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Jesus säger att den som vill följa Honom, den som vill vara Hans lärjunge och höra Honom till, 

ska förneka sig själv och ta sitt kors på sig. Han säger t.o.m.: ”Den som inte bär sitt kors och 

följer mig kan inte vara min lärjunge” (Luk. 14:27). Hur annorlunda ljuder inte detta Frälsarens 

budskap från de många uppmaningar vi möter idag – från så många olika håll – att vi ska bejaka 

och förverkliga oss själva! Vi ska enligt dessa rådgivare lyssna till vårt hjärta, leva ut vår 

innersta vilja och låta våra jag växa, expandera. Men ett kors är inget gödningsmedel för våra 

jag, det är ett avrättningsredskap. Varför erbjuder Jesus oss ett kors och uppmanar oss att ta 

det? 

 

Den gamla människan i oss måste dö 

Den gamla människan är vårt medfödda väsende. Sedan våra första föräldrar Adam och Evas 

syndafall (l Mos. 3) präglas varje människa till själva sin natur av syndafördärvet. Detta väsende 

innebär egoism, högmod, stolthet och annat som gör att alla människor till sin grundinställning 

är fiender till Gud, deras Skapare. Gud får inte vara deras Herre, deras centrum utan istället 

sitter det gamla, köttsliga jaget på hjärtats tron. Kring detta jag och dess begär kretsar allting. 

Jesus säger att det som är fött av köttet är kött (Joh. 3:6) och Paulus beskriver det så här: ”Köttets 

sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller” (Rom. 

8:7).  

   Det är detta liv som Jesus talar om i vår predikotext, då Han säger: ”Den som vill rädda sitt 

liv ska mista det” (v 25). Att vilja behålla sitt liv betyder att vilja bli kvar i det gamla 

syndaväsendet, att inte vilja utlämna den gamla människan till att dödas, korsfästas. Att vilja 

behålla sitt liv är att följa de onda, själviska begären istället för att göra det som är rätt inför 

Herren. Att behålla sitt liv är lyssna till sitt hjärtas röst istället för att lyssna till Herrens röst 

som talar i Skriften. 

   Men varför kan då inte en människa få leva så om det gör henne lycklig? Det är mycket svårt 

att på den vägen bli lycklig. Det är få som lyckas. De flesta blir besvikna. Lyckans hjul vänder 

sig snabbt. Den som är framgångsrik idag är ruinerad i morgon, den som är ärad av alla idag är 

bortglömd eller föraktad nästa år. Det är verkligen en törnbeströdd väg, där det är fråga om allas 

krig mot alla. Dröjer man ett ögonblick för länge på stegen, är någon annan genast framme och 

tar chansen. Men också den som lyckas med att samla rikedom och ära blir otillfredsställd. 

Sådant ger nämligen ingen varaktig lycka. Det kan många som nått toppen vittna om. 

   Men framför allt går den som jagar allt detta miste om den sanna lyckan, saligheten. Hon går 

miste om det sanna, eviga livet. Jesus säger oss: ”Vad hjälper det en människa, om hon vinner 

hela världen men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ?” (v 

26). Om en människa enligt sin världstillvända önskan hade vunnit aldrig så mycket av detta 

livets förgängliga ägodelar, ära och nöjen, vad nytta har hon av detta, när hon tar skada till sin 

själ, så att själen för hela den oändliga evigheten går miste om saligheten och råkar i ett olyckligt 

tillstånd? Själen, denna dyra evighetstillhörighet, kan inte återlösas med hela denna värld 

sammantagen. Den har istället en gång blivit köpt med Guds egen Sons dyra blod, och när den 

lösepenningen blivit föraktad av människan, så hjälper ingen annan. Petrus skriver: ”Ni vet ju 

att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från det 

meningslösa liv ni ärvt av era fäder, utan med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm 

utan fel och lyte” (1 Petr. 1:18–19). 

   Den som får upp ögonen för detta, att han eller hon har blivit köpt med Kristi på Golgata kors 

utrunna blod, den som förstår att ”Gud så älskade världen att Han utgav sin enfödde Son, för 

att den som tror på Honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv” (Joh. 3:16) och tar detta 

budskap till sig i sitt hjärta, den människan har blivit ”född på nytt, inte av en förgänglig säd, 

utan genom en oförgänglig, genom Guds levande Ord som består” (l Petr. 1:23). Men korset får 

man ändå bära. Det hör oundvikligen med till Jesu lärjungaskap här på jorden. 



