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Rozpoczęcie
Przywitanie, znak krzyża, modlitwa do Ducha Świętego, pieśń ku czci św. Ojca Pio.

Modlitwa SłoweM BożyM
Pomocą w modlitwie i dzieleniu się Słowem Bożym może być medytacja biblijna, której tekst 
znajduje się na końcu konspektu. Tekst medytacji można rozdać członkom grupy jakiś czas 
przed spotkaniem do osobistego rozważenia.
Każdy z uczestników ma przed sobą tekst Pisma Świętego: Łk 23, 33-43. Wybrana osoba odczytuje 
uroczyście fragment Ewangelii. Następnie w modlitewnym skupieniu każdy może na głos jeszcze 
raz przeczytać jakieś wybrane zdanie, frazę z odczytanej perykopy, takie, które szczególnie poru-
szyło jego serce. W ten sposób słowa Pisma Świętego rozbrzmiewają ponownie, urywanymi zda-
niami, poprzez osobiste zaangażowanie przenikając do serc wszystkich uczestników.
Gdy taki sposób modlitwy zostanie już dobrze przyjęty w Grupie, podczas kolejnych spotkań do 
czytanych zdań można dołączać krótkie wezwania uwielbienia, prośby, przeproszenia, ucząc się 
w ten sposób spontanicznej modlitwy rodzącej się ze słuchania słowa Bożego.
Prowadzący w odpowiednim momencie kończy modlitwę Słowem Bożym i przechodzi do ko-
lejnego punktu spotkania.

Katecheza
Po modlitwie słowami Pisma Świętego, które są głównym tekstem dotykającym tematu spotkania, 
następuje katecheza. Zasadniczo wygłasza ją kapłan. Jeśli kapłan uzna, że w Grupie są odpowied-
nie osoby, które mogłyby przygotować i wygłosić katechezę, może wcześniej powierzyć im to zada-
nie. Sam oczywiście jest obecny i czuwa nad wszystkim. Powierzanie przygotowania i wygłoszenia 
katechezy członkom Grupy może być istotnym i cennym elementem formacji, ożywiającym ich 
wiarę i jeszcze bardziej pobudzającym do odkrywania swego miejsca w Kościele. Oczywiście wy-
maga ono nieustannego zaangażowania kapłana, który cały czas prowadzi taką osobę i rozeznaje 
owoce rodzące się w Grupie. Katecheza nie powinna trwać dłużej niż 20 minut.
W przygotowaniu katechezy można posłużyć się tekstem poniższego rozważania, którego auto-
rem jest Roman Rusek OFMCap. 

KonspeKt spotKania formacyjnego 
dla grup modlitwy ojca pio

Wyznanie grzechów
lipec 2017
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Wyznanie grzechów
Szczere i odważne wyznanie grzechów podczas spowiedzi jest znakiem nawrócenia, 
które pod wpływem łaski dokonało się w człowieku. Dowodzi ono tego, że potępia-
my popełnione przez siebie zło, odwracamy się od niego i pragniemy rozpocząć no-
we życie.
1. Co powinniśmy wyznać podczas spowiedzi? (Łk 23,39-43)
Łotr ukrzyżowany z Jezusem przyznał się przed Nim do swojej winy. Powiedział do 
drugiego złoczyńcy: „My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę 
za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił” (Łk 23,41). Podobnie dzieje się w sa-
kramencie pojednania: osoba spowiadająca się przed Chrystusem i kapłanem przy-
znaje się do popełnionych przez siebie grzechów.  
Najlepiej przyznać się do wszystkich grzechów, które pamiętamy, chociaż ścisły obo-
wiązek wyspowiadania się obejmuje tylko ciężkie przewinienia, czyli poważne wy-
kroczenia dokonane z pełną świadomością i całkowicie dobrowolnie. Przy grzechach 
ciężkich należy podać liczbę albo częstotliwość występowania (np. dwa razy w tygo-
dniu) oraz okoliczności zmieniające ich rodzaj (np. w przypadku kradzieży określić, 
co zostało skradzione). Przy grzechach lekkich nie trzeba podawać ani ich liczby, ani 
okoliczności. Wyznanie nie musi być drobiazgowe, ale też nie powinno być za ogól-
ne, typu: „Zgrzeszyłem przeciwko piątemu, szóstemu i siódmemu przykazaniu”. 
