varje 
familj, i varje stad, i varje by, oavsett tro, kön, sexuell läggning, 
inkomst, förstånd eller något annat, alla oss människor helt enkelt 
har han genom sin död och sin uppståndelse gett en möjlighet att bli 
räddade från döden till livet, ifrån vår synd till ett liv i gemenskap 
med Gud: Fader, Son och Ande.    
 Det firar vi alltså alla andra söndagar, men idag är temat korset, 
det mänskliga nästintill fulländade tortyrredskap där Jesus dog för 
vår och hela världens skull. Idag firar vi/uppmärksammar vi endast 
Jesu död och hans lidande och dess betydelse för oss.   
 
Korsfästelsen 
Klockan är nu strax efter 11, Jesus har hängt på korset i ungefär två 
timmar. 
 Under natten har Jesus varit vaken och bett och ropat och 
våndats så att han till och med svettats blod i Getsemane. Sedan har 
han blivit fängslad och utsatt för förhör. Förhöret har antagligen gått 
till på ett ganska rättsvidrigt sätt, både sett med våra ögon och med 
dåtidens ögon (det är därför som förhöret sker på natten).  
 
Jesus har ett dåligt allmänstillstånd   
Jesus har alltså inte sovit, att inte låta någon sova är en gammal känd 
tortyrmetod bara det.  

Innan korsfästelsen har Jesus blivit piskad med en piska som i 
ändarna på varje tråd har en kula av sten eller metall som slår sönder 
köttet, eller en vass stenbit eller benbit som hugger tag i köttet.  
 Efter fyra till fem slag var vanligtvis offrets rygg helt uppfläkt 
och delar av ryggraden och revbenen var blottlagda, om bödlarna var 
nyktra och inte enbart sadistiska så utsattes Jesus för de vanliga 39 
piskrappen..  
 Det hände att de torterade dog redan under piskningarna.  
 
Korsfästelsen 
Korsfästelsen innehåller många grymma scener och man kan nästan 
känna smärtan bara av beskrivningar av hur en korsfästelse går till. 
  
Spikarna i händerna 
Det kan vara då de långa, kraftiga spikarna (fem till sju tum, dvs. ca. 
12- 18 centimeter) trycks in i handlederna, mitt i nervknuten. 
Spikarna är tillräckligt kraftiga för att kunna nagla fast 50 – 100 kilo 
i korsets trä.  
 
Ryggen 
Kanske känner vi lite extra då den söndertrasade ryggens alla sår 
trycks ned emot träet när han spikas fast, eller då ryggen vid varje 
andetag skrapas mot den skrovliga ytan.  
 
Törnekronan 
Den taggiga törnekronan ökar yrseln och känslan av att vara 
utelämnad som smärtan, vätskebristen och blodförlusten bidrar med.  
 En ständig smärta kring huvudet, blod och svett som blandas och 
rinner ned i ögonen – och ändå är detta, som i andra fall skulle ha 
varit smärtsamt, så lite smärta jämfört med allt annat så att det 
knappast märks.  
 
Spiken genom fötterna 
När den slås in i fötterna så sitter den säkert ganska långt ned, mot 
tårna till. Man trycker dit spiken, genom huden och så ruckar runt så 
att den kan gå fritt bredvid fotens senor och ben. Man håller press på 
den trubbiga änden och slår till. 



Kanske går den inte in först, kanske måste de slå en gång till, eller 
ännu en gång. Järnet trycks in mer och mer och trycker i sin tur 
undan kött och ben och fäster till slut i träet. 
 
Olika sätt att korsfästa 
Det fanns lite olika sätt att korsfästa människor. Antagligen har det i 
Jerusalem på Jesu tid använts en metod där man har spikats fast på 
korsets tvärbjälke och sedan satts på plats på korsstammen som 
redan stod på plats och fötterna spikas sedan fast i denna.  
 Om det nu är så, så tänjs dina axlar ut av din tyngd tills de 
slutligen är utdragna ca. 15 centimeter. De har då redan gått ur led 
under påverkan av vinkeln och din tyngd.  
 
