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Sąd nad Jezusem
W N ied zielę Palm ową czytany jest opis m ęki Pana n aszego Jezusa Chrystusa.
Z tego w zględu n iedzielę tę nazywa się N ied zielą M ęki Pańskiej. Jednym z m oty
wów, który przewija się w opisach m ęki, jest sąd nad Jezusem .
Jezus był sądzony przez żydow skich przywódców. O ni oficjalnie skazali G o na
śm ierć za bluźnierstw o, czyli obrazę B oga. Ż ydow skie praw o przew idyw ało za
bluźnierstwo karę śmierci.
Jezus był sądzony przez Piłata. Piłat oficjalnie skazał G o na śm ierć za
przestępstw o polityczne, tzn. za bunt przeciw ko cesarzow i rzym skiem u.
Jezus był sądzony przez naród żydowski. Przedstaw iciele tego narodu w urzą
dzonym przez Piłata referendum dom agali się śm ierci dla Jezusa, a w olności dla
Barabasza, chociaż Jezus poprzez swoje cuda przywracał i ratow ał życie, a Barabasz
niszczył życie.
Jezus był sądzony rów nież przez sw oich uczniów . W praw dzie G o nie oskarżali,
ale też nic nie zrobili, aby G o bronić. Z ostaw ili Jezusa sam ego i uciekli w obronie
własnej skóry.
Jezus był sądzony nie tylko dwa tysiące lat tem u, lecz rów nież przez całe te dwa
tysiące lat. O n jest sądzony rów nież i dzisiaj. T en sąd nad Jezusem jest dzisiaj
sądem nad Jego K ościołem . N iem al wszyscy chcą p ouczać i popraw iać K ościół, tak
jakby on nie znał nauki Jezusa lub ją sfałszow ał.
Dzisiaj głosi się hasła ograniczenia wpływ ów K ościoła, tak jakby to on był
zbiorem polityków , kłócących się o w ładzę, podczas gdy naród skazany jest na
w yrzeczenia. Dzisiaj niem al pow szechnie m ów i się „n ie” dla kultury życia, a „tak”
dla kultury śmierci. W związku z tym przestaw ia się pojęcia, tak jak w książce G.
Orwella Rok 1984, gdzie m inisterstw o pokoju zajm ow ało się prow adzeniem w ojen,
m inisterstwo prawdy rozpow szechniało kłam stw o, m inisterstw o m iłości niszczyło
przeciwników politycznych, a m inisterstw o ob fitości adm inistrow ało nędzą.
W X X w ieku tłumy oklaskiw ały w iększych m orderców niż Barabasz: H itlera
i Stalina. A uczniow ie Jezusa w obaw ie o w łasną skórę zam ykają usta, nie mają
czasu i boją się zaangażow ać.
N iedziela Palm ow a czyli M ęki Pańskiej przypom ina, że to nie tylko inni, ale i my
też sądzimy i skazujem y Jezusa, dlatego szczere m usi być - jak łzy Piotra - nasze
wołanie: „Któryś za nas cierpiał rany, Jezu C hryste, zmiłuj się nad nam i”.
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