
Komfrit nr. 2 13

Husket af Jesus

Det var den værste dag 
i mit liv! Jeg troede, 
mit hjerte ville gå i 
stykker. Jeg så min 
elskede søn hænge der 
på korset. Men i dag 
forstår jeg det bedre. 
Det var også den 
mest fantastiske dag 
nogensinde. Der skete 
mange mærkelige 
ting. Jeg har gemt det 
hele i mit hjerte. 

Store problemer
Jesus var ikke den 
eneste, der blev 
korsfæstet den dag. 
Der var også to andre. 
Den ene har jeg kendt, 
siden han var barn. 
Stakkels dreng - uden 
far og mor. Hans bed-
stemor havde svært 
ved at styre ham. 
Han løb altid rundt i 
gaderne i Nazareth og 
lavede ballade med 
nogle andre drenge. 
Han var ikke særlig 

sød ved Jesus. Og da 
han blev ældre, kom 
han i store problemer. 
Han sad længe i fæng-
sel. Og nu hang han 
der ved siden af Jesus 
på korset.

Grimme ting
Røveren, der hang 
på det tredje kors, 
begyndte at håne 
Jesus og sige grimme 
ting. Han sagde: ”Er 
du ikke Kristus? Frels 
dig selv og os!” Jeg 
forstod faktisk heller 
ikke, hvorfor Jesus 
skulle hænge på et 
kors. Kunne Gud ikke 
hjælpe ham? Jeg græd 
meget den dag! 

Noget uventet
Men så skete det 
uventede: Nu talte 
den første røver og 
sagde: ”Skammer du 
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dig ikke? Hvordan 
kan du tale sådan 
til Jesus? Han har 
ikke gjort noget ondt. 
Aldrig! Han er slet 
ikke som dig og mig. 
Vi har fortjent denne 
straf.” Bagefter vendte 
han sig mod Jesus og 
sagde: ”Jesus, husk 
mig, når du kommer i 
dit rige.”
Denne røver var 
klogere end alle 
præsterne. Han 

forstod, hvem Jesus 
var den dag på korset. 
Og Jesus så på ham. 
Han kendte ham. Og 
hans ord til manden 
var fantastiske: ”I dag 
skal du være med mig 
i Paradis”. Røveren fik 
livet - og så døde han… 
Jesus er ikke som 
nogen anden!

Hilsen  Maria, 
Jesu mor


