
Er ikke du Messias? 
Når vi leser dramaet om Jesu korsfestelse, er det kanskje ikke så mange som 

fester seg ved de to forbryterne som ble korsfestet sammen med ham. De fleste 

konsentrerer seg vel helst om hovedpersonen. Men la oss se litt på disse to, på 

hvordan de opplevde den siste tiden av livet sitt. 
 

Vi leser at den ene av dem spottet Jesus og sa: «Er ikke du Messias? Frels da deg selv 

og oss». Hos ham var det ikke tegn til anger for sine forbrytelser, og bønn om 

tilgivelse. Og han tenkte slett ikke på å gjøre noe selv med sin situasjon: å få en bedre 

utgang på livet sitt. Den andre av de to sa derimot: «For oss er dommen rettferdig, vi 

får bare igjen for det vi har gjort». 

Det viser seg at denne mannen er villig til å gjøre opp for seg, han angrer, og 

bønnfaller Jesus: «Husk på meg når du kommer i ditt rike». Og Jesus svarer disse 

forløsende ord: «Sannelig, jeg sier deg, i dag skal du være med meg i Paradis». 

Slik ble langfredagen for denne mannen en port som åpnet seg til livet gjennom 

døden. Det er stor forskjell på disse forbryterne. Den første bærer absolutt ikke preg 

av å være en angrende synder, han til og med spotter Jesus. Den andre ser at dommen 

er rettferdig for dem begge, og mener det er meningsløst at Jesus er dømt, han som 

ikke hadde gjort noe galt. Og som i tillegg til henrettelsen måtte bære forakt for sine 

sår. — Men denne mannen visste ikke at Jesu lidelsesvei til Golgata var Guds vei og 

vilje. 

Dette er en gripende fortelling, som kan være en vekker, også for dagens mennesker. 

Den viser at det er håp om Paradis, selv for den usleste av oss. Hvis vi er villige til å 

bekjenne våre synder, og ber om tilgivelse, vil også vi oppleve Jesu nåde og 

barrmhjertighet. La det være påskens glade budskap. God påske 
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