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ków. B yli nimi: aktualny arcykapłan i jego  poprzednicy na tym urzędzie, starsi -  przedsta
w iciele  m ożnych rodów, uczeni w  Piśm ie -  głów nie faryzeusze.

Kiedy Sanhedryn w ydał na Jezusa Chrystusa wyrok śmierci bez przeprowadzenia for
m alnego nad N im  sądu, N ikodem  stanowczo zaprotestował przeciw takiemu postępow a
niu. Zdobył się na odw agę i zapytał: „Czy prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw  
posłucha i zbada, co czyni?” (J 7,52). Ta odważna obrona miała zaskoczyć Sanhedryn. 
Dlatego niektórzy odezw ali się z przekąsem: „Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj, zobacz, że 
żaden prorok nie powstaje z G alilei” .

A jednak N ikodem  musiał m ieć oparcie także u innych, skoro w ów czas nie uchwalono  
niczego przeciw  Chrystusowi, ale „rozeszli się każdy do sw ego domu”.

Stanie po stronie Chrystusa Pana nie polega jednak tylko na słowach. Ma się objawić 
w konkretnym działaniu. Najodważniej wystąpił N ikodem  przy okazji pogrzebu Pana Je
zusa. Gdy w szyscy  A postołow ie w popłochu od N iego uciekli, poza św. Janem, N ikodem  
zakupił sto funtów kosztow nych olejków  i zabrał się wraz z Józefem  z Arymatei do na
m aszczenia ciała Jezusa. Ó w czesny funt w ynosił ok. 325 gramów. A w ięc N ikodem  przy
niósł ponad 30 kg zakupionych przez siebie w onności, by ciało Pana Jezusa zabezpieczyć  
od zepsucia. Piękny, kosztow ny to gest dla Zbawiciela.

N ikodem  na tym nie poprzestał. Jak pokazują apokryfy, miał przyjąć chrzest z rąk św. 
Jana. G łosił potem  Ew angelię i poniósł śmierć m ęczeńską z rąk Żydów. I dla nas jest on 
wzorem  przebytej drogi od gorliw ego faryzeusza do gorliw ego apostoła. N ie chciał być 
pedantycznym  faryzeuszem , który nie dostrzega cierpiącego człow ieka, któremu należy  
pom óc.

P ozw ólcie, um iłowani, że przytoczę tu przykład faryzejskiej gorliwości w  służbie zdro
wia. Pielęgniarka, nie podnosząc oczu, aby zobaczyć pacjenta (to znaczy cierpiącego) pyta: 
czy  jest skierowanie? W  tym pytaniu wyraziła się jej bezduszność.

Za wzorem  N ikodem a mamy spotykać się na m odlitw ie z Jezusem. Mamy Go bronić, 
gdy atakują Jego im ię. Mamy Mu pośw ięcać swój czas, energię i środki materialne, nawet 
gdy na razie nie zachodzi potrzeba oddania życia, jak to uczynił św. Nikodem .

ks. Antoni M łotek

5. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU -  6 IV 2003

Podnieśmy Krzyż Chrystusowy

Jeszcze tylko dwa tygodnie dzielą nas od dnia Zmartwychwstania Pańskiego. Od nas 
zależy, czy  św iatło zm artwychw stałego Chrystusa obudzi w naszych sercach now e życie  
i czy poruszy to, co w  nas ściśnięte, zaskorupiałe, martwe. Rozejrzyjmy się w okół siebie: 
budzące się  na w iosnę życie jest dla nas znakiem tego, co m oże się dokonać również 
w naszych sercach. Prośmy B oga, aby zagościło  w nas więcej ciepła, byśm y zechcieli być 
lepsi dla naszych bliźnich.

