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Finn din plass – ved korset 
 
Våren 2004 hadde vi en møteuke i Betlehem som vi kalte ”Finn din plass”. Der snakket vi om forskjellige deler av 
forsamlingslivet der vi ønsket at du som medlem skulle finne din plass. Dette opplegget tar for seg den ene talen, og handler 
om det viktigste stedet du overhodet kan finne din plass – nemlig ved korset hos Jesus. 
 

 
  Les Matt.27,31b-56 

 
 

Hvorfor mener jeg at det er så viktig for deg å finne din plass ved korset? Her kommer noen grunner: 
 
1. Der får du høre ”Det er fullbrakt” 
Her kommer en liten oppgave: Hvem var den eneste av de 4 evangelistene som fikk med seg at Jesus sa ”Det er fullbrakt” rett 
før han døde? Svar:___________ 
Hvorfor er det så viktig? Fordi han var den eneste av disiplene som, sammen med noen kvinner, oppholdt seg ved korset. 
Poenget er: Det er bare de som oppholder seg ved korset som får høre Jesus si ”Det er fullbrakt.” Det var nok det som Jesus 
gjorde. Han sonet all verdens synd, fullstendig! Du kan ikke bidra med noe til din frelse – Jesus har gjort alt. På korset var det 
fullbrakt! 
De fleste disiplene holdt seg på avstand, og fikk ikke høre disse ordene. På samme måte tror jeg det er mange kristne som 
lever litt på avstand fra korset. Der, utenfor hørevidde av hans ord, blir en fort litt usikker. Er jeg kristen nok? Leser jeg nok i 
bibelen? Vitner jeg nok? Synder jeg for mye? Er jeg virkelig tilgitt? Dermed blir livet et kav etter å være en ”god nok” 
kristen. Hvis du er en slik: Beveg deg nærmere korset, og hør Jesus si til deg: ”Det er fullbrakt!”, eller som Gud sier til 
Paulus i 2.Kor.12,9: ”Min nåde er nok for deg.” 
 
2. Der får du se profetiene bli oppfylt 
Høres det tørt og livsfjernt ut? Les først disse bibelvers-parene: 
Salme 22,19   –    Joh.19,23-24a 
Salme 22,8f    –    Matt.27,41-43 
Salme 22,17   –    Jesus ble korsfestet… 
Hvorfor er det så viktig å se profetiene bli oppfylt∗? Mange klarer seg sikkert greit uten, men for meg så styrker det min tro. 
Det hender noen ganger at jeg tenker at kristendommen bare er en oppfunnet religion. Ganske kreativt oppfunnet, men lite 
sannsynlig. Da hjelper det å gå til korset og se profetier bli oppfylt. Det er statistisk usannsynlig at så mange forutsigelser 
skal bli oppfylt i en person, hvis ikke han var Gud, da... 
 
3. Ved korset får du ta del i tidenes beste byttehandel 
Du gir Jesus dine synder, og får tilbake hans tilgivelse og nåde. 
Du gir Jesus den straffen du skulle ha, og får tilbake evig liv. 
Jes.53.5f sier det mye bedre enn jeg noen gang kommer til å klare. 
 
4. Ved korset får du oppleve grensesprengende kjærlighet. 
”Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner.” sier Jesus i Joh.15,13. Jesus gav sitt liv for sine fiender. 
Vi forstår vel ikke fullt ut hvor stor kjærlighet han har vist oss, men ved å oppholde seg ved korset, får vi likevel et glimt av 
denne kjærligheten. Den er grensesprengende... 

 
! Hva menes med å ”oppholde seg ved korset”? Hvordan kan du gjøre det? 
! Synes du det er for lite fokus på dette budskapet på de møtene du går? 
! Er det noen av punktene over som kan hjelpe deg i ditt liv med Jesus? 
! Har du noen opplevelser ”ved korset” som du kan dele med de andre i gruppa? 
! Diskuter påstanden: ”det er mange kristne som lever litt på avstand fra korset.” Stemmer det? Hvordan kan 
 vi hjelpe de tilbake? 
 
 
Utfordring: Skriv ned Joh.3,16; Rom.5,8 eller 1.Joh.4,10 på en Post It lapp og heng den på kjøleskapet eller på 
speilet på badet. Takk Gud når du leser lappen. ☺ 

 
 

Tilbedelse:  Du som freden meg forkynner, du en frelser, jeg en synder 
  Du med amen, jeg med bønn, du med nåden, jeg med skammen 
  Å, hvor vi dog passer sammen 
  Du, Guds salvede, Guds Sønn!  
      Ernst Chr. Richardt 1880 

                                                
∗ Tips: Les lidelseshistoriene i evangeliene, og deretter de henvisningene som peker tilbake på tekster i GT. Da vil du finne flere profetier 
som ble oppfylt ved korset. 


