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Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady
8 drwiąco
mówili: ”Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest
Mesjaszem, Wybrańcem Bożym”. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i
podawali Mu ocet, mówiąc: ”Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie”. Był
także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: ”To jest król żydowski”.
Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: ”Czy Ty nie jesteś
Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas”. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ”Ty nawet Boga się
nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie, odbieramy
bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił”. I dodał: ”Jezu,
wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”. Jezus mu odpowiedział:
”Zaprawdę powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju”. /Łk 23,35-43

Drodzy Rodzice!
Jak wygląda Król, królestwa w które wierzę? Pobity, ubiczowany, z koroną ale cierniową z berłem ale z
trzciny, odarty z szat i wywyższony – ale na drzewie krzyża. Czy taki Król naprawdę nam pasuje, czy takiego
właśnie uznajemy za naszego Pana i Zbawcę?
Dzisiaj pod krzyżem widzimy różne postawy: członkowie Sanhedrynu i żołnierze szydzą: „Jeśli Ty jesteś
Królem żydowskim, wybaw sam siebie”. Jeden z łotrów mówi bardzo podobnie, chociaż nie czuje się
bezpieczny jak tłum, bo dodaje: „Wybaw więc siebie i nas”, liczy na to, że załapie się i zostanie ocalony.
„Czyż Ty nie jesteś Mesjaszem?” – muszę przyznać, że długo nie mogłem się doszukać w tej wypowiedzi
urągania. To przecież brzmi prawie jak wyznanie wiary. Jest jeszcze inny moment, w który Jezus reaguje
bardzo mocno – gdy Piotr się dowiaduje, że Mesjasz musi wiele wycierpieć, że będzie odrzucony, że Go
zabiją. Jak to zabiją Mesjasza? Jezu, co ty mówisz?", wtedy Jezus zgromił go słowami: "Zejdź mi z oczu
Szatanie". To jest często moja postaw. Coś się dzieje w moim życiu a ja mówię: …no Panie Jezu to chyba
wiesz co masz teraz zrobić…. działaj…
Każdy z nas jest łotrem i „sprawiedliwie, odbieramy słuszną karę za nasze uczynki” nie starajmy się więc
zachować życia tu na ziemi ale wydajmy nasze życie i wszystkie sprawy w ręce Króla.
Drogie dzieci!
1. Dlaczego jeden łotr został usprawiedliwiony?
2. Dlaczego Jezus nie chciał sam siebie ocalić od krzyża i śmierci?
3. Co by się stało gdyby Jezu wtedy zszedł z krzyża i nie umarł?
We wspólnej modlitwie powierzmy wszystkie nasze małe i duże sprawy Jezusowi – i nie starajmy się szukać
ich rozwiązania. Zaufajmy – On wie, co trzeba zrobić
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