W  dzisiejszej E w angelii m ow a jest o wydarzeniach, których echo doszło już do nas 
w drugim czytaniu. Decydująca chwila, chwila męki, jest bliska. Jezus m ów i o sw oim
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w yw yższen iu , i s łow o  to ma w Jego ustach podw ójne znaczenie: w yw yższen ia  na krzyżu, 
ale rów nież w yw yższen ia  G o przez Ojca, który w skrzesił z martwych sw ego um iłow ane
go Syna, by przypieczętow ać zw ycięstw o nad śm iercią i grzechem.

Pan Jezus m ówi: „A Ja, gdy zostanę nad ziem ię w yw yższony, przyciągnę w szystkich  
do sieb ie” . S łow a te znaczą: gdy zostanę zabrany z ziem i i obdarzony chw ałą przez śmierć 
na krzyżu. Chrystus wkrótce spotka się z krzyżem. To rozważam y podczas drugiej stacji 
D rog i K rzyżow ej.

Pierw sze spojrzenie Chrystusa na krzyż m usiało Go przyprawić o wstrząs. W iadom o, 
że skazaniec doznaje wstrząsu na w idok szubienicy czy  krzesła elektrycznego. N iem niej 
ten krzyż był przez Jezusa od dawna oczekiw any, o tym krzyżu tyle razy już m ów ił, całe 
Jego dotychczasow e życie  było przecież drogą na krzyż. M oże i pom yślał Chrystus w  tym  
m om encie o tych w szystkich  leniw ych, w ygodnych, opieszałych ludziach, za których le 
nistw o i niedbalstwo miał teraz złożyć zadośćuczynienie. A  w  każdym razie czas, aby o tych 
grzechach len istw a i niedbalstwa pom yślał każdy z nas, zw łaszcza ci, którzy narzekają na 
tzw. trud życia.

A le gdy Chrystus Pan ciałem  i krwią swoją najświętszą pośw ięcił krzyż -  do takiej go  
podw yższy ł chwały, że stał się latarnią morską wśród burz i ciem ności życiow ych . O św ie
ca on now ym  św iatłem  w szystko to, co  nam o B ogu m ówi. Objawia niepojęty plan Boga, 
pociągającego i przytulającego do serca biedne dzieci ludzkie. N ad krzyż nie ma dziś nic 
droższego, nic chw alebniejszego pod słońcem .

H istoria P od w yższen ia  K rzyża Ś w iętego  ciągn ie się dalej. Raz po raz dokonuje się  
uroczystość zaw ieszan ia  krzyży w różnych zakładach i różnych salach, skąd go n iedaw 
no usuw ano. C zytam y i słyszym y, jak to robotnicy w  halach fabryk i zakładów  przem y
słow ych , studenci i u czn iow ie  w salach w ykładow ych  i izbach szkolnych zaw ieszają  
krzyże.

A  kiedy francuski m inister spraw w ewnętrznych zw rócił burmistrzowi jednego z miast 
francuskich na n iestosow ność zaw ieszenia krzyży w biurach urzędu m iejskiego, ten odpo
w iedział, iż w  takim razie n iestosow ne są chyba one i na grobach naszych poległych. Praw
da, że odpow iedź trafna.

Przypom nijm y sobie to, co  m ów ił o krzyżu św iętym  Jan Paweł II w Zakopanem, gdy  
spoglądał na krzyż stojący od w ieku na G iew oncie.

Z chw ilą  gdy Chrystus dobrow olnie podjął krzyż -  w szelk ie szlachetne, choćby naj
m niejsze zm ęczen ie stało się  zaszczytem , gdyż stało się udziałem  w Krzyżu Chrystusa; 
nabrało w ięc w zn iosłego  sensu, jak iego nie znał św iat przed Chrystusem.

