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Nie przez przypadek ten tydzień nazywany jest Wielkim Tygodniem. To, co się w jego 
trakcie wydarzyło, było najważniejszym dziełem w historii ludzkości. Jezus Chrystus, 
Stwórca, Bóg wcielony, który przyszedł na świat i żył pośród ludzi, zmierza ostatnią 
prostą swojego życia na ziemi. Nie dlatego, że sobie na to zasłużył. Nie dlatego, że chciał 
coś dla siebie zrobić. Nie dlatego, że musiał ponieść konsekwencje swoich wyborów. 
Nie dlatego, że tak Mu się podobało. Wszedł na ostatnią prostą, prowadzącą na krzyż, 
ze względu na ludzi, ze względu na nas. Zrobił to dlatego, że my na to zasłużyliśmy. 
Dlatego, że chciał zrobić coś dla nas. Dlatego, że wybrał ponieść konsekwencje naszych 
wyborów. Dlatego, że choć wcale Mu się to nie podobało, wybrał kochać nas, by nasze 
życie mogło podobać się Bogu.

Krzyż stał się więc miejscem wyrazu miłości Boga do ludzi, do nas.

Ten Wielki Tydzień może być naprawdę ważnym okresem również w Twoim życiu. 
Tylko zatrzymaj się na moment, spójrz na tę ostatnią prostą w życiu Chrystusa na ziemi 
i dostrzeż Jego miłość do ludzi, do ciebie.

Justyna, Edyta, Zbyszek, Ryszard, Mariusz, Dawid 

                                   
 
NIEDZIELA PALMOWA

Gdy jechał, słali na drodze swoje szaty, a kiedy zbliżał się do podnóża Góry Oliwnej, 
cała rzesza uczniów zaczęła głośno i radośnie wielbić Boga za wszystkie cuda, które 
dane im było oglądać. Mówili: Błogosławiony Król, który przychodzi w imieniu Pana! 
Pokój w niebie i chwała na wysokościach! Wówczas jacyś faryzeusze wykrzyknęli z tłu-
mu: Nauczycielu, każ zamilknąć swoim uczniom. Lecz On im odpowiedział: Mówię wam, 
że jeśli oni zamilkną, będą krzyczeć kamienie. 

Ew. Łukasza 19:36-40

Jezus zbliża się do Góry Oliwnej, a Jego zgromadzeni w wielkiej liczbie 
uczniowie mogą wspólnie przeżywać ostanie radosne chwile ze swoim Mi-
strzem i Nauczycielem. Jednym głosem chwalą Boga za cuda, które oglądali. 
Ogłaszają swoim Królem tego, od którego doświadczyli tak wiele dobra i troski, 
bo przecież to On karmił ich, gdy byli głodni, nauczał, pocieszał, leczył chorych 
i wskrzeszał umarłych.

Ale największy cud ma się dopiero wydarzyć… Oto dawca wszelkiego życia 
ma niedługo oddać swoje życie na okup za grzesznych ludzi, a potem ostatecznie 
pokonać śmierć przez swoje zmartwychwstanie. Wkrótce niebo i ziemia, wszel-
kie potęgi i moce niebieskie staną się świadkami największego starcia w histo-
rii świata: ciemność zostanie zwyciężona przez prawdziwą Światłość. Dopiero 
wtedy zapanuje pokój w niebie i wzniesie się chwała na wysokościach. Radości 
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uczniów nie zmącą nawet próbujący ich uciszyć faryzeusze, gdyż tak, jak zapo-
wiada nasz Pan, całe stworzenie ostatecznie odda chwałę swojemu Stwórcy.

Dzisiaj dla nas, żyjących w szalonym pędzie śmiertelników, zatroskanych  
o nasze bezpieczeństwo, zdrowie i codzienny byt, wersety te przynoszą ulgę  
i pociechę. Oto zbliża się do nas Wszechmocny Król i możemy znów jako Jego 
uczniowie gromadzić się, aby wspólnie wołać głośno i chwalić naszego Pana. 
W Nim odnajdujemy bezpieczne schronienie, to On przynosi nam prawdziwą 
radość i ofiarowuje prawdziwe życie.