2. Jakie skutki przynosi świadome zatajenie podczas spowiedzi grzechów ciężkich, a ja-
kie grzechów lekkich? (1 J 1,8-10)
Świadome zatajenie grzechu ciężkiego powoduje nieważność sakramentu pokuty 
i popełnienie świętokradztwa. W takim przypadku wymagane jest ponowne wyspo-
wiadanie się ze śmiertelnych grzechów zatajonych podczas spowiedzi świętokradz-
kich.
Niewyznanie grzechów lekkich, nawet zupełnie świadome, nie powoduje święto-
kradztwa spowiedzi ani jej nieważności. Kościół nie nakłada obowiązku wyznawa-
nia ich podczas spowiedzi, ale zachęca do tego, gdyż odnosi się wówczas więcej ko-
rzyści duchowej. 
Trzeba wierzyć, że spowiedź jest sakramentem, w którym następuje spotkanie z ko-
chającym Jezusem pragnącym wszystko przebaczyć. Świadomość Jego wielkiej mi-
łości powinna uwolnić osoby lękliwe od ciągłego powtarzania spowiedzi, co do waż-
ności których mają wątpliwość. Nie należy się obawiać, że spowiedzi były święto-
kradzkie tylko dlatego, że „może” w przeszłości nie wyznało się jakiegoś grzechu lub 
nie żałowało się za niego dostatecznie mocno. Skrupulanci powinni zrozumieć, że 
Bóg stawia człowiekowi wymagania w zależności od stopnia jego dojrzałości fizycz-
nej, psychicznej i duchowej, co oznacza, że nie oczekuje od dziecka tego, czego może 
wymagać od człowieka dorosłego.
3. Co zrobić, gdy zapomniało się wyznać jakiś grzech podczas spowiedzi?
Osobie skruszonej Bóg przebacza wszystkie grzechy, nawet te, które zapomniała wy-
znać podczas spowiedzi. Jeśli człowiek zapomniał wyznać grzech ciężki – choć to 
mało prawdopodobne, gdyż nie ulatuje on szybko z pamięci ze względu na bardzo 
silne zaangażowanie w jego popełnienie – powinien go wyznać przy następnej spo-
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wiedzi. Nie musi jednak wracać do konfesjonału, od którego dopiero co odszedł, ani 
przystępować specjalnie po raz drugi do sakramentu, nawet gdy ma ku temu dogod-
ną okazję, bo np. nie ma  penitentów. 
Sakrament pokuty – o czym trzeba pamiętać – nie jest „automatem do oczyszczania 
się z grzechów”, lecz spotkaniem z Chrystusem – kochającym, miłosiernym, gorąco 
pragnącym wszystko przebaczyć. O Nim przede wszystkim należy pamiętać podczas 
przystępowania do spowiedzi. 
Postawa Ojca Pio
Ojciec Pio wyznanie grzechów przeżywał bardzo emocjonalnie, potrafił np. wy-
buchnąć niepohamowanym płaczem. Pewnemu spowiednikowi wyjaśnił swoje za-
chowanie w następujący sposób: „Myślisz, że spowiedź to zwykłe wyznanie przekro-
czenia przepisów, a przecież grzechy są zawsze gwałtem zadanym miłości. Ja płaczę, 
bo właśnie sprzeniewierzyłem się miłości”. Mówił też, że spowiedź to kąpiel dla du-
szy: „Jeśli często kąpiesz swoje ciało, tym bardziej powinieneś dbać o częstą kąpiel 
swojej duszy”. „Nie chcę, aby dusze pozostawały bez spowiedzi dłużej niż tydzień. 
Nawet czysty i niezamieszkały pokój gromadzi kurz, więc gdy się wejdzie do niego 
po tygodniu, widać, że trzeba go znowu posprzątać”.

dzielenie w GRUpach
Po wysłuchaniu katechezy następuje czas dzielenia. Jest to bardzo ważny moment spotkania 
formacyjnego. Pozwala on czynnie zaangażować się wszystkim członkom grupy, łączy treści 
poruszane na spotkaniu z codziennym życiem, jest czasem świadectwa, w którym tworzą się 
w grupie więzy oparte na wspólnym doświadczeniu wiary i spotkania z żywym Bogiem.