K iedy kochająca matka żegna syna sw ojego przed daleką drogą, a serce m ów i jej, że  to 
m oże już ostatnie z synem  pożegnanie, po uściskach i pocałunkach m atczynych na czo le  
dziecka drżącą ręką krzyżyk znaczy, jakby m ów iła -  idź, dziecko drogie, gdzie c ię  obo
w iązek  w oła,

„gdy wśród żyw ota biedna sierota 
staniesz od ludzi w zgardzona  
Krzyż będzie światem , ojcem  i bratem, 
gdy go  przytulisz do łona”

(pieśń kościelna).
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M ickiew icz powiedział:
„Krzyż na G olgocie  nikogo nie zbawi,
Kto w  w łasnym  sercu krzyża nie w ystaw i” .

S łyszycie: Krzyż na G olgocie, a cóż dopiero krzyż zatknięty na Łysicy w Św iętokrzy
skim paśm ie czy krzyż żelazny na G iew oncie -  nikogo nie zbawi. Trzeba „podw yższyć” 
krzyż Chrystusowy w sobie.

ks. A ntoni M łotek

NIEDZIELA PALMOWA -  13 IV 2003

Szybko milknące „hosanna”

1. Za kilka dni W ielki Piątek -  jedyne w roku przeżywanie M ęki Pańskiej. A le dziś 
ow e wydarzenia w ielkopiątkow e widać w jeszcze  bardziej kontrastowym blasku. B o  oto  
triumfalny pochód ludzkiej rzeszy z palmami w rękach wśród okrzyków „hosanna”. A  za 
chw ilę słyszym y pełne dramatyzmu opowiadanie Ewangelii o drodze krzyżowej, poprze
dzonej wołaniem : „Na krzyż z N im !”.

W  tym  kontekście pytamy, czy to ci sami ludzie wołają: „Krew Jego na nas i na dzieci 
nasze!”, którzy z palmami w rękach w znosili okrzyki: „Błogosławiony, który przychodzi 
w im ię Pańskie!”? Co się w ięc stało? N ie tylko lud, ale i uczniow ie Pana nie chcieli słu
chać Jezusow ych zapow iedzi sądu nad Nim , męki, śmierci. N aw et po zmartwychwstaniu  
pytają jeszcze: „Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?” (D z 1,6).

A  Jezus sam otnie i konsekwentnie zmierza do celu wskazanego przez Ojca. Kiedy po 
cudow nym  rozm nożeniu chleba ludzie chcieli Go obw ołać królem -  uciekł przed tymi 
wyborami. Jak nigdy przedtem, przy sw ym  w jeździe uroczystym do Jerozolimy zgadza  
się na m anifestację, na to, by Go ow acyjnie przyjmowano. N ie zabronił, aby tłumy witały 
Go jako proroka. Teraz pozwala się prowadzić jak król, ale siedzący na osiołku, by w W ielki 
Piątek p ow iedzieć przed sędzią rzymskim: „Królestwo M oje nie jest stąd” (J 18,36).

W liturgii N iedzieli Palmowej K ościół zestawia tak blisko siebie te dwa wydarzenia, 
żeby tym  jaśniej ukazać sam ouniżenie się Słow a B ożego, które zaczęło się w  Tajemnicy 
W cielenia, a dokonuje się w M ęce na krzyżu.

2. K toś trafnie stwierdził, że m iędzy m iłością a nienawiścią przebiega w słabym sercu 
wąska tylko granica. I tak łatwo ją przekroczyć, przynajmniej ze strony m iłości ku niena
w iści.

Jezus ukazuje, jak zawodny i zmienny jest ludzki sąd. I że nie trzeba przyw iązyw ać 
zbyt w ielkiej wagi do tego, jak nas ludzie widzą. N ie trzeba tracić głow y, gdy wołają 
„hosanna” . Ani nie schodzić z dobrej drogi, choćby ktoś krzyczał: „ukrzyżować!”.

M oże sam  w oła łeś do bliźniego: „na krzyż z nim !”. N ie ma takiego człow ieka i nie ma 
takich warunków, gdzie by obok zła nie było dobra. Chrześcijanin nie pow inien nigdy  
akcentować zła; przeciw nie -  musi w szędzie akcentować tę iskrę dobra, która tam się 
znajduje na pewno.


