
- Kära vänner jag skulle vilja bjuda med er på en resa tillbaks i tiden 
till mänsklighetens mörkaste dag.  

 

Den dag då inte bara totalt mörker rådde under tre timmar, utan också 

då mörkrets makt kom att råda (jmf. Luk 22:53). 

 

- Hade jag frågat dig om du skulle vilja bevittna ett grymt krig eller 

tortyr så skulle du med all rätta tycka att jag var tokig.  

 

Men varför ska du då följa med på just denna resa, varför inte låta 

tankarna eller benen vandra iväg någon annanstans?  

 

- Varför besöka mänsklighetens mörkaste dag, vore inte det som att 

få kliva in och bli del i en skräckfilm? 

 
Varför ska du låta detta ta upp din tid? Jo, därför att detta inte bara är 

världshistoriens mörkaste dag, utan också den viktigaste. 

 

- Hur du förhåller dig till vad som ägde rum under denna dag 

kommer inte bara att påverkar ditt liv här och nu i denna värld, 

utan det kommer också att ha eviga konskevenser, så det är 

mycket viktigt att du lyssnar noga.  

 

Evangelisten Lukas inbjuder oss att bevittna denna mörka dag när Jesus 

går till golgata för att korsfästas och dö den grymmaste död. 

 

- Vi ska få bevittna tre scener som är mina tre punkter i denna 

predikan:  

1. När Jesus är på väg till golgata (v.26-31).  

2. När han korsfäst (v.32-43) 
3. När han dör (v.44-49) 

 

Men det är inte bara vi som genom Lukasevangeliet kommer att få se 

detta. 

 

- Närvarande är också ett antal olika människor. Vi har dom religiösa 

ledarna, soldaterna, en officer, två rövar som också blir korsfästa, 



folkmassorna som nyfiket tittar på, kvinnorna som följde Jesus och 
andra som kände honom. 

 

Alla dessa personer kom att gensvara på olika sätt till Jesus och det 

Lukas vill att du och jag ska göra när vi får se Jesu avrättning är att också 

vi ska ta ställning hur vi ska förhålla oss till honom. 

 

- För att göra detta extra levande för oss, låt oss tänka oss in att vi 

var där. Tänk dig att du är en av dessa personer som får var vittne 

till detta och du måste ta ställning till hur du ska förhålla dig till 

Jesus. 

 

Vänligen gå med mig till Lukas 23:26-49 som ni hittar på sidan 817 i dom 

gröna Biblarna.    

 
26 När de förde bort honom grep de en man som just kom in från 
landet, Simon från Kyrene. På honom lade de korset för att han skulle 
bära det efter Jesus.  
27 En stor skara ur folket följde honom, även kvinnor som sörjde och 
grät över honom. 
28 Då vände Jesus sig till dem och sade: "Jerusalems döttrar, gråt inte 
över mig, utan gråt över er själva och era barn.  
29 Det kommer dagar då man ska säga: Saliga är de ofruktsamma, de 
moderliv som inte fött och de bröst som inte ammat.  
30 Då ska man säga till bergen: Fall över oss, och till höjderna: Göm 
oss!  
31 För om de gör så här med det friska trädet, vad ska då inte ske med 
det torra?" 
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.  
34 Men Jesus sade: "Far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör." Och 
de delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. 
35 Folket stod där och såg på. Men rådsherrarna hånade honom och 
sade: "Andra har han frälst. Nu får han frälsa sig själv om han är Guds 
Messias, den Utvalde."  



36 Även soldaterna kom fram och hånade honom. De räckte honom 
surt vin  
37 och sade: "Om du är judarnas kung, fräls då dig själv!"  
38 Över honom fanns det också ett anslag: "Detta är judarnas kung." 
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." 
44 Det var nu omkring sjätte timmen. Då kom ett mörker över hela 
landet som varade fram till nionde timmen.  
45 Solen förmörkades, och förhänget i templet brast mitt itu.  
46 Och Jesus ropade med hög röst: "Far, i dina händer överlämnar jag 
min ande." När han hade sagt detta, gav han upp andan. 
47 När officeren såg vad som hände, ärade han Gud och sade: "Den 
mannen var verkligen rättfärdig." 
48 När allt folket som hade samlats som åskådare såg vad som hände, 
slog de sig mot bröstet och vände hem igen.  
49 Men alla hans vänner och kvinnorna som hade följt honom från 
Galileen stod på avstånd och såg detta. 
 