Aby dzielenie mogło spełnić swoją rolę, grupa w nim uczestnicząca nie może być zbyt licz-
na. Przyjmuje się, że nie powinna przekraczać ośmiu osób. Jeśli w  spotkaniu bierze udział 
większa liczba uczestników, należy wcześniej pomyśleć o podziale na małe grupy i wyborze 
prowadzących dzielenie. Rolą prowadzącego jest rozpoczęcie i zakończenie tej części spotka-
nia, stawianie pytań zachęcających do świadectwa, dbanie o to, by każdy z uczestników miał 
możność zabrania głosu. Kapłan również bierze czynny udział w dzieleniu, przyłączając się 
do jednej z grup.
Dobrze jest wcześniej ściśle wyznaczyć czas na tę czynność, jednakowy dla wszystkich małych 
grup, tak aby w miarę równocześnie zakończyć ten punkt spotkania. Dzielenie, w zależności od 
liczebności małych grup, powinno trwać od 30 do 45 minut.

Pytania do dzielenia w grupach:
•  Co powinniśmy wyznać podczas spowiedzi?
•  Jakie skutki przynosi świadome zatajenie podczas spowiedzi grzechów ciężkich, a  jakie 

grzechów lekkich?
•  Co zrobić, gdy zapomniało się wyznać jakiś grzech podczas spowiedzi?
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zaKończenie
Po zakończonym dzieleniu Grupa znów spotyka się w  całości. Można przekazać niezbędne 
ogłoszenia i zakończyć spotkanie krótką modlitwą, np. dziesiątkiem różańca w intencjach Gru-
py oraz błogosławieństwem kapłana.
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Medytacja BiBlijna
Gdy przyszli na miejsce, zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jezusa i złoczyńców, jednego po 
prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, 
co czynią. Potem rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając losy. A lud stał i patrzył. Lecz 
członkowie Wysokiej Rady 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 po-
nosisz? 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, 33-43)

Ostatnie słowa Jezusa na krzyżu skierowane są do Ojca. Prosi Go o przeba czenie dla tych, któ-
rzy Go krzyżują, a jednocześnie oddaje w ręce Ojca swoje życie, obarczone wszystkimi naszymi 
grzechami. W centrum znajduje się Jego solidarność z zagubionymi braćmi.
Na krzyżu Jezus ubogi, głodny, płaczący, znienawidzony, odrzucony, znieważony i odepchnięty 
jak złoczyńca, kocha nieprzyjaciół, czyni im dobrze, błogosławi ich, wsta wia się za nimi, opiera 
się złu, biorąc je na siebie. On jest Synem równym Ojcu, który nie sądzi, nie potępia, ale przeba-
cza i oddaje życie za braci.
Jezus uwalnia nas nie od śmierci, ale od lęku przed nią, który zatruwa całe życie. „Grzechem” jest 
zasadniczo to kłamstwo, które odebrało nam poznanie Boga jako miłości i uniemożliwia nam 
przy jęcie tego, że jesteśmy od Niego i dla Niego. Dlatego obawiamy się spotkania z Nim w naszej 
śmierci i żyjemy jak niewolnicy tego niepokoju przez całe życie. On nas od tego uwalnia, dając 
nam swą przyjaźń i będąc przy nas aż do śmierci.
Zbawienie polega na przejściu od pierwszego do drugiego złoczyńcy. On bowiem, świadomy 
popełnionego zła i wyznające je, przekonany o solidarności swego Pana z nim, jest jedynym, 
którego Jezus bezpośrednio kanonizuje, wynosząc go do chwały nieba. Jest prototypem wszyst-
kich świętych Nowego Testamentu, złoczyńców ułaskawionych przez krzyż Chrystusa.

Przyszli na miejsce zwane Czaszką, tam ukrzyżowali. 
Ten, który wszedł jako król pokoju, zostaje teraz wyrzucony z miasta, które nie zazna pokoju, 
dopóki nie rozpozna dnia nawiedzenia swego Pana. Dobroczyńca kończy między złoczyńca-
mi, poza murami miasta, uczyniony przekleństwem i grzechem (Ga 3, 13; 2 Kor 5, 21). Krzyż, 
okrutna i przerażająca śmierć, kara niewolnika, jest tronem króla. Zawieszony na szubienicy 
może wznosić się na ramionach i oddychać, dopóki ma odrobinę siły. Osuwa się i umiera dopie-
ro wtedy, gdy wygaśnie w Nim resztka chęci życia. To śmierć, która rodzi się niejako od środka.
