
Rövarna på korset


Kära vänner,


Det kommer en dag när var och en av oss kommer att stå inför Gud. Vi kommer att stå till svars 
för allt vi gjort. Det kommer att bli på samma sätt som när Jesus korsfästes. Det fanns två 
brottslingar som hängde på var sin sida om honom.


Luk 23:32-33 ”32 Två andra brottslingar fördes också ut för att avrättas tillsammans med honom. 
33 Och när de kom till den plats som kallas Dödskallen, korsfäste de honom och brottslingarna 
där, den ene på hans högra sida och den andre på hans vänstra.”


Luk 23:39-43 ”39 En av brottslingarna som var upphängda där hånade honom och sade: "Är inte 
du Messias? Fräls då dig själv, och oss också!" 40 Men den andre tillrättavisade honom och sade: 
"Fruktar du inte ens Gud, du som är under samma dom? 41 Vår dom är rättvis, vi får vad vi 
förtjänar för det vi gjort. Men han har inte gjort något ont." 42 Och han sade: "Jesus, tänk på mig 
när du kommer till ditt rike." 43 Jesus svarade: "Jag säger dig sanningen: I dag ska du vara med 
mig i paradiset.”


Så här är det även med oss. Vi lever våra liv och var och en av oss gör det onda, även om vi vet 
att det är fel. Gud vill inte att någon ska gå förlorad. Därför sände han sin son att dö för oss och 
bära våra synder upp på korset för att vi skulle gå fria. 


Joh 3:16 ”Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på 
honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.”


När Jesus hängde på korset så föraktade och hånade den ena rövaren honom. Hans hjärta var 
hårt och ville inte ödmjuka sig. Men den andra rövaren erkände att han förtjänade att hänga där, 
han erkände sin synd och vädjade till Jesus. 


När Jesus dog på korset så tog han varje människas synd för att varje människa som vill skulle 
kunna få syndernas förlåtelse. Det var av kärlek han gav sitt liv. Syndens lön är döden och vi 
förtjänar alla att bli skilda från Gud för evigt om vi dör i våra synder. 


Jesus dog för båda rövarnas synder, men bara den ene öppnade sitt hjärta för att ta emot nåden. 
Båda hade kunnat gå rakt in i himlen när de dog, men en av dem föraktade Jesus och gick miste 
om det eviga livet. 


Du och jag kommer båda dö en dag och det enda som räddar på den dagen är om vi har fått våra 
synder förlåtna genom Jesu blod som rann för oss på korset. Han dog i ditt och mitt ställe för att 
du och jag skulle kunna få frid med Gud. Han tog din och min plats. Straffet blev lagt på honom 
för att du skulle få frid. 


Han står framför dig idag och erbjuder dig syndernas förlåtelse och evigt liv. Vill du tacka ja till det 
så blir du ett Guds barn och den dagen du dör så kommer du vara med Jesus i paradiset precis 
som rövaren på korset. 


Jesus älskar dig, men vi behöver ödmjuka oss och öppna vårt hjärta. Om du vill ta emot vad han 
gjorde för dig, be att han förlåter dig dina synder, att han blir in Herre och frälsare, och ge ditt liv 
till honom. Då drar han ett streck över alla dina synder, allt du gjort fel och du får ett helt nytt 
hjärta, ett helt nytt liv tillsammans med honom. 