[Bön] 

 

Under dom senaste två predikningarna från Lukasevangeliet så har vi 

fått se hur Jesus blev förråd, förnekad, arresterad och hur han ställdes 

inför rätta 4 gånger. 
 

- Trots att han var oskyldig så blev han dömd och är nu på väg för att 

avrättas.  

 

Det är här vi kommer in i händelseförloppet. I de tre scener som vi ska 

se på idag, vägen till korset, korsfästelsen och hans död så vill jag att ni 

precis som i förra predikan ska lägga märke till tre saker. 

 



- För det första vem är Jesus, för det andra hur gensvarar folket och 
för det tredje hur ska vi gensvara. 

 

Låt oss då gå till den första scenen som är vår första punkt: Vägen till 

golgata (v.26-31) där två saker äger rum. Tänk dig att du står där längs 

med vägen och får bevittna detta. 

 

- När någon dömdes till att korsfästas så ingick att man fick bära 

tvärbjälken som man skulle spikas fast på fram till sin 

avrättningsplats. 

 

Men Jesus han hade blivit så brutalt torterad och misshandlad att han 

inte orkade bära den. Här så uppenbaras Jesu mänsklighet. 

 

- Då det var en skam att bära ett kors och soldaterna inte ville det så 
grep dom Simon från Kyrene och lätt honom bära korset. 

 

Lukas har mer än en gång talat om att om man vill bli en Jesu lärjunge så 

måste man ta sitt kors och följa Jesus (Luk 9:23; 14.27).   

 

- Alltså att man måste dö till sig själv, förneka sitt liv och överlämna 

det i Jesu hand. 

 

Och här så får Simon från Kyrene rent bokstavligt bära korset, inte sitt 

eget, utan Jesu kors. 

 

- Detta pekar fram på en annan verklighet att vi likt Simon alla är 

dom som förtjänar att hänga på korset pga. av vår synd. Vi är dom 

som borde bära på korset på väg mot avrätningsplatsen.  

 
När vi ser Simon bära på korset så blir det en påminnelse där vi ser dom 

tunga bördorna av vår egen syndaskuld.  

 

- Och när vi ser Jesus fastspikad på korset så borde vi påminnas om 

att Jesus dog för oss, det var vi som skulle hänga där, men han dog i 

vårt ställe. 

 



Tänk dig att du följer Jesus på vägen fram till platsen för hans 
korsfästelse. Hur gensvarade då folket? Jo, det var kvinnor som sörjde 

och grät över honom. 

 

- Jesus vänder sig om till dom och säger i  
 

v. 28-31: "Jerusalems döttrar, gråt inte över mig, utan gråt över er 
själva och era barn. 29 Det kommer dagar då man ska säga: Saliga är 
de ofruktsamma, de moderliv som inte fött och de bröst som inte 
ammat. 30 Då ska man säga till bergen: Fall över oss, och till höjderna: 
Göm oss! 31 För om de gör så här med det friska trädet, vad ska då inte 
ske med det torra?" 
 

- I sitt lidande och sin smärta så var Jesus mer upptagen med dom en 

han var med sig själv. Gråt inte över mig, utan över er själva. 
 

Här så än en gång precis som han hade gjort i kap 21 så talar Jesus 

profetiskt om Jerusalems ödelägelse och den nöd som kommer att 

drabba dom då människor skulle önska att dom inte hade barn pga. det 

lidande som skulle komma. 

 

- Då man skulle önska att bergen skulle falla över dom och höjderna 

skulle gömma dom på grund av Guds dom som skulle komma år 70 

e. Kr. då staden och templet skulle förstöras eftersom folket 

förkastat Jesus. 

 

Jesus är full av medlidande och önskar deras bästa. I v.31 så gör han en 

symbolisk jämförelse: Om de gör så här med det friska trädet, alltså 

Jesus, vad ska de då inte göra med det torra, alltså folket som förkastar 

honom.  
 

- Har ni någon gång varit ute och eldat i naturen? Jag som uppväxt 

på landet har gjort det från barnsben och är det något som man vet 

så är det att tort träd brinner mycket bättre en ett friskt träd. 

 

Domen kommer att bli oundviklig för det torra trädet, Jerusalem 

invånare, så Jesus säger: Gråt inte över mig utan gråt över er själva. 