Listen 
Kanske kan du då vila mot den lilla listen som är fastspikad på 
korsstammen just bakom din stjärt. Du kan halvsätta dig på den och 
så avlasta dig.  
 Du kan avlasta dig i cirka 30-60 sekunder innan du måste andas, 
för på grund av tyngden, din tyngd, så kan du inte andas ut. När du 
nu måste andas så kan du inte dra dig upp med dina armar på grund 
av de förstörda axlarna, om du nu hade kunnat övervinna smärtan att 
häva dig i spikarna fästa i dina handleder. 
 Du måste ta spjärn med dina fötter, mot spiken som är inslagen i 
dem, och så häva dig upp för en dyrbar utandning.  
 Sedan kan du vila på listen i 30 – 60 sekunder igen. 
 
Efter några stycken andetag så trasas fötterna sönder då spiken, på 
grund av din tyngd och dina andetag, börjar pressas uppåt igenom 
foten.  
 Den pressas genom dina fötter, genom ditt kött, ända upp till 
fotleden, där det tar smärtsamt stopp.  
 
Resterande andetag i ditt liv börjar med att du pressar dina benpipor 
mot järnspiken och häver dig upp.  
 Vid det här laget, kring klockan 11, så har Jesus kämpat på detta 
sätt någonstans omkring 180-360 gånger, och då är det ändå fyra 

timmar tills han säger: ”allt är fullbordat”, böjer ned sitt huvud och 
överlämnar sin ande. 
  
Långsam död på korset 
Om man överlevde tortyren, piskningarna fram till korset så kunde 
man sedan överleva väldigt länge, faktiskt ända upp till 48 timmar
 Det verkar som om människan har en oerhörd livsvilja då hon 
kan påverka, det är inte dödshjälp vi behöver mer av utan livshjälp. 
 
Min synd påverkar Jesus på korset 
Vad har nu detta med oss att göra? Jo, Gud lät Jesaja förklara det för 
oss redan på 700-talet före Kristus:  
 

Det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led… 
 
Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder, han 
tuktades för att vi skulle helas, hans sår gav oss bot… 
Herren lät vår skuld drabba honom… 
 
… den som gjort sig till ett skuldoffer… 
 
…han var beredd att dö och blev räknad som syndare, när han 
bar de mångas skuld och bad för syndarna. (Jes. 52:4, 5, 6, 12) 

 
Vad är det för brott, vad är det för ont som vi gjort som kunde 
orsaka Jesus detta lidande?  
 Och vad är synd, den som straffas i Jesu kropp på korset? 
 
Främst två saker:  

1. Vi har inte med hela vårt jag, vårt hjärta, vår kraft, vårt 
förstånd, sökt Guds vilja, inte velat göra det Gud vill, inte 
bara strävat efter att leva i en relation med Gud vilket 

2. två, har lett till att vi inte fullständigt lever i kärlek. Att vi 
inte älskar vår nästa, min medmänniska, som oss själva. Att 
vi inte alltid strävar efter rättvisa, fred, godhet, förlåtelse och 
kärlek.  

 



Guds längtan efter alla människor 
Gud vill inte att vi ska leva utan hans kärlek och godhet och därför 
blir han människa för att ta på sig vår död och straffet för vår ondska 
på korset. Då blev det för de första kristna, och då blir det för oss 
som Jesaja sa, att:  
 

Min tjänare, den rättfärdige, ger rättfärdighet åt många och bär 
deras skuld. (Jes. 53:11) 

 
När Jesus dör så säger han: ”Det är fullbordat”, det är färdigt, det är 
klart eller annorlunda uttryckt: Nu är det så att vi får ta emot Guds 
rättfärdighet igenom Jesus, den rättfärdige, tjänaren och vi får till 
samme Jesus lämna ifrån oss vår synd, ondska och ta emot förlåtelse, 
liv och gemenskap med Gud.  
 
Långfredag till påskdag 
Idag är det långfredag, många väljer att tillbringa den i stillhet för att 
ytterliggare minnas vad Jesus gjort för oss. 
 Imorgon är det påskafton då Jesus predikade för andarna i 
dödsriket. 
 
Men vad vi än gör, låt oss inte missa påskdagen.  
 Jesu uppståndelse är själva kärnan i Jesu död.  
 
Amen 
 
Stilla 
 
Psalm 143 – Guds rena lamm  


