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Proces Jezusa
W jednym z fragmentów ksi¹¿ki „Przekroczyæ próg nadziei” œw. Jan Pawe³ II
zauwa¿y³, ¿e „cz³owiek czêsto stawia Boga przed swoim trybuna³em, zadaj¹c
Mu prowokacyjne pytania: «Czy to prawda, ¿e Ty jesteœ Królem?»
(por. J 18,37), «Czy to prawda, ¿e wszystko, co siê dzieje w œwiecie, (...)
w dziejach wszystkich narodów, zale¿y od Ciebie?». Wiemy – kontynuowa³ Jan
Pawe³ II - jak¹ odpowiedŸ da³ Chrystus na to pytanie przed trybuna³em Pi³ata:
«Ja siê na to narodzi³em i na to przyszed³em na œwiat, aby daæ œwiadectwo
prawdzie» (J 18,37). Ale w takim razie: «Có¿ to jest prawda?» (J 18,38). I w tym
miejscu koñczy siê przewód s¹dowy - ów dramatyczny przewód, w którym
cz³owiek postawi³ Boga przed s¹dem swej w³asnej historii. Z kolei zaœ wyrok
nie zapada zgodnie z prawd¹. Pi³at mówi: «Ja nie znajdujê w Nim ¿adnej winy»
(J 18,38; 19,6), a w chwilê póŸniej og³asza: «WeŸcie Go i sami ukrzy¿ujcie!»
(J 19,6). (...) Tak wiêc wyrok cz³owieka na Boga nie opiera siê na prawdzie,
ale na przemocy, na doraŸnej koniunkturze. Czy¿ to w³aœnie nie jest prawd¹ dziejów cz³owieka, prawd¹ naszego
stulecia? Ten wyrok wspó³czeœnie powtórzy³ siê w tylu trybuna³ach w ramach systemów totalitarnej przemocy.
Czy ten wyrok nie powtarza siê tak¿e w demokratycznych parlamentach, kiedy na przyk³ad poprzez stanowione
prawo skazuje siê na œmieræ cz³owieka nienarodzonego?” – pyta³ Jan Pawe³ II. W s³owach tych Ojciec Œwiêty wprost
nawi¹za³ do pojmania i procesu Jezusa Chrystusa. W œwietle badañ biblijnych i historycznych aresztowania Jezusa
dokonano na rozkaz najwy¿szych w³adz religijno-s¹downiczych Izraela, tzw. sanhedrynu. Sk³ada³ siê on z 71 osób. Dla
wa¿noœci rozprawy musia³o byæ obecnych co najmniej 23 cz³onków wysokiej rady. Proces, w którym oskar¿onemu
grozi³a kara œmierci, powinien byæ przeprowadzony i zakoñczony w dzieñ, wyrok zaœ móg³ byæ wydany dopiero
nazajutrz. W przypadku Jezusa albo nie dochowano tych procedur, albo te¿ odby³y siê tylko przes³uchania, zakoñczone
oskar¿eniem Go o bluŸnierstwo i sentencj¹ „winien jest œmierci” (Mt 26,66). Prawo wydawania i wykonywania
wyroków œmierci pozostawa³o jednak w rêkach okupantów rzymskich, reprezentowanych w latach 26-36 przez
prefekta Judei Poncjusza Pi³ata. W zgodzie z wczeœniejszym orzeczeniem najwy¿szego kap³ana Kajfasza: „Lepiej jest
dla was, gdy jeden cz³owiek umrze za lud, ni¿ mia³by zgin¹æ ca³y naród” (J 11,50; por. KKK 596), w³adze Izraela wyda³y
wiêc Jezusa Rzymianom pod zarzutem wzniecania buntu politycznego. Z Ewangelii wynika, ¿e Pi³at przeprowadzi³
proces, którego g³ównymi elementami by³y zarzuty przedstawione przez arcykap³anów oraz przes³uchanie
prowadzone przez niego samego. Prefekt zajmowa³ siê tego dnia jeszcze dwoma zwyk³ymi przestêpcami i spraw¹
amnestii, udzielanej przy sposobnoœci Paschy. Wyrok na Jezusa brzmia³: „Bêdziesz zaprowadzony na Krzy¿”! By³ to
najbardziej niesprawiedliwy wyrok w dziejach, podyktowany gr¹ polityczn¹, nienawiœci¹ i tchórzostwem.