Jego i złoczyńców, jednego po prawej, a drugiego po lewej Jego stronie. 
Widzimy tu całko witą solidarność między Sprawiedliwym i złoczyńcami. Ci dwaj reprezentują 
wszystkich nas, ludzi wezwanych do odczytania tajemnicy Boga obecnego w centrum naszych 
krzyży. Naszą główną „profesją” jest bycie zło-czyńcą, czynienie zła. Każdy z nas wyrządza je 
zgodnie ze swoim konkretnym „zawodem”.
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Ojcze, odpuść im. 
Kiedy Jezus stoi przed Ojcem, prosi Go o to, co Mu leży na sercu – o przebaczenie swoim braciom. 
Jest to modlitwa najwyższego ka płana, który przeszedł niebiosa i umie znosić nasze boleści, same-
mu będąc doświad czonym we wszystkim (Hbr 4,15). W prośbie tej Jezus rzuca ziarno królestwa, 
którym jest miłość Ojca w przeba czeniu bratu. Nie jest On jak ci, którzy złorzeczą i gardzą nie-
przyjacielem, grożąc mu zemstą z nieba. Skazany, osądzony i poniżony Sprawiedliwy, uniewinnia, 
usprawiedliwia i modli się za niesprawiedliwych nieprzyjaciół.
Przebaczenie jest kluczem do odczytania i  zrozumienia zbawienia, które przynosi Jezus. Jest 
tym, co powinni głosić Jego uczniowie. Jego krzyż jest bliskością miłości większej od wszelkiego 
popełnionego grzechu i od wszel kiego doznanego zła. W nim Bóg zstępuje w głębiny wszelkiej 
możliwej otchłani, by być z każdym człowiekiem. Przebaczając tym, którzy Go krzyżowali, Jezus 
objawia się jako Syn i zarazem objawia, kim jest Ojciec. Mówiąc ściślej, Bóg nie tyle jest miło-
sierny, co raczej jest samym mi łosierdziem. Kto nie przebacza, ten nie zna Boga i popada w moc 
szatana, którego ma chinacji nie zna.
bo nie wiedzą, co czynią. 
Gdyby wiedzieli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały. Nasz grzech nie zostaje złagodzony, lecz wręcz 
uwypuklony: nie znamy Pana chwały, którego krzyżujemy. Jesteśmy szatańsko ślepi wobec naszego 
zła i Jego dobra. Kiedy otworzymy oczy, będziemy zbawieni, tak jak „drugi” ze złoczyń ców.
rzucili losy o Jego ubranie i podzielili się nimi. 
Przypa da nam w udziale odziedziczenie szat naszego Pana. Jezus przyoblókł się naszą nagością, 
aby każdemu grzesznikowi dać jego pierwotną szatę dziecka (por. Łk 15, 22).
lud stał i przyglądał się. 
Patrzenie na Ukrzyżowanego to po czątek nowej mądrości. Jest to objawienie się Boga. Na Gol-
gocie unosi się nad Nim kurtyna i możemy Go widzieć takiego, jaki jest – miłością bez granic 
do nas, grzeszników.
przełożeni zaś drwili sobie z Niego. 
„Ja zaś jestem robak a nie człowiek, pośmie wisko ludzkie i wzgardzony przez lud. Szydzą ze 
mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, rozwierają wargi, potrząsają głową” (Ps 22, 7n). Przełożeni 
ludu ulegają po kusie wyśmiewania, widzą w krzyżu Jezusa swoje zwycięstwo i porażkę wszel-
kich Jego Boskich rosz czeń.
innych wybawiał, niech uratuje samego siebie. 
„Wybawić samego siebie” (oczywi ście od śmierci) to główny zamysł człowieka. Każdy jest goto-
wy wybawić siebie kosz tem innych. Jest to zwodnicze wybawienie płynące z egoizmu, zatracenie 
nasze i innych. Bowiem „kto chce ocalić swoje życie, straci je” (Łk 9, 24). Aby się zbawić, czło-
wiek szuka majątku, władzy, chce się pokazać. Ale w ten sposób rzuca się w objęcia tego, czego 
się lęka, powodując śmierć własną i innych. Mądrości światowej przeciwstawia się szaleństwo 
krzyża. To mądrość Boża, która jest darem, posługą i pokorą. Tylko ten, kto zatraca się z miłości, 
zbawia siebie i innych. „Jeśli bowiem ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie 
samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity” (J 12, 24).
podawali Mu ocet. 