• Panie Jezu, pomóż nam, abyśmy jako Twój Kościół byli głośnym wołaniem o Twojej 
sprawiedliwości i miłosierdziu w dzisiejszym zbuntowanym świecie, bo jeśli my 
zamilkniemy, „kamienie wołać będą”.

• Boże, który zaprowadzasz pokój na niebiosach, dopomóż, abyśmy zaprowadzali 
pokój w naszych domach, w relacjach z naszymi bliskimi, rodzicami, dziećmi, współ-
małżonkami; abyśmy wybaczali sobie wzajemnie tak, jak Ty nam wybaczasz.

• Jezu Chryste, który zbliżasz się do nas, pomóż nam zbliżać się do tych, którzy jesz-
cze są martwi i pogrążeni w apatii grzechu. 

                                   

PONIEDZIAŁEK

Gdy się zbliżył i zobaczył miasto, zapłakał nad nim i powiedział: O, miasto, gdy-
byś i ty w tym dniu poznało drogę, która prowadzi do pokoju. Lecz jest ona teraz za-
kryta przed tobą. Bo oto nadejdą dni, w których twoi wrogowie usypią wokół ciebie 
wał, otoczą cię, uderzą zewsząd, powalą wraz z twoimi mieszkańcami i nie pozostawią  
w tobie kamienia na kamieniu, ponieważ zabrakło ci rozpoznania czasu Bożych odwiedzin  
u ciebie. 

Ew. Łukasza 19:41-44

Są obrazy, które poruszają nas swoim pięknem. Są obrazy, które poruszają 
nas swoją radością. Są obrazy, które poruszają nas swoją tragicznością. Tak wła-
śnie było z tym obrazem, którym była Jerozolima przed oczami Jezusa. Piękne 
miasto tym razem pięknem nie poruszało. Choć odbywało się w nim wiele świąt, 
nie poruszało też radością. Wizja tragedii, która miała je spotkać, sprawiła, że 
Jezus był wzruszony. Widział nie tylko to, co było przed Jego oczami tego dnia, 
ale też to, co niedługo miało się wydarzyć.

Dzisiaj wiemy, że to, co Jezus widział, miało miejsce. Jerozolima została spa-
lona i zburzona. Nie pozostał kamień na kamieniu. 

A wszystko mogło potoczyć się inaczej. Gdyby tylko jej mieszkańcy rozpo-
znali w Jezusie Boga, który przyszedł, by ich odwiedzić. Przyznanie tego, kim 
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On jest, zmieniłoby zupełnie bieg historii tego miasta. On przyszedł po to, by 
wprowadzić pokój w to miasto. Ale ludzie nie dostrzegli Jezusa, który tą drogą 
był. Ludzie tego miasta nie wyznali, że Jezus jest Królem. Uczniowie zamilkli,  
a kamienie tego miasta, które zostały rozrzucone, według Jego zapowiedzi, 
wołały, że jest On tym, kim mówił, że jest, bo Jego Słowa spełniły się. On jest 
Królem, który wnosi pokój w życie tych, którzy nazywają Go swoim Królem.

Taka tragedia wcale nie musi wydarzyć się w twoim życiu. Jeśli rozpoznasz 
moment, w którym Bóg przychodzi, by spotkać się z tobą i wnieść pokój w twoje 
życie. Gdy to się wydarzy, ty, patrząc na swoje życie, będziesz miał przed oczami 
obraz, który porusza pięknem Bożego działania.

• Dziękujemy Ci, Boże, że przychodzisz do każdego człowieka.

• Prosimy Cię o to, abyśmy zawsze widzieli, kiedy przychodzisz do nas.

• Prosimy Cię o to, abyśmy poddawali się Tobie we wszystkim, indywidualnie i jako 
Kościół.

                                   

WTOREK

 Potem wszedł do świątyni i zaczął z niej wyrzucać sprzedawców. Mówił do nich: 
Napisane jest: Mój dom będzie domem modlitwy, a wy zrobiliście z niego jaskinię zdzier-
ców. Codziennie też nauczał w świątyni. Arcykapłani zaś, znawcy Prawa oraz ważniejsi 
przedstawiciele ludu próbowali Go zniszczyć. Nie potrafili jednak wymyślić nic, co mo-
gliby uczynić, gdyż cały lud wręcz zastygał słuchając Jego nauk.