Odpowiedzialnoœæ osobist¹ za œmieræ Jezusa ponosz¹ tylko niektórzy ¿yj¹cy wówczas ¯ydzi i Rzymianie. Nie wolno
wiêc przypisaæ jej wszystkim ¯ydom ¿yj¹cym wtedy w Jerozolimie ani tym bardziej ¯ydom wszystkich czasów.
Okrzyk manipulowanego t³umu „Krew Jego na nas i na dzieci nasze” (Mt 27,25) oznacza³ formu³ê zatwierdzaj¹c¹
wyrok (KKK 597). „Ka¿dy poszczególny grzesznik - stwierdza Katechizm Koœcio³a Katolickiego - to jest ka¿dy cz³owiek,
jest w rzeczywistoœci sprawc¹ i jakby narzêdziem wszystkich m¹k, które wycierpia³ Boski Odkupiciel. W wiêkszym
jeszcze stopniu winni s¹ ci, przede wszystkim chrzeœcijanie, którzy nadal popadaj¹ w grzechy i znajduj¹ upodobanie
w wadach” (KomKKK 117). „To nie z³e duchy ukrzy¿owa³y Go - upomina³ znany z ³agodnoœci œw. Franciszek z Asy¿u lecz to ty wraz z nimi Go ukrzy¿owa³eœ i krzy¿ujesz nadal przez upodobanie w wadach i grzechach”. Czy potrafiê
powiedzieæ, kto wyda³ i kto nadal wydaje niesprawiedliwy wyrok na Jezusa Chrystusa? Czy umiem rozró¿niaæ
pomiêdzy poszukiwaniem prawdy, pytaniem o Ÿród³a z³a, a oskar¿aniem Pana Boga? Czy w chwilach cierpienia
potrafiê kierowaæ do Pana Boga nie oskar¿enie, lecz modlitwê proœby i skargi?
Zapamiêtajmy: Na proces Jezusa, mimo ¿e doprowadzili do niego konkretni ludzie, chrzeœcijanie patrz¹ przez
pryzmat Bo¿ego planu odkupienia. Jezus przyszed³, aby nas zbawiæ, i to nasze s³aboœci i grzechy s¹ g³ówn¹ przyczyn¹
Jego Mêki.
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Ewangelia wg Œw. Jana (J 20,19-31).
By³o to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie przebywali uczniowie,
drzwi by³y zamkniête z obawy przed ¯ydami, Jezus wszed³, stan¹³ poœrodku i rzek³ do nich:
Pokój wam! A to powiedziawszy, pokaza³ im rêce i bok. Uradowali siê zatem uczniowie
ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzek³ do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie pos³a³, tak i Ja
was posy³am. Po tych s³owach tchn¹³ na nich i powiedzia³ im: WeŸmijcie Ducha Œwiêtego!
Którym odpuœcicie grzechy, s¹ im odpuszczone, a którym zatrzymacie, s¹ im zatrzymane.
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie by³ razem z nimi, kiedy przyszed³ Jezus.
Inni wiêc uczniowie mówili do niego: Widzieliœmy Pana! Ale on rzek³ do nich: Je¿eli
na rêkach Jego nie zobaczê œladu gwoŸdzi i nie w³o¿ê palca mego w miejsce gwoŸdzi,
i nie w³o¿ê rêki mojej do boku Jego, nie uwierzê. A po oœmiu dniach, kiedy uczniowie Jego
byli znowu wewn¹trz /domu/ i Tomasz z nimi, Jezus przyszed³ mimo drzwi zamkniêtych,
stan¹³ poœrodku i rzek³: Pokój wam! Nastêpnie rzek³ do Tomasza: Podnieœ tutaj swój palec
i zobacz moje rêce. Podnieœ rêkê i w³ó¿ /j¹/ do mego boku, i nie b¹dŸ niedowiarkiem, lecz
wierz¹cym. Tomasz Mu odpowiedzia³: Pan mój i Bóg mój! Powiedzia³ mu Jezus: Uwierzy³eœ
dlatego, poniewa¿ Mnie ujrza³eœ? B³ogos³awieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele
innych znaków, których nie zapisano w tej ksi¹¿ce, uczyni³ Jezus wobec uczniów. Te zaœ
zapisano, abyœcie wierzyli, ¿e Jezus jest Mesjaszem, Synem Bo¿ym, i abyœcie wierz¹c mieli
¿ycie w imiê Jego.
