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Jesus Kristus 
 Korsfæstet af mennesKeheden

For omkring 2,000 år siden blev en mand naglet til et 
trækors som en kriminel, og omgivet af en spørgende og 
hånende flok mennesker udenfor Jerusalem by.

Dette skete på trods af, at han havde hjulpet mange 
igennem sit liv og aldrig havde gjort noget forkert imod 
nogen. Han blev forkastet. Folkets svar på hans kærlighed 
var at hænge ham op på et kors.

Og hvordan reagerede denne korsfæstede Mand? I 
stedet for at forsvare Sig Selv eller råbe om hjælp, bar han 
tålmodigt den frygtelige smerte og den bidende hån. Han 
bad til Sin Gud: ”Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, 
hvad de gør.” Hans kærlighed var stærkere end folkets 
had.

Denne korsfæstede er Jesus Kristus,  
Guds Søn!

Jesus Kristus, 
 straffet af Gud

Imens Jesus hang på korset, blev der pludseligt mørkt. I tre 
timer var han ikke længere synlig, fordi Han tog den straf 
på sig fra Gud, som vi fortjente for vores syndige liv.

Derfor råbte han også til slut, ”Min Gud, min Gud, 
hvorfor har du forladt mig?” Dette smerteråb var et 
udtryk for de dybe rædsler, som Han i Sin evige kærlighed 
måtte bære for enhver, der personligt tror på Ham.

Efter tre timer blev det lyst igen, og Guds Søn råbte, ”Det 
er fuldbragt!” Og så døde Han. Igennem Sin lidelse 
og død opfyldte Han de nødvendige krav for at frelse 
menneskeheden.



dette er, hvad 
 Jesus Kristus GJorde for diG:

du udfordres
 derfor idaG:

De svarede:  
Tro på  

Herren Jesus  
så skal du blive frelst.

Bibelen, Apostlenes Gerninger kapitel 16, vers 31

For også Kristus  
led én gang for 
menneskers synder, 
som retfærdiG led han 
for uretfærdiges skyld 
for at føre jer til Gud.
Bibelen, 1. Petersbrev kapitel 3, vers 18



 Jesus Kristus,   
 dommeren

Korsets budskab viser os, at Guds retfærdighed kræver 
dom på grund af synder. Derfor indtog Herren Jesus 
denne plads under dom for enhver, som tror.

Hvis du overhører Jesus og ringeagter Hans tilbud om 
frelse, vil du fortsat være tynget af byrden fra din synd. 
For hver en forkert ting, du har gjort, venter der dig Guds 
retfærdighed, når du engang dør.

den, der tror på ham, dømmes iKKe; den, 
der iKKe tror, er allerede dømt.

Bibelen, Johannesevangeliet kapitel 3, vers 18

Korsets budskab stiller dig over for et valg i dag: Vil du 
tage imod Jesus Kristus som din Frelser? Ellers vil du en 
dag møde Ham som din dommer!

 Jesus Kristus,   
 frelseren

Korsets budskab taler om Guds fantastiske kærlighed. Dér 
døde Jesus Kristus for at frelse syndige mennesker fra evig 
dom. Hvordan kan vi selv tage imod denne befrielse i dag?

omvend Jer oG tro på evanGeliet!
Bibelen, Markusevangeliet kapitel 1, vers 15

Enhver som vil indrømme, at Hans liv ikke er på plads i 
Guds øjne, og bekender sine synder for Ham, kan stole 
på, at Jesus Kristus betalte for hans skyld på korset. Han 
vil blive befriet fra sin syndebyrde og modtage nyt liv ved 
troen. 

Dette tilbud gælder også dig. Herren Jesus døde på korset 
for dig, og Han inviterer dig til at tro på Ham og på Hans 
frelsesværk.



             For vel  
       er ordet om korset  
             en dårskab for dem,  
                  der fortabes,  
   men for os, der frelses, er det  
              Guds kraft.
                  Bibelen, 1. Korintherbrev kapitel 1, vers 18
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