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Spomni se me, ko prideš
v svoje kraljestvo!
(Luka 23,42)
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Govori z Jezusom!
Talk to Jesus!

Dragi prijatelji go4peace!
Iz nekega razloga se je mučil s prevzemanjem odgovornosti za svoje življenje. Zagrešil
je številne prekrške, zdaj pa je moral plačati za napake v svojem življenju. Trije takšni so bili
obsojeni na smrt in križani. Razumel je razlog za obsodbo ‒ doletela ga je po pravici in je dobil,
kar si je zaslužil (Luka 23,41). Zraven njega je bil Jezus in še en drug zločinec. Jezus je
zagovarjal sporočilo ljubezni. Razkril je veliko krivic. Zaradi njegovih dejanj so se pomembni
ljudje iste verske pripadnosti obrnili proti njemu. Zvlekli so ga na sodišče in potem je bil pribit
na križ, po krivem.
Ni bilo več poti nazaj za mladega moža. Njegovo zemeljsko življenje se bo kmalu
zaključilo. Ali je bil povezan z Bogom tekom svojega življenja? Ne vemo, vendar je v tem
trenutku lahko občutil dobro in milostno plat Jezusa. Obrne se k Jezusu in ga prosi: »Jezus,
spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo!« V svoji stiski spregovori z Jezusom. Njegova duša
najde podporo in zagotovilo v tem dialogu. »… Danes boš z Menoj v raju,« sliši v njegovem
odgovoru.
V kratkem času smo morali poiskati stanovanje za mlado študentko v oddaljenem mestu.
Bili smo že na poti, ko so ji svetovali, naj ne pride. Hitro je na spletu našla novo primerno
stanovanje. Morali smo si ga ogledati prav tisti dan. Poslala je elektronsko pošto najemodajalki.
Naš čas je bil omejen – ali se bo odzvala pravočasno? Molili smo: »Jezus, če ti to ugaja, naj
najemodajalka odgovori na elektronsko pošto.« Prišla je v roku 5 minut z vprašanjem, ali si
želimo ogledati stanovanje. »Čez 15 minut, če je to možno,« je odgovorila študentka. »Uf, to
je nekoliko nenadno, ampak je možno,« je bil odgovor. Ni enega trenutka, ko ni mogoče, da bi
govorili z Jezusom, zato govori z Jezusom!
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