 



- Jerusalems förstörelse är bara som en skugga på det som kommer 
att komma, den slutliga domen. 

 

Gråt inte över Jesus, gråt över dig själv, gråt över din synd, gråt över vad 

du har gjort mot den helige Guden. 

 

- Har du känt ånger över din synd, har du i hjärtlig sorg vänt dig bort 

från din synd och i tro vänt dig till Jesus för att bli räddad?  

 

Där på korset så kom Gud att lägga syndares straff på Jesus, men för 

dom som inte omvänder sig och tror så kommer dom att dömas under 

den slutliga domen. 

 

- Och en nödvändighet för att bli räddad ifrån den och våra synder 

till en underbar evighet med Gud det börjar med en 
syndamedvetenhet:  

 

Att du och jag förstår att vi i tankar, ord och gärningar har gjort uppror 

och syndat mot Gud och där med förtjänar hans dom, men att vi ångrar 

och sörjer över det vi gjort. 

 

- Då kan vi med tro se på vad Jesus gjorde på korset, där han dog för 

att rädda syndare som dig och mig.  

 

Sörj inte över Jesus: Han är uppstånden, sörj över dina synder och vänd 

dig i tro till honom. 

 

- Vi har nu för det första fått beskåda den första scenen där Jesus är 

på väg mot sin avrättningsplats och sett hur vi behöver gensvara till 

detta med förståelsen att det var vi som förtjänade att korsfästas 
och med vikten av att sörja över våra synder. 

 

Vi går nu för det andra till nästa scen som är själva korsfästelsen (v. 32-

43). Tänk dig en än gång att du är där och bevittnar detta. 

 

- I denna scen så väljer Lukas inte att i detalj beskriva korsfästelsen, 

utan istället så vill han att vi ska lägga märke till två saker. Dels så 

har vi Jesus och dom som korsfäste honom.  



 
Och sen så har vi Jesus och dom två brottslingarna som korsfästes på var 

sin sida om honom. Låt oss börja med att lägga märke till Jesus och dom 

som korsfäste honom. 

 

- Folket i v.35 stod och såg på medan rådsherrarna som var folkets 

andliga ledare hånade honom och sa: "Andra har han frälst. Nu får 
han frälsa sig själv om han är Guds Messias, den Utvalde."    

 

Detta uttalande är fyllt med ironi.  I Lukasevangeliet så har vi gång på 

gång sett hur ordet frälst har använts när Jesus befriade människor från 

sjukdomar och synd och självaste anledningen till varför han kom till 

denna värld var i Luk 19:10 för att uppsöka och frälsa det som var 

förlorat.  

 
- Och ytterst, för att frälsa oss från Guds dom och helvetet så var det 

nödvändigt att Jesus gjorde detta genom att dö i vårt ställe. 

 

För att rädda oss så var han världens frälsare tvungen att dö på korset. 

Ledarna hånade honom om han var Guds Messias, den utvalde att han 

då skulle frälsa sig själv. 

 

- Men självaste anledningen till varför han kom var att som Messias 

dö.  

 

Lukas har gjort klart för oss allt ifrån ängelns budskap till Maria och hans 

födelse ända till hans rättegångar och död att Jesus är Messias. 

 

- Rådsherrarna och folket trodde att Messias bara skulle regera, men 

Jesaja gör det tydligt att Jesus, den utvalde Messias, tjänaren måste 
lida och dö för att bära dom mångas synd och träda in i 

överträdares ställe (Jes 42:1; Jes 52:13-53:12).  

 

Det ironiska är att dom hånade honom för den han är och för vad han 

kom för att åstadkomma. Hur blinda var dom inte? Dom såg honom inte 

för den han är. 

 



- Men inte bara dom, också soldaterna hånade honom genom att 
säga: "Om du är judarnas kung, fräls då dig själv!"  

 

Detta var också vad som stod på skylten ovanpå honom som förklarade 

vad Jesus dömts för: ”Detta är judarnas kung.” 
 

- För att Jesus skulle pinnas och hans lidande skulle bli längre så gav 

soldaterna honom surt vin.  

 

Vad gjorde då Jesus mot dom som korsfäste honom. Han sa: ”Far, förlåt 
dem, för de vet inte vad de gör.” 
 

- Vilken kärlek, han personifierade vad han tidigare i Lukas 6 hade 

sagt under sin slättpredikan: ”Älska era fiender och gör gott mot 
dem som hatar er. 28Välsigna dem som förbannar er och be för 
dem som förorättar er” (6:27-28).   

