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On się obarczył naszym cierpieniem, 
On dźwigał nasze boleści, 
a my uznaliśmy Go za skazańca, 
chłostanego przez Boga i zdeptanego. […] 
Wszyscy pobłądziliśmy jak owce, 
każdy z nas się zwrócił ku własnej drodze, 
a Pan obarczył Go winami nas wszystkich. 
Dręczono Go, lecz sam pozwolił się gnębić, 
nawet nie otworzył ust swoich. 
Jak baranek na rzeź prowadzony, 
jak owca niema wobec strzygących ją, 
tak On nie otworzył ust swoich. 
Po udręce i sądzie został usunięty; 
a kto się przejmuje Jego losem? […] 
Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem. 
Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy, 
ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, 
a wola Pańska spełni się przez Niego.
(Iz 53, 4. 6-8. 10)
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S t a c j a  p i e r w s z a

Jezus na śmierć skazany
przez piłata 

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste,  
i błogosławimy Ciebie,

żeś przez krzyż i mękę swoją 
świat odkupić raczył.

Piłat pod naciskiem faryzeuszów i uczo-
nych w Piśmie skazał Cię, Panie Jezu, na 
śmierć. Był to niesprawiedliwy wyrok mo-
tywowany lękiem i chęcią zemsty Twoich 
wrogów. I tak, mając trzydzieści trzy lata, 
stanąłeś wobec bliskiej perspektywy odejścia 
z tego świata. Wyrok rzymskiego prokura-
tora nie był dla Ciebie zaskoczeniem, ponie-



8

waż na długo przed jego wydaniem dobrze 
była Ci znana Twoja godzina śmierci. Przy-
jąłeś ją jako wolę Twojego Ojca. W Ogrójcu 
powiedziałeś: Nie jak Ja chcę, ale jako Ty [niech 
się stanie]! (Mt 26, 39). Całe swoje życie prag-
nąłeś być wyłącznie do Jego dyspozycji. Jego 
wola była Twoim jedynym pokarmem. Stąd 
też i skazujący wyrok przyjmujesz z posłu-
szeństwem, pokorą i poddaniem. Godzina 
śmierci staje się godziną oddania chwały Oj-
cu i ostatecznego spotkania z Nim. Nie bro-
nisz się przed niesprawiedliwym wyrokiem, 
ponieważ w pełni Mu zaufałeś.

Nasza śmierć to nieunikniona koniecz-
ność. Ona nie pozwala nam zapomnieć 
o tym, że nasze życie nie należy do nas, ale 
jest wyłącznie w rękach Ojca niebieskiego. 
W modlitwie Ojcze nasz, której nas nauczy-
łeś, przypominasz nam, że celem ludzkie-
go życia jest dążenie do Twojego królestwa, 
święcenie Imienia Pańskiego i pełnienie naj-
świętszej woli Ojca niebieskiego. Śmierć staje 
się wydarzeniem tragicznym tylko dla tych, 
którzy zapominają o Twoim i naszym Ojcu 
oraz o pełnieniu Jego woli. Panie Jezu, niech 



Twoje męka i śmierć otwierają nam drogę do 
pełni życia doczesnego i wiecznego.

Prosimy, Panie, daj nam łaskę głębokiej 
wiary, że zarówno nasze ziemskie życie, jak 
i nasza śmierć należą wyłącznie do Ciebie. 
W życiu i śmierci jesteśmy jedynie Twoją 
własnością i od Ciebie zależeć chcemy. Wie-
rzymy, że jak teraz dajesz nam łaskę życia 
doczesnego, tak na końcu ziemskiego by-
towania dasz nam łaskę życia wiecznego 
i przyjmiesz nas do swojego królestwa. Jak 
Ty, Jezu, dzięki miłości swojego Ojca dobro-
wolnie przyjąłeś niesprawiedliwy wyrok 
śmierci, tak my – dzięki Twojej miłości – bę-
dziemy w stanie przyjąć naszą śmierć. 

 
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, 

zmiłuj się nad nami.
I Ty, któraś z Nim cierpiała, Matko Bolesna, 

przyczyń się za nami. 
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