NIEDZIELA PALMOWA1
„Wszechmogący Boże, aby dać ludziom przykład
pokory do naśladowania, sprawiłeś, że nasz Zbawiciel przyjął
ludzkie ciało i poniósł śmierć na krzyżu, daj nam pojąć naukę
płynącą z Jego Męki i zasłużyć na udział w Jego
zmartwychwstaniu”.2
(Kolekta z Niedzieli Palmowej)

Wstęp
Dla tych chrześcijan, którzy nie biorą udziału w
liturgii Wielkiego Piątku, dzisiaj jest jedyna okazja do
wysłuchania Męki Pańskiej. Warto przy okazji
przypomnieć, że opisy Męki Chrystusa są najstarszą,
częścią Ewangelii. Zwykle biografowie zaczynają opisy
ludzi od podania daty i okoliczności narodzenia,
najczęściej kończąc opisem śmierci. W przypadku
Jezusa, najpierw apostołowie przepowiadali Mękę i
zmartwychwstanie Chrystusa, i w takiej kolejności
ukształtowały się Ewangelie. Najpierw spisano
opowiadanie o Męce, śmierci i zmartwychwstaniu
Chrystusa, a następnie dołączono opis Jego narodzin.
Między innymi świadczy to o tym, że Męka Jezusa jest
najważniejszą prawdą Ewangelii.
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Zatem zapytajmy, jaka jest refleksja (1), jakie
przesłanie (2), i zakończmy modlitwą (3).
1. REFLEKSJA
Historycznie biorąc, Męka Chrystusa się
zakończyła. Jezus cierpiał, umarł i zmartwychwstał w
określonym czasie historii. Jednakże Jego zbawcze czyny
dokonane w historii, trwają nadal i w sposób mistyczny
znajdują dziś kontynuację. Zatem Męka Chrystusa się
nieustannie uobecnia. Jezus dzisiaj cierpi, jest skazywany
na śmierć, umiera i zmartwychwstaje.
2. PRZESŁANIE
Skoro tak, to i my pozostajemy w określonej
relacji do Męki Chrystusa, która dzisiaj dokonuje się w
świecie. Zatem koniecznie musimy postawić sobie ważne
pytania, do kogo upodabniamy się w uczestnicząc w
Męce Chrystusa?
a) Czy do Cyrenejczyka, który idzie ramię w
ramię z Jezusem, by wspólnie nieść ciężar krzyża?,
b) Czy może do płaczących niewiast,
c) Czy do milczącej pełnej cierpienia Matki
Jezusa?
d) A może odgrywamy rolę Judasza, Piotra,
Piłata czy „przypatrujących się z daleka” jak to
przeważnie bywa?
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e) Również łatwo nam wskazać na tych, którzy
dziś wyraźnie krzyczą: „Nie tego, ale Barabasza!
Ukrzyżuj!”. Tego rodzaju okrzyki nie cichną dziś, ale raz
po raz są odnawiane, a w niektórych chwilach nawet
bardzo się nasilają. Czas tych okrzyków, to czas triumfu
zła, czas deptania prawa Bożego.
f) Wchodząc w Wielki Tydzień, odpowiedzmy,
do kogo upodabniamy się w Męce Chrystusa?. Mamy
ciągłe możliwości zmiany naszej postawy, naszych
okrzyków, naszego myślenia i działania.
Na końcu módlmy się:
3. MODLITWA
„Wszechmogący Boże, aby dać ludziom przykład
pokory do naśladowania, sprawiłeś, że nasz Zbawiciel przyjął
ludzkie ciało i poniósł śmierć na krzyżu, daj nam pojąć naukę
płynącą z Jego Męki i zasłużyć na udział w Jego
zmartwychwstaniu”.
(Kolekta z Niedzieli Palmowej)