 

Far, förlåt dem för de vet inte vad de gör. Vilket exempel han visar oss 

som senare Stefanos och många martyrer kom att ta efter när dom led 

martyrdöden. 

 

- Det är även viktigt för oss, att ha denna förlåtande attityd där vi i 

våra hjärtan är villiga att förlåta och be för dom som gör oss illa. 

 

Det var inte bara Pilatus, dom religiösa ledarna och soldaterna som låg 

bakom Jesu död utan också vi i våra synder. 

  

- Om det inte vore för oss, alla vi som har syndat emot Gud så skulle 

inte Jesus behövt dö.  

 
Om Jesus kunde be Far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör för dom 

som där korsfäste honom då vet vi att dessa ord också gäller oss. 

 

- Det spelar ingen roll om du har hånat honom, det spelar ingen roll 

hur många synder och hur mycket ont du har gjort. 

 

Om du i uppriktig ånger kommer till Jesus med tro så kommer han att 

förlåta dig.  



 
- Ska du likt folket stå och se på, ska du likt dom religiösa ledarna och 

soldaterna håna Jesus, eller ska du i tro böja dig vid Jesu kors och ta 

emot hans förlåtelse. 

 

Vi är alla skyldiga men Jesus erbjuder dig förlåtelse här och nu. Vad 

väntar du på? 

 

- Detta för oss till det andra som Lukas vill att vi ska lägga märke till: 

Dom två brottslingarna som korsfästes på var sin sida om honom. 

 

Och framför oss så har vi två möjliga gensvar till Jesus. Dessa brottslingar 

var uppenbarligen skyldiga och förtjänade att straffas precis som vi i vår 

synd. 

 
- Vad är det då som händer i v. 39 så hånade en av brottslingarna 

honom och stämde in i rådsherrarnas och soldaternas kör: "Är inte 
du Messias? Fräls då dig själv, och oss också!"  

 

Här så adresserade han Jesus hånfullt som om han inte var Messias. Och 

om han är det så ber han honom att bevisa det: Om du är Messias så 

rädda dig själv och oss också. 

 

- Han är precis som många idag som vill ha Jesus på sina egna villkor. 

Om du är Jesus så gör detta för mig. Om du gör detta så har du 

förtjänat min respekt. 

 

Men detta är att göra uppror mot Gud, att göra oss till själva gud, vad 

puritanerna talade om: The de-goding of God. Att i vår stolthet oguda 

Gud. 
 

- Ska vi nalkas Jesus så måste vi komma till honom på hans villkor 

och underordna oss honom som vår kung. 

 

För denna brottsling är inte frågan att bli räddad för evigheten utan från 

fysisk död. 

 



- Men det ironiska är att det är just Jesu fysiska död som är 
nödvändig för att rädda brottslingarna och dig och mig för 

evigheten. 

 

Om vi läser i Matteusevangeliet så ser vi att även den andre brottslingen 

hånade honom (Matt 27:44). 

 

- Men någonting ägde rum med honom. Vi vet inte exakt vad. 

Kanske var det Jesu ord: ”Far, förlåt dem, för de vet inte vad de 
gör” som gjorde att denne rövare nu kunde se vem Jesus verkligen 

var.  

 

Denne man tillrättavisade den förste brottsling med att säga: "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."  
 

- Han såg denna händelse som Guds straff över honom och hans 

medkumpan vilket pekar på ödmjukhet och fruktan för Gud. 

 

Han insåg också att dom båda brottslingarna fick den dom dom 

förtjänade men att Jesus inte gjort något ont. 

 

- Precis som Pilatus och Herodes hade sagt så stämde denna 

brottsling in att Jesus är oskyldig, men dom var skyldiga precis som 

du och jag. 

 

I sin syndamedvetenhet så sa han: "Jesus, tänk på mig när du kommer 
till ditt rike."  
 

- Detta är en vädjan till Jesus att frälsa honom. Inte från hans 

nuvarande omständigheter, utan för evigheten in i Guds rike.  

  

Och Jesus svarar: "Jag säger dig sanningen: I dag ska du vara med mig i 
paradiset." 
 

- Vilken underbar frälsare vi har. Om han kunde frälsa denne 

brottsling då kan Jesus också frälsa dig och mig. 



