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Tänk på mig, när du kommer 

med ditt rike!              (Luk. 23:42)                                                                                                                                                                                                                                          

_____________________________________ 
Prata med Jesus! 

Talk to Jesus! 
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Kära vänner till go4peace, 

 

På något sätt hade han inte hittat sin väg i livet. Han hade gjort sig skyldig till en hel del 

förbrytelser. Nu fick han betala sina misstag med sitt liv. De var tre som hade dömts till döden 

och korsfästs. Anledningen till sin egen dom kunde han begripa. Det var „vad han har förtjänat“ 

(Luk. 23:41). Bredvid honom hängde Jesus – 33 år gammal, och brevid honom en annan 

förbrytare. Jesus hade hållit fast vid kärlekens budskap. Många orättvisheter hade han nämnt 

vid deras rätta namn. Med detta hade han upprörd de stora i sin religion. De hade dragit honom 

inför rätta och nu hängde han orättvist på korset. 

 

 Det fanns ingen väg tillbaka för den unge mannen. Hans liv skulle snart komma till sitt 

irdiska slut. Hade han haft en relation till Gud under sin livstid? Det vet vi inte. Men i detta 

ögonblick känner han Jesu djupa godhet och barmhärtighet. Han ser till Jesus och ber honom: 

”Jesus, tänk på mig, när du kommer med ditt rike!” I sin nöd tilltalar han Jesus direkt. Genom 

att prata med honom hittar hans själ stöd och tillförsikt. ”Redan i dag skall du vara med mig i 

paradiset!” får han höra. 

 

 Helt plötsligt hade det blivit nödvändigt att hitta en bostad åt en ung student i en stad 

som låg lite längre bort. Vi var redan på vägen dit. Via telefon fick hon rådet att avstå från ett 

erbjudande. På nätet hittade hon snabbt en lämplig bostad som måste besiktas redan på samma 

dag. Hon skrev ett mejl med sitt smartphone till hyresvärden. Skulle hon svara så snabbt? – Vår 

tid var begränsat. Vi bad. ”Jesus, om det är din vilja, så låt den här kvinnan hitta mejlet och 

reagera!” Efter fem minuter kom frågan från hyresvärden när besiktningen skulle kunna ske. 

”Om det är möjligt, om 15 minuter!” svarade den unga kvinnan. ”Oj, det var ju ambitiöst, men 

det funkar!” var svaret. Det finns inte något ögonblick då det inte är möjligt att prata med Jesus. 

Alltså: Prata med Jesus! – Talk to Jesus! 
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