Ew. Łukasza 19:45-48

Dom Boga ma być domem modlitwy, a nie jaskinią zbójców - tak ostre słowa 
skierował Jezus do sprzedawców, handlujących w przedsionku pogan w świą-
tyni w Jerozolimie. Zastanawiam się, czy nasz zbór to dom modlitwy? Czy nasze 
serce jest domem modlitwy? A może jest w nim tak mało dialogu z Bogiem, że 
jest to prawie niezauważalne? 

W sumie świątynia stała się dobrym biznesem, przynosiła dochody i zyski, 
zaś kult miał za zadanie te zyski pomnażać. Wcale się nie dziwię reakcji Jezu-
sa, który dostrzegł hipokryzję tych, którzy świątynią zarządzali. Jakże często 
sprawy materialne przysłaniają nam sprawy duchowe. W Nowym Testamencie 
zostaliśmy nazwani świątynią Ducha Świętego - a jak wygląda ta nasza świąty-
nia? Przecież tak wiele różnych spraw w nas się rozgrywa, wiele namiętności  
i potrzeb potrafi zdominować nasze zachowanie i nasze myśli. Zaganiani, zajęci 
swoimi codziennymi sprawami, tak mało mamy miejsca dla Boga i Jego Słowa. 
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Gdybyśmy zrobili remanent naszej świątyni duchowej, to być może tak jak Jezus 
musielibyśmy powywracać niejeden stół i biznes. 

Kiedyś zrobiłem na obozie dla młodzieży test, dałem im kartkę z trzema ko-
lumnami. W środkowej mieli wpisać 20 najważniejszych rzeczy w ich życiu, po 
lewej ponumerować od najważniejszej do najmniej ważnej, a po prawej wpisać 
czas, jaki codziennie na tę sprawę poświęcają. Oczywiście na pierwszym miej-
scu był Bóg, modlitwa, wiara, poznawanie Boga. Jednak, jeśli posegregować te 
punkty według ilości poświęcanego czasu, to priorytet Boga wypadał daleko na 
tej liście. Mój dom ma być domem modlitwy – zastanówmy się, co kryją te słowa 
nie w wymiarze historycznym, ale moim osobistym. 

Każdej niedzieli przychodzimy na nabożeństwo, spędzamy w zborze półtorej 
godziny, potem jest czas na rozmowy i kawkę. Czy jednak ten nasz niedzielny 
udział jest udziałem w modlitwie do Boga, czy też ma inne motywy? Dialog jest 
dobrą rzeczą, ale czy w tym wszystkim nie zaniedbujemy modlitwy? Przecież 
zbieramy się na modlitwę, a nie miłe spędzenie czasu. Tu też, wydaje się, jest 
wiele miejsca na zmianę i refleksję, przede wszystkim naszego duchowego na-
stawienia do nabożeństwa. Sam czasami łapię się na tym, że zamiast skupienia 
na Bogu moje myśli uciekają do spraw z poprzedniego tygodnia. Jakże często 
wychodząc z nabożeństwa mam w sobie niedosyt modlitwy, skupienia i Słowa. 
Najczęściej dlatego, że moja obecność była skoncentrowana na czymś innym. 
Tu też może się wiele zmienić w nas, tak, aby to spotkanie było spotkaniem   
z Bogiem, modlitwą i skupieniem. 

 Zastanów się:

• Jak wiele czasu poświęcasz w swoim życiu na modlitwę? Czy jest tutaj coś do  
naprawienia?

• Co jest twoim prawdziwym priorytetem w życiu, tym realnym, a nie deklaratyw-
nym? 

• Co powinieneś zmienić, aby świątynia Ducha Świętego, jaką jest każdy wierzący, 
stała się realnie oddana Bogu?

                                   

ŚRODA

Za to Jezus zadał im pytanie: Dlaczego mówi się, że Chrystus jest synem Dawida? 
Przecież sam Dawid mówi w Księdze Psalmów: Pan oświadczył memu Panu: Usiądź po 
mojej prawicy, aż położę Twoich wrogów jako podnóżek dla Twoich stóp! A zatem Dawid 
nazywa Go Panem, więc jak może On być jego synem?

