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Nebeški Kralj
Evangelij po Luku 23,35b–43
35
Voditelji so se norčevali iz Jezusa in govorili: »Druge je rešil, naj reši sebe, če
je on Božji Mesija in Izvoljenec.« 36 Posmehovali so se mu tudi vojaki; pristopali so
in mu ponujali kisa. 37 Govorili so: »Če si judovski kralj, reši samega sebe.« 38 Nad
njim je bil tudi napis: »Ta je judovski kralj.«
39
Eden od hudodelcev, ki sta visela na križu, ga je preklinjal in mu govoril: »Ali
nisi ti Mesija? Reši sebe in naju!« 40 Drugi pa mu je odgovoril in ga grajal: »Ali se ti
ne bojiš Boga, ko si v isti obsodbi? 41 In midva po pravici, kajti prejemava primerno
povračilo za to, kar sva storila; ta pa ni storil nič hudega.« 42 In govoril je: »Jezus,
spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo!« 43 In on mu je rekel: »Resnično, povem
ti: Danes boš z menoj v raju.«
Ostala berila: Druga Samuelova knjiga 5,1–3; Psalm 122,1–2.4–5;
Pismo Kološanom 1,12–20.

LECTIO:
Danes stojimo pred križem. Jezus umira v agoniji, skupaj z dvema razbojnikoma.
Judovski voditelji se mu posmehujejo in rogajo, ker je trdil, da je Mesija, pa ne more
rešiti niti samega sebe. Tudi rimski vojaki izlivajo svoj prezir na tako imenovanega
»judovskega kralja«.
V poudarjenem kontrastu nam Luka poda osupljiv pogovor med Jezusom in
enim izmed razbojnikov. Edino Luka je zabeležil ta dialog, ki je nekomu spremenil
življenje.
Eden izmed razbojnikov se pridruži splošnemu zasmehovanju Jezusove trditve,
da je Mesija. Drugi razbojnik pa ga pograja. Spoznal je dve bistveni stvari. Prvič:
judovski voditelji so prezrli, da Jezus »ni storil nič hudega« (vrstica 41) – torej je
nedolžen in si ne zasluži kazni. Drugič: res je to, kar so obupano pričakovali učenci
– to ni konec, temveč se bo Jezus vrnil, vrnil kot Kralj (vrstica 42).
Bogaboječi razbojnik je priznal, da si zasluži kazen za svoja dejanja. Izpovedal
je vero v Jezusa in se izročil v Božje roke, vedoč, da je to njegovo edino upanje.
Jezus se odzove, kakor se je na iskreno vero in na klic po usmiljenju odzval vedno:
z darom odrešenja.
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MEDITATIO:
Ustavi se ob vznožju križa. Priznaj svojo grešnost. Raduj se nad Božjim
usmiljenjem, ki je namenjeno grešnikom, kot smo mi.
Kako si v Jezusu spoznal svojega odrešenika? Si bil deležen nenadnega trenutka
milosti, ko si se zavedel resnice, kakor razbojnik? Ali pa je tvoje spoznavanje trajalo
dalj časa in te je privedlo do vere po nekaj mesecih ali letih?
Pomisli naprej na čas, ko se bo Jezus vrnil v moči in slavi kot Kralj kraljev in
Gospod gospodov. Premišljuj o tem veličastnem upanju.

ORATIO:
Vzemi si čas in se zahvali Jezusu, ker je na križu vzel nase kazen za naše grehe.
Zaradi tega Božjega milostnega daru, ki si ga nikakor ne moremo zaslužiti ali
prislužiti, tudi mi lahko prejmemo odpuščanje in dobimo večno življenje.

CONTEMPLATIO:
Premišljuj o svojem čudovitem Odrešeniku, ki ga razodeva odlomek iz Pisma
Kološanom 1,15–20. Večkrat preberi te vrstice in dovoli, da se dotaknejo tvoje
duše.
»Ta je podoba nevidnega Boga, prvorojenec vsega stvarstva, kajti v njem je bilo
ustvarjeno vse, kar je v nebesih in kar je na zemlji, vidne in nevidne stvari, tako
prestoli kakor gospostva, tako vladarstva kakor oblasti. Vse je bilo ustvarjeno po
njem in zanj. On je obstajal pred vsemi stvarmi in v njem je utemeljeno vse in on
je glava telesa, to je Cerkve. On je začetek, prvorojenec med mrtvimi, tako da je
postal prvi med vsemi stvarmi. Bog je namreč hotel, da se je v njem naselila vsa
polnost in da je po njem spravil s sabo vse stvarstvo, saj je s krvjo njegovega križa,
se pravi po njem, pomiril, kar je na zemlji in kar je v nebesih.«
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