* * * * * * * * * * * *
NIE CHODZI O SAVOIR-VIVRE
Wiara mi³osierna czy mizerna? Oficjalna czy domowa? Oczekujê
na Boga czy tylko czekam, co siê wydarzy? Zbawienie duszy czy tylko
³adny pogrzeb? Pytania o wiarê, jej treœæ i sens czêsto przyt³aczaj¹.
S¹ one tak wa¿ne teraz, gdy rozpoczynamy Tydzieñ Mi³osierdzia
i prze¿ywamy kanonizacjê dwóch papie¿y. Jan Pawe³ II naucza³ nas,
¿e sensem wiary, pocz¹tkiem i jej koñcem jest Bóg ¿ywy – Chrystus
Zmartwychwsta³y! A jej treœci¹ – pe³ne nadziei oczekiwanie,
¿e otrzymamy, oprócz pogrzebowego orszaku i ³ez ludzkich, przede
wszystkim zbawienie duszy.
Dzisiejsze czytania ukazuj¹ radoœæ wiary pierwszych chrzeœcijan. Umiejêtnoœæ dzielenia siê
i wzajemna mi³oœæ, otwartoœæ na bliŸnich i zaufanie Bogu nie s¹ wyuczonym savoir-vivre’em.
To dojrza³y owoc wiary w obecnoœæ mi³osiernego Boga i zawierzenia Jego s³owu. Tak i my,
zrodzeni przez chrzest do nadziei – jak pisze œw. Piotr – mamy oczekiwaæ „dziedzictwa
niezniszczalnego” (1P 1,4), którym jest zbawienie dusz. I to wszystko w radoœci, w prostocie
serca i wdziêcznoœci Bogu, choæ czasem trzeba nam z ¿yciem i samym sob¹ iœæ na udry. W tym
zabieganiu o dobro i mi³oœæ trzeba us³yszeæ Jezusowe s³owa: „Pokój wam!” (J 20,19). W³o¿yæ
palec w jego rany, by zakrzykn¹æ: „Pan mój i Bóg mój!”(J 20,28). I w upale ¿ycia nie byæ ju¿
„niedowiarkiem, ale wierz¹cym” (J 20,27). Po to, aby z prostym i gor¹cym sercem zakrzykn¹æ
wreszcie: „Widzieliœmy Pana!” (J 20,25). Obyœmy w Tygodniu Mi³osierdzia, wzorem
kanonizowanych dziœ papie¿y, mi³osiernym sercem dostrzegli Pana, który przychodzi mimo
„drzwi zamkniêtych” (J 20,19).

* * * * * * * * * * * *
Cierpienie jest w œwiecie po to, a¿eby wyzwala³o mi³oœæ. (Jan Pawe³ II)
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Odkupieñcza œmieræ Chrystusa
w Bo¿ym zamyœle zbawienia
Vittorio Messori w ksi¹¿ce „Przekroczyæ próg nadziei” zada³ Janowi
Paw³owi pytanie: „Dlaczego historia zbawienia jest tak
skomplikowana? Czy Bóg-Ojciec rzeczywiœcie potrzebowa³ krwawej
ofiary swego Syna, by nam przebaczyæ, by nas zbawiæ?”
Odpowiadaj¹c Papie¿ zauwa¿y³: „W gruncie rzeczy historia ta jest
bardzo prosta”. Jej prostotê – zdaniem Ojca Œwiêtego - najlepiej
oddaj¹ s³owa Chrystusa, skierowane do Nikodema: „Tak [...] Bóg
umi³owa³ œwiat, ¿e Syna swego Jednorodzonego da³, aby ka¿dy, kto
w Niego wierzy, nie zgin¹³, lecz mia³ ¿ycie wieczne” (J 3,16). Koœció³,
pochylaj¹c siê nad tymi s³owami, od pocz¹tku naucza, ¿e œmieræ
Chrystusa na krzy¿u nie by³a owocem przypadku, lecz – jak dowodzi³
ju¿ œw. Piotr w swojej pierwszej katechezie w dzieñ Piêædziesi¹tnicy ca³y dramat Golgoty i jego zbawienne skutki nast¹pi³y z „woli, postanowienia i przewidzenia
Bo¿ego” (Dz, 2,32). „Ten biblijny jêzyk nie oznacza – podkreœla Katechizm Koœcio³a Katolickiego –
¿e ci, którzy «wydali Jezusa» byli jedynie biernymi wykonawcami scenariusza przewidzianego
wczeœniej przez Boga” (KKK 599). „Bóg dopuœci³ ich czyny wyp³ywaj¹ce z zaœlepienia, by wype³niæ
swój zbawczy zamys³” (KKK 600). Ten Bo¿y zamys³ zbawienia zosta³ wczeœniej zapowiedziany
w Piœmie Œwiêtym jako tajemnica odkupienia, to znaczy wykupu, przez który dany przez Boga
„Sprawiedliwy”, „S³uga” wyzwoli ludzi z niewoli grzechu.