Werset ten nawiązuje do Ps 69, 22: „Gdy byłem spra gniony, poili mnie octem”. Jego pragnieniem 
jest darowanie nam wody żywej. A my da jemy Mu w zamian naszą śmierć.
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jeśli jesteś królem Żydów, wybaw samego siebie. 
To drugie wyśmianie i pokusa pochodzi od żołnierzy, którzy stwierdzają, że Jego mesjanizm jest 
słaby politycznie. Król to ktoś silny i wolny, człowiek idealny i  ideał człowieka. Jezus ob jawia 
swoją moc i wolność, przegrywając i oddając siebie. Jego słabość jest Bożą mocą. Wybawia nas 
od wszelkiej władzy, której siłą jest zniewolenie egoizmem.
to jest król Żydów. 
W zamyśle tego, kto to napisał, było podanie powodu ska zania. Napis został przygotowany w trzech 
językach: hebrajskim, łacińskim i greckim (J 19, 20). Każdy język głosi i wysławia panowanie Tego, 
który uniżył samego siebie, i to aż do śmierci krzyżowej. Zbawienie polega na przejściu od sposobu 
odczytania tych słów przez pierwszego złoczyńcę do tego, w jaki czyni to drugi z nich.
jeden z powieszonych na krzyżu złoczyńców bluźnił Mu. 
Bluźnierstwo, grzech przeciwko Bogu, polega na tym, że nie rozpoznaje się Go na krzyżu - tam, 
gdzie objawia się bez zasłony. Oderwać Boga od krzyża znaczy odebrać Mu Jego chwałę i pomy-
lić Go z bożkiem. To błuźnierstwo jest powszechne także wśród nas, chrześcijan. Często bo wiem 
postępujemy jako wrogowie krzyża Chrystusowego (Flp 3, 18), szukając zbawie nia gdzie indziej.
wybaw siebie i nas. 
Mesjasz, który zbawi siebie – ten złoczyńca przedstawia oczekiwania człowieka, który nie zna 
Boga i czyni Go sobie na swój obraz i podobieństwo. Diabelskie oszustwo każe nam wierzyć, że 
zbawienie polega właśnie na tym, co nas gubi. Ale Bóg nie spełnia - dzięki swej łasce i na nasze 
szczęście - i nie wysłuchuje naszych pragnień, lecz spełnia swoje obietnice. To nie On ma żyć 
naszym słowem, ale my Jego.
drugi natomiast, upominając go, powiedział. 
Ten człowiek – złoczyńca w nie mniejszym i nie większym stopniu niż jego towarzysz – jest 
„inny”, ponieważ widzi w krzyżu jakąś nowość. Komunikuje to drugiemu (drugiej stronie sie-
bie?), uciszając jego słowa jako szatańskie.
ty nawet Boga się nie boisz. 
Bojaźń Boża jest początkiem mądrości (Ps 111, 10). Ukrzyżowany Jezus jest początkiem nowej 
mądrości. Pozwala nam poznać prawdziwe oblicze Boga.
chociaż ponosisz tę samą karę. 
To poznanie pochodzi z odkrycia, że otrzymujemy taką samą karę, jak Bóg. Dlaczego On, mo-
gąc tego uniknąć, postawił się w naszej sytu acji potępionych? Odpowiedź na tę zagadkę wpro-
wadza nas na drogę prowadzącą do Jego poznania.
my sprawiedliwie. 
Nasz krzyż jest sprawiedliwy, ponieważ jesteśmy niespra wiedliwi. Moje cierpienie jest zasłużo-
ne, ponieważ jestem złoczyńcą. Przyznanie się do swego grzechu, które jest pierwszym krokiem 
mądrości, jest możliwe tylko w obliczu miłości, która mnie nie sądzi.
ale On nic złego nie zrobił. 
Jego krzyż jest niesprawiedliwy, ponieważ On jest spra wiedliwy i  przeszedł między nami, 
czyniąc jedynie dobrze. Dlaczego jest tu na krzyżu, obok mnie, osądzony i opuszczony przez 
wszystkich? To pytanie jest drogą do oświe cenia: On jest tu ze mną, abym ja mógł być z Nim. 