 

Den kristnes hälsosamma kors 

Den pånyttfödda, kristna människan är inte befriad från sitt gamla, köttsliga jag utan lever i en 

livslång kamp mot detta. Den kristne måste därför varje dag på nytt vända sig till Gud, ta emot 

näring av Hans Ord, samtala med Honom i bön och se upp med sin egen onda natur så att den 

inte får tillfälle och gör sig gällande. Därför säger Luther i Lilla katekesen att detta att leva i sitt 

dop innebär ”att den gamla människan i oss ska genom daglig ånger och bättring förkvävas och 

dödas med alla synder och onda lustar och en ny människa dagligen framkomma och uppstå, 

vilken i rättfärdighet och helighet ska leva inför Gud evinnerligen” (SKB, s 370).  

   Korset som dödar den gamla människan bereder rum för den nya människan. Det innebär 

lidanden, men nödvändiga, fostrande och välsignande lidanden. Det är Gud själv som lägger 

korset på dig, för att genom tuktan forma dig till en ny människa, ”efter Hans Sons bild” (Rom. 

8:29). All egenvilja, självgodhet, girighet, kättja och vad det nu är som hör till det gamla jaget 

vill Gud ta bort hos dig, och detta gör ont. Det är plågsamt men nödvändigt. Flyr du då undan 

korset och obehaget kan du inte vara en Jesu lärjunge. Det är hårda ord. Och orden kan verka 

så krävande att man blir förskräckt för dem. Måste det vara så svårt att vara en Jesu lärjunge? 

Måste man känna korsets tyngd? Är det inte tillåtet att leva glatt, ljust och lätt som kristen? 

   Frågan är fel ställd. Det är inte väsentligt vad du anser eller hoppas. Det är ju Gud som lägger 

korset på dig och Han vet exakt vad du behöver. Men Han vet också när Han ska föra dig i vall 

på de gröna ängarna, till vatten där du finner ro (Ps. 23:2). Lägger du allt i Hans hand vet du att 

allt samverkar till det bästa som det står i Rom. 8:28. Då kan du få tröst och t.o.m. finna glädje 

i svårigheterna. Du kan sjunga som Lina Sandell: ”Vad Han tar och vad Han giver, Samme 

Fader han förbliver, Och Hans mål är blott det ena: Barnets sanna väl allena” (Lova Herren 

750:6). Gud gör ditt kors alldeles lagom stort för dig. Man ska bära det man fått, inte släpa det 

efter sig på stenig mark för att göra det svårare eller leta upp någon vagn att dra det på för att 

göra det lättare. Ingen annan människa får lägga kors på dig, inte heller får du själv göra det. 

Gud lägger korset på sina barn.  

   En sak vi måste komma ihåg när korset känns tungt är att det är ett hälsosamt kors. Den gamla, 

köttsliga människan korsfästs och dödas för att den nya människan, som är en skapelse i Kristus 

(2 Kor. 5:17), ska växa till. Och detta nya liv är ett liv ”i rättfärdighet och frid och glädje i den 

Helige Ande” (Rom. 14:17). Där finns den sanna lyckan som kallas salighet. Jesus säger i vår 

evangelietext, att den som mister sitt liv – alltså det gamla, köttsliga livet – han ska vinna livet 

– alltså detta nya, sanna, saliga och eviga liv.  

   Jesus avslutar dagens evangelium med att säga, att ”Människosonen ska komma i sin Faders 

härlighet med sina änglar, och då ska Han löna var och en efter hans gärningar”. Det blir alltså 

en domens dag, en stund då räkenskap ska avläggas för hur vi levt våra liv. 

      

Den yttersta domen 

Varje människa är anförtrodd ett stort ansvar av Gud. Det är allvarligt att vara människa. Det 

finns böcker i himlen där alla våra handlingar finns uppskrivna (Upp. 20:12). På den sista dagen 

ska räkenskap avläggas. I Gal. 5:7–8 skriver Paulus: ”Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte: 

det människan sår ska hon alltså skörda. Den som sår i sitt kötts åker ska av köttet skörda 
undergång, men den som sår i Andens åker ska av Anden skörda evigt liv.” 

   Se nu till att du sår i Andens åker. Synda inte, lev inte efter köttet. Då får du skörda undergång. 

Om denna predikan rört upp saker i ditt samvete ska du vara tacksam. Det finns nämligen tröst 

och förlåtelse att få. Den slutliga domen har ju inte fallit än. Synden blir utstruken genom 

förlåtelsen för Jesu skull, och bara genom denna. Säg till Herren: ”Döm mitt hjärta här i tiden, 

Innan världen döms av dig, Och när tiden är förliden, I din dom frikalla mig!” (Lova Herren 

375:5).  

Amen. 
 