 
Vad gjorde brottslingen för att förtjäna att bli räddad? Han var en grym 

förbrytare som bara förtjänade att dö. 

 

- Men där på korset så såg han sin synd och han såg med ögon av tro 

vem Jesus var och i all sin desperation så vädjade han till Jesus att 

frälsa honom. 

 

Det är som Johannes Chrysostomos sa över tusen år innan 

reformationen: Rövaren på korset trodde bara och Gud den mest 

barmhärtige förklarade honom rättfärdig.  

 

- Det finns inget du och jag kan göra för att förtjäna att bli räddade. 

Frågan är: Har du sett din egen synd, har du sett vad du förtjänar 

och i ånger med tro sett vem Jesus är, att han är den ende som kan 
rädda dig. 

 

Han är ditt enda hopp i liv och död. Förtrösta bara på honom för din 

frälsning. Då blir räddad precis som rövaren på korset. 

 

- Frågan är hur vi relaterar till Jesus. Vi kan inte vara neutrala. Jesus 

är Messias, kungen, den utvalde, frälsaren. 

 

Hur ska du förhålla dig till honom: Som den förste eller den andre 

brottslingen? 

 

- Genom att hånfullt skämta om honom, genom att bara försöka att 

använda honom för att få ditt bästa liv nu, för att undvika livet 

svårigheter? 

 
Eller ska du i ödmjukhet bekänna din synd och i förtröstan be honom: 

”Jesus, tänk på mig när du är i ditt rike”. 

 

- Adam och Eva hade pga. sin synd och olydnad blivit utsparkade ur 

paradiset, men Jesus har genom sin rättfärdighet och lydnad gjort 

så att vi på nytt kan komma in i paradiset, in i himmelriket för att 

föralltid få vara med honom. 

 



Hur ska du gensvara till honom? Tänk dig att du står där och tittar på när 
Jesus korsfäst. Du hör vad som sägs och ser vad som äger rum. 

 

- Håll dina ögon och öron öppna för nu så kommer vi till den sista 

scenen, Jesu död i v.44-49. 

 

Det var nu omkring sjätte timmen.  Då kom ett mörker över hela 
landet som varade fram till nionde timmen. 45 Solen förmörkades 

 

- Detta var mellan ca 12:00-15:00 så som vi räknar tid i dag. Tänk dig 

att du står där och bevittnar korsfästelsen och så blir det totalt 

mörker över hela landet under 3 timmar. 

 

En vanlig solförmörkelse varar bara några minuter. Det är inte kväll utan 

mitt på dagen. Här så ser vi ett gudomligt ingripande där mörkrets makt 
(Luk 22:53) och Guds dom uppenbaras när Gud tömmer sin vrede över 

människors synder på Jesus.  

 

- Detta var ingen vanlig avrättning, man hade hånat och gjort narr av 

Jesus och nu kommer detta fruktansvärda mörker som visar vad 

det handlar om. 

 

Ingen skulle kunna gått där ifrån orörd, det var ingen tillfällighet att 

detta hände och föreställ dig att du får uppleva detta. 

 

- Alla våra synder allt vårt mörker las där på Jesus och sen så händer 

ett annat mirakel i v.45 förhänget i templet brast mitt itu. 

 

Vad var då förhänget? Jo, det var ett mycket tjockt tygstycke lika tjockt 

som bredden på en vuxen mans hand som separerade det heliga från 
det allra heligaste i templet. 

 

- I det heliga fick bara präster komma in och i det allra heligaste fick 

bara översteprästen gå in en gång om året för att stänka blod på 

nådastolen för att tillfredsställa Guds vrede över folkets synd för 

ett år. 

 



Detta var platsen där Guds helighet uppenbarades och det var med 
fruktan och bävan som översteprästen en gång om året gick in där. 

 

- Denna plats, platsen för Guds närvaro var stängd för oss människor 

på grund av vår synd. 

 

Kommer ni ihåg Adam och Eva. Efter att dom syndat mot Gud och blivit 

utslängda ur paradiset så ställde Gud keruber, en typ av ängel med 

flammande svärd för att bevaka vägen in till paradiset och livets träd.    

 

- Och här på förhänget som blockerade vägen in till det allra 

heligaste så var det ett motiv av keruber.  

 

Männikorna hindrades från att komma in i Guds närvaro, in i paradiset, 

men vad äger rum här precis när Jesus dör? 
 