Odkupieñcza œmieræ Jezusa wype³nia w szczególnoœci proroctwo o cierpi¹cym S³udze (por. Iz 53,
7-8), czytane podczas liturgii Wielkiego Pi¹tku. Sam Jezus przedstawia sens swego ¿ycia i œmierci
w œwietle cierpi¹cego S³ugi po swoim Zmartwychwstaniu, gdy mówi uczniom z Emaus:
„O, nierozumni, jak nieskore s¹ wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy!
Czy¿ Mesjasz nie mia³ tego cierpieæ, aby wejœæ do swojej chwa³y?” (£k 24,25-26). Jak o tym œwiadczy
Credo, pochodz¹ce z lat 40. pierwszego wieku, a przekazane nam przez œw. Paw³a w Pierwszym
Liœcie do Koryntian, ju¿ pierwsi chrzeœcijanie wyznawali tê prawdê, g³osz¹c, ¿e „Chrystus umar³ zgodnie z Pismem - za nasze grzechy” (1 Kor 15,3; KKK 601). Syn Bo¿y nie maj¹c grzechu, przyj¹³
ludzkie cia³o, podleg³e œmierci, sta³ siê cz³owiekiem i jak ka¿dy cz³owiek umar³. Jego œmieræ jako
Boga-Cz³owieka mia³a wartoœæ nieporównywalnie wiêksz¹ ni¿ œmieræ kogokolwiek innego, gdy¿
tylko Jego krew mog³a zmyæ nasze grzechy. Co by siê wiêc sta³o, gdyby Chrystus nie umar³ na krzy¿u?
Ojciec Œwiêty Benedykt XVI naucza, ¿e cz³owiekowi brakowa³oby pe³nego dostêpu do Ojca i nie
wiedzielibyœmy, kim naprawdê jest Bóg. Tymczasem Bóg w zbawczej mêce swojego Syna odnowi³
przymierze, które zawar³ z cz³owiekiem, w cierpieniu Chrystusa nada³ nowy wymiar ludzkiemu
cierpieniu, a w Jego œmierci przywróci³ ka¿demu cz³owiekowi nadziejê ¿ycia wiecznego. „Koœció³
w œlad za Aposto³ami naucza, ¿e Chrystus umar³ za wszystkich ludzi bez wyj¹tku: «Nie ma, nie by³o
i nie bêdzie ¿adnego cz³owieka, za którego nie cierpia³by Chrystus»” (KKK 605).
Jak¹ zatem wartoœæ dla mnie ma œmieræ Chrystusa? Czy wyra¿am wdziêcznoœæ Bogu Ojcu za to,
¿e z mi³oœci pos³a³ na œwiat swojego Syna, by na krzy¿u zbawi³ ka¿dego cz³owieka? W czym wyra¿a
siê moja wdziêcznoœæ?
Zapamiêtajmy: Po grzechu pierworodnym Bóg poszukuje cz³owieka na drogach jego ¿ycia,
by odnowiæ z nim swoje przymierze. Zapowiada przez proroków, ¿e gdy nadejdzie pe³nia czasu,
poœle na œwiat Mesjasza, który zostanie wydany na œmieræ, aby wykupiæ wszystkich ludzi
spod w³adzy grzechu. Wszystkie te zapowiedzi zosta³y wype³nione w Chrystusie, który sta³ siê
cz³owiekiem i jak ka¿dy cz³owiek umar³. Jego œmieræ ma jednak wartoœæ nieporównywalnie
wiêksz¹, przynosi nam bowiem odkupienie grzechów i otwiera bramy ¿ycia wiecznego.