Zbawienie to bliskość Boga tam, gdzie czuję się przeklęty i osamotniony. Bóg jest tak blisko 
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mnie, że jest obecny w moim potępieniu. Wpatrując się w Jezusa na krzyżu, poznaję, kim jest 
Bóg i czym jest Jego zbawienie. On jest łaską i miłosierdziem dla mnie. Błogosławiony, ofiaruje 
mi swoją Boską solidarność. „A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć 
tylko z  największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się 
ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za 
nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami” (Rz 5, 7-8). Żaden inny cud, jaki Bóg byłby w stanie dla 
mnie uczynić, nie przekonałby mnie o  Jego miłości. Jego bezsilność na krzyżu, Jego bliskość 
przy mnie w moim złu, Jego solidarność ze mną aż do śmierci usuwają wszelkie moje wątpli-
wości. Bóg jest miłością i kocha mnie, grzesznika! Tylko w ten sposób oszustwo szatana zostaje 
zdemaskowane. Uwolniony od lęku śmierci i egoizmu, jestem wolny, by żyć w miłości, od której 
się wywodzę i ku której zmierzam. W końcu mogę umierać i żyć w pokoju. Na tym polega Boże 
zbawienie. Jezus wybawia mnie od przyczyny zła, którą jest to, że nie czuję się kochany i przy-
jęty. Jest to fundamentalne wyzwolenie. Wszelkie inne ma sens jedynie jako jego znak i wynik.
Jezu. 
Złoczyńca jest jedynym, który wzywa Jezusa po imieniu, bez dodat kowych określeń. Odkrył 
przyjaciela, którego miłość jest sil niejsza niż grzech i śmierć. Jezus znaczy „Bóg zbawia”.
wspomnij o mnie. 
To przyzywanie Boga przewija się przez całą Biblię. Człowiek obawia się, że zostanie zapomnia-
ny. W rzeczywistości to on opuścił Boga. Ale Bóg nigdy nie może go opuścić: „Czyż może nie-
wiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona 
zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie” (Iz 49,15). Jezus, Syn ukrzyżowany, jest przypomnieniem 
Ojcu o każ dym zagubionym dziecku. Stał się ostatnim ze wszystkich, aby już nikt nie musiał 
czuć się opuszczony i wyklęty, nawet umierając na krzyżu jako złoczyńca. Bóg jest teraz bowiem 
w punkcie najbardziej oddalonym od Boga, aby być blisko wszystkich.
gdy wejdziesz do swego królestwa. 
Królestwo Jezusa, Syna, to ramiona Ojca. Szybko tam dotrze, Pierworodny licznych zastępów 
braci. Każdy z nas może tam wejść, jeśli powierzy się Jemu – pierwszemu, który stał się ostatnim. 
W Nim wszyst ko się wykonało.
dzisiaj ze Mną będziesz w raju. 
Ty będziesz ze mną, ponieważ ja, Emmanuel, jestem z tobą. Teraz już wszędzie, jak widzisz. Ty 
nie byłeś ze mną, uciekłeś daleko. A Ja poszedłem daleko, aż tutaj, na krzyż. Chcę być z tobą, 
abyś ty mógł przebywać ze mną. Teraz zawieram z tobą przymierze. Jest nowe, tak jak nasza 
przyjaźń, która zaczyna się dziś. Jest wieczne, tak jak moja wierność, silniejsza od śmierci. Po-
tem też będziesz „ze mną”, tak jak teraz Ja jestem z tobą. I to właśnie jest raj, gdyż ja jestem two-
im życiem.  Będziemy żyć na zawsze ra zem: ty ze mną, gdyż Ja z tobą, ty we mnie, a Ja w tobie. 
Jestem solidarny z twoim cier pieniem, abyś ty był solidarny z moją radością.
Prawdziwie Bóg współcierpiał z nami, abyśmy my radowali się z Nim! Jego sym-pa-tia (współ-
-cierpienie) do nas jest stałym źródłem naszej radości. Takie zbawienie ofia ruje nam Chrystus, 
który traci siebie, by zbawić nas.

Na podstawie książki Silvano Fausti, „Wspólnota czyta Ewangelię wg św. Łukasza  
opracował Tomasz Duszyc OFMCap 