- Jo, detta förhänge brister mitt itu. Vägen står nu öppen för alla som 

omvänder sig och tror att komma in i paradiset. Vi kan nalkas Gud. 

 

Jesus som den högste översteprästen och det slutgiltiga offret har nu en 

gång för alla med sitt blod öppnat vägen in i paradiset till Gud. 

 

- Är det inte fantastiskt! Är det inte otroligt vad Jesus har gjort. Du 

och jag som precis som Adam och Eva pga. våra synder var 

utstängda från paradiset kan nu genom tro komma nära. 

 

Vi som förtjänar helvetet kan nu få njuta av att för alltid få vara med 

Jesus i Guds rike. Hur, underbart, hur fantastiskt är inte detta. 

 

- Borde inte detta leda till ett liv av tillbedjan. Låt oss gensvara i 
tacksamhet, fulla av glädje och tillbedjan över vad Jesus har gjort.  

 

Jag önskar nästan att vi skulle kunna stanna här och bara tillbe, men det 

finns något annat mycket viktigt i denna text som jag först vill att vi ska 

lägga märke till. 

 



- När förhänget brister så ropar Jesus med hög röst: "Far, i dina 
händer överlämnar jag min ande." När han hade sagt detta, gav 
han upp andan (Luk 23:46). 

 

Vilken förtröstan, vilken visshet. Vid hans sista stund, vid hans sista 

andetag så visar Jesus på full tillförsikt till Fadern. 

 

- Och detta blir ett sånt vittnesbörd för oss, men inte bara det. 

Officeren som var närvarande när han såg detta börjar i v. 47 ära 

Gud och bekänna att Jesus verkligen är rättfärdig. 

 

En av rövarna går från att ha hånat Jesus till att bekänna sin egen synd 

och i tro förtrösta på honom. 

 

- Officeraren efter att bevittnat Jesu död förvandlas från att hånat 
honom till att börja tillbe Gud. Och folket från att ha ropat korsfäst 

går nu i v. 48 sörjande hem. 

 

Men samtidigt så bland dom andra som sett Jesu död så dog en av 

rövarna i sitt hån och gick för evigt förlorad. Dom religiösa ledarna 

fastän dom sett hur Skriften inför deras egna ögon gick i uppfyllese 

fortsatte att motstå budskapet om evangeliet. 

 

- Nu har du och jag fått bevittna Jesu död. Hur ska vi då gensvara?  

 

Vid sin egen död var Jesu sista ord: "Far, i dina händer överlämnar jag 
min ande.” 
 

- Han var helt förvissad om att Fadern skulle ta emot honom och på 

tredje dagen låta honom uppstå kroppsligen.  
 

Har du denna förvissning? Har du denna förtröstan på Fadern att Gud 

Fadern kommer att ta emot dig och låta dig uppstå till evigt liv?  

 

- En dag så kommer vi alla om Jesus inte hinner komma tillbaks 

innan dess att ta våra sista andetag.  

 



Döden är oundviklig och klockan tickar på för oss alla. För varje år, för 
varje månad, för varje vecka, varje dag, varje minut, varje sekund så 

kommer döden närmare för oss alla.  

 

- Den förste rövaren försökte undvika den, men det går inte. När du 

tar ditt sista andetag, vad väntar dig då? 

 

Paradiset som för den andre rövaren eller evigt mörker?  

 

- Där på korset så genomled Jesus helvetets mörker så att vi inte ska 

behöva göra det.  

 

Där så tog han på sig syndares straff och besegrade ondskans alla 

makter (Kol 2:15). 

 
- Där så öppnade Jesus vägen in i paradiset för dom största av 

syndare så som rövaren på korset och officeren som varit delaktig i 

hans tortyr och död. 

 

Och där så har han också öppnat vägen för dig och mig om vi likt rövaren 

bekänner vår synd och i tro ber honom, tänk på mig när du kommer till 

ditt rike. 

 

- Och han har redan tänkt på oss. Det var det han gjorde när han dog 

på korset i syndares ställe. 

 

Så frågan är: Hur ska du gensvara till Jesu död? Genom att håna honom 

eller strunta i honom eller att genom i tro omfamna Jesus som din 

Frälsare och Kung. 

 
- Om du gör detta så behöver du inte frukta döden, utan kan som 

Jesus i full förtröstan säga: "Far, i dina händer överlämnar jag min 
ande.” 

 

[Bön] 