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1. Dziœ prze¿ywamy niedzielê Mi³osierdzia Bo¿ego. Œmieræ i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej
przekonuj¹ nas o tym, ¿e Bóg jest mi³osiern¹ mi³oœci¹, ¿e potrafi jedynie kochaæ i przebaczaæ. Ojciec
Œwiêty Franciszek mówi wprost, ¿e imieniem Boga jest mi³osierdzie. Jak¿e wiêc nie dziêkowaæ za wielki
dar mi³osierdzia, za ³askê sakramentu pokuty. Jako Koœció³, nape³nieni paschaln¹ radoœci¹, mamy teraz
tylko jedno zadanie: g³osiæ i uobecniaæ mi³osierdzie Boga, objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpia³
za grzeszny œwiat, prawdziwie zmartwychwsta³ i ¿ywy jest poœród nas.
2. W tym rozpoczynaj¹cym siê dziœ Tygodniu Mi³osierdzia warto te¿ przypomnieæ s³owa œw. Jana Paw³a II:
„Trzeba przekazywaæ œwiatu ogieñ mi³osierdzia. W mi³osierdziu Boga œwiat znajdzie pokój, a cz³owiek
szczêœcie! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Koœcio³owi w Krakowie i w Polsce
oraz wszystkim czcicielom Bo¿ego mi³osierdzia, którzy tutaj przybywaæ bêd¹ z Polski i z ca³ego œwiata.
B¹dŸcie œwiadkami mi³osierdzia!” (£agiewniki, 2002 r.).
3. Jutro, w poniedzia³ek, 24 kwietnia, zgodnie z zasadami kalendarza liturgicznego, bêdziemy obchodzili
– przeniesion¹ z dzisiejszego dnia – uroczystoœæ œw. Wojciecha, biskupa i mêczennika, g³ównego patrona
Polski. Nasze myœli i serca skierujmy w stronê Gniezna, gdzie znajduj¹ siê jego relikwie. Bêdziemy
dziêkowaæ Panu Bogu za dobro, jakie wyœwiadczy³ nam przez pos³ugê œw. Wojciecha na naszej ziemi.
Od ponad tysi¹ca lat jesteœmy chrzeœcijanami. Z tej wielkiej ³aski wyp³ywaj¹ tak¿e zadania,
przede wszystkim godnego wype³niania Ewangelii Chrystusowej w codziennym ¿yciu. Jako spadkobiercy
œw. Wojciecha nie mo¿emy siê jej wstydziæ i nie mo¿emy spokojnie patrzeæ, kiedy siê j¹ poniewiera.
Przyk³adnie i wiernie trwajmy przy krzy¿u Chrystusowym i Ewangelii.
4. Tydzieñ zakoñczymy liturgicznym œwiêtem œw. Katarzyny Sieneñskiej (sobota, 29 kwietnia). Tak dalece
wyró¿nia³a siê ona czynn¹ mi³oœci¹ do Koœcio³a Chrystusowego i œwiadectwem wiary, ¿e nadano jej tytu³
doktora Koœcio³a. A w 1999 roku œw. Jan Pawe³ II ustanowi³ j¹ patronk¹ Europy.
5. W nadchodz¹c¹ sobotê nasz¹ modlitw¹ ogarniemy równie¿ wszystkie ofiary nazistowskiego
i stalinowskiego terroru, zw³aszcza osoby duchowne i konsekrowane, poniewa¿ tego dnia przypada
Dzieñ Mêczeñstwa Duchowieñstwa Polskiego, upamiêtniaj¹cy rocznicê wyzwolenia obozu
koncentracyjnego w Dachau w 1945 roku.
6. Przysz³a, koñcz¹ca kwiecieñ trzecia niedziela Wielkanocy z ustanowienia Episkopatu Polski
we wszystkich diecezjach w Polsce obchodzona jest jako Niedziela Biblijna, która rozpoczyna
nastêpuj¹cy po niej Tydzieñ Biblijny. Bêdzie to te¿ Ogólnopolska Niedziela Modlitw za Kierowców.
00
7. Od przysz³ej niedzieli Msza Œw. z godz. 15 w koœciele parafialnym zostanie zast¹piona Msz¹ Œw.
00
o godz. 16 w koœciele Zmartwychwstania Pañskiego na parafialnym cmentarzu.
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