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Rozmawiaj z Jezusem!
Talk to Jesus!

Kochani Przyjaciele go4peace,
jakoś nie poukładał sobie życia. Dopuścił się wielu przestępstw. A teraz musiał za nie
zapłacić życiem. W trójkę zostali skazani na śmierć przez ukrzyżowanie. Powody swojego
oskarżenia dobrze rozumiał. Była to „zapłata za jego czyny” (Łk 23,41). Obok niego wisiał
Jezus – 33-latek, a dalej jeszcze jeden przestępca. Jezus przekazywał przesłanie o miłości.
Wiele nieprawości nazywał po imieniu, czym naraził się wielkim ze swojej religii, którzy
zrobili mu proces. Teraz Jezus wisi niesprawiedliwie na krzyżu.
Dla młodego mężczyzny nie było już odwrotu. Jego życie wkrótce dotrze do ziemskiego
kresu. Ale czy za życia miał kontakt z Bogiem? Tego nie wiemy. Jednak w tym momencie
odczuwa on głębię dobroci i miłosierdzia Jezusa. Patrzy na Jezusa i prosi Go: „Jezu, wspomnij
na mnie, gdy przyjdziesz do swego Królestwa!” W swoim beznadziejnym położeniu zwraca się
bezpośrednio do Jezusa i w Nim jego dusza znajduje oparcie i nadzieję. I słyszy: „Jeszcze dziś
będziesz ze mną w raju.”
Nagle trzeba było znaleźć mieszkanie dla studentki przybyłej z odległego miasta.
Odradzono jej telefonicznie pewną ofertę, więc znalazła szybko w internecie inne mieszkanie
dostępne od zaraz. Napisała ze swojej komórki maila do właścicielki. Tylko, czy ona szybko
odpowie? A czas był bardzo ograniczony. Modliliśmy się. „Jezu, jeżeli jest taka Twoja wola
spraw, by ta właścicielka mieszkania zobaczyła maila i szybko zareagowała!” Po 5 minutach
odpowiedziała z zapytaniem, kiedy ma być wizytacja tego mieszkania. „Jeżeli to możliwe, to
proszę za 15 minut” - odpisała studentka. „To bardzo szybko, ale zapraszam.” Nie ma takich
momentów, w których nie byłaby możliwa rozmowa z Jezusem. A zatem: Rozmawiaj z
Jezusem! – Talk to Jesus!
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