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Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i
darami, Jezus powiedział: ”Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie

kamień na kamieniu, który by nie był zwalony”. Zapytali Go: ”Nauczycielu, kiedy to
nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie?”. Jezus odpowiedział: ”Strzeżcie
się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić:
"Ja jestem" oraz "nadszedł czas". Nie chodźcie za nimi. I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie
o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec”. Wtedy
mówił do nich: ”Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą
silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie
znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was
prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia
wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania
świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem
dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się
mógł oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i
przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie
w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość
ocalicie wasze życie”. /Łk 21, 5-19
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Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi: „Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu." I
może wydawać się, że to jeszcze nas nie dotyczy, że to zapowiedź rzeczy przyszłych. Choć, jako rodzice,
jako dorośli możemy zadać sobie pytanie, czy i nam nie zdarza się występować przeciwko komuś. Czy
rzeczywiście zawsze jesteśmy w porządku w stosunku do drugiej osoby. Zwłaszcza, jeśli myśli inaczej niż
my, żyje inaczej niż my, inaczej wychowuje swoje dzieci,albo po prostu jest naszym dzieckiem... Czy już
wtedy nie występujemy przeciwko tym osobom, w naszych myślach, w słowach, czy może obgadywaniu,
karaniu...
"Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować." I znowu. Czy to zapowiedź
rzeczy przyszłych, czy coś, czego już doświadczamy? Jak jesteśmy odbierani w swoim otoczeniu kiedy
przyznamy się do Boga, do swojej wiary, do swoich wartości? I jeśli jest to dla nas trudne, czy nadal mamy
siłę by świadczyć, i by modlić się za tych, którzy nas prześladują? "Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam
urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i
radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli
przed wami." (Mt 5, 11-12)

Dla dzieci:

1. Czy często zdarza mi się kłócić z innymi?
2. Czy prowokuję kłótnię?
3. Co robię po kłótni? Czy przepraszam? Czy oczekuję przeprosin?
4. Czy umiem wybaczyć? I jak to wygląda?
5.Ajak zachowuję się, gdy ktoś robi na złość? Kiedy mnie przezywa, śmieje się ze mnie?
6. Czy modlę się za tych, którzy nie są dla mnie mili?

Usiądźcie w rodzinnym gronie i pomódlcie się za tych, których wy skrzywdziliście (słowem, zachowaniem,
gestem) i za tych, którzy skrzywdzili was. Pamiętajcie, aby być przed Bogiem i przed waszymi dziećmi -
autentycznymi.
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