Ew. Łukasza 20:41-44
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Jest wiele sytuacji w czasie naszego życia, które możemy określić jako trud-
ne. Pewnie nikt z nas tego nie pamięta, ale na pewno wiele trudności sprawiało 
nam stawianie pierwszych kroków. Kolejne lata życia uświadomiły, że im dłużej 
żyjemy, tym większe trudności - pierwszy dzień szkoły, pierwsza kartkówka, 
pierwsza randka, pierwsza praca. To, co nieznane, jest dla nas kłopotliwe.

Przed podobnym zagadnieniem - problemem z tym, co nieznane - Jezus 
postawił swoich słuchaczy. Wszyscy uważali, że zapowiadany Mesjasz będzie 
człowiekiem - królem, który uwolni Izrael z niewoli Rzymu. Widząc ich ludzkie 
spojrzenie na kwestię wybawienia, Jezus zadaje pytanie, na które, po dłuższym 
zastanowieniu, nie ma odpowiedzi z ludzkiego punktu widzenia. Jak bowiem 
człowiek, który się jeszcze nie narodził, może być jednocześnie Panem i synem 
wielkiego króla Dawida?

Podobnie jak Izraelici z czasów Jezusa, my również najczęściej patrzymy 
z naszego, ludzkiego punktu widzenia. Kiedy naszym problemem jest posta-
wienie pierwszego kroku, czy pierwsza kartkówka w szkole, nie musimy się aż 
tak bardzo przejmować, jakoś to będzie. Kiedy jednak problem okazuje się być 
bardziej skomplikowany lub wręcz niemożliwy do rozwiązania ludzką metodą, 
nagle tracimy pewność siebie.

Jako ludzie mamy ograniczoną liczbę możliwych rozwiązań. Niektóre z nich 
natomiast zupełnie nie pasują do naszego problemu. Gdy dowiadujemy się  
o ciężkiej chorobie bliskiej nam osoby, nagle okazuje się, że jedyne, co może-
my zrobić, to czekać na nieuniknione i pogodzić się ze świadomością, że nie na 
wszystko możemy mieć wpływ.

Nie musimy jednak na tym poprzestawać. Czytając ten fragment widzimy, 
że chociaż nikt ze słuchających nie rozumiał, jak to jest możliwe, to jednak od-
powiedź na to pytanie znajdowała się dosłownie na wyciągnięcie ręki. Cho-
ciaż wydawać się może, że stoimy w sytuacji bez wyjścia, to musimy zaufać, że  
z Bożej perspektywy widać dużo więcej możliwości i rozwiązań. 

Kiedy więc staniemy przed problemem, który nie ma żadnego rozwiązania, módlmy się:

• o to, by Bóg otworzył nam oczy, byśmy mogli dostrzec to, czego sami nie jesteśmy 
w stanie osiągnąć,

• o to, byśmy byli wierni, nawet jeśli nie wszystko toczy się po naszej myśli,

• nawet, gdy wydaje nam się, że nasza modlitwa nie przynosi żadnych rezultatów.
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CZWARTEK

Zbliżało się Święto Przaśników, zwane Paschą. Arcykapłani i znawcy Prawa w oba-
wie przed ludem wciąż szukali odpowiedniego sposobu na rozprawienie się z Jezusem.  
W tym czasie w jednego z grona Dwunastu, Judasza, zwanego Iskariotem, wstąpił sza-
tan. Odszedł więc i uzgodnił z arcykapłanami oraz dowódcami straży świątynnej plan 
wydania Jezusa. Ucieszyło ich to; wspólnie też doszli do porozumienia, że dadzą mu za 
to pieniądze. On się zgodził i zaczął szukać dogodnej sposobności do wydania im Go  
z dala od tłumu.

Ew. Łukasza 22:1-6

Większość rzeczy człowiek robi dla własnej korzyści. Chcielibyśmy przyznać, 
że w naszym wypadku jest inaczej, ale sami też się często na tym łapiemy.

Złapany został na tym Judasz, jeden z uczniów Jezusa. Przez całe trzy lata 
chodził z Nim, słuchał Jego słów, obserwował, jak dokonywał różnych cudów. 
Miał do Niego dostęp. Mógł zadać Mu każde pytanie, wyrazić swoje zdanie, po-
szukać odpowiedzi. Nie za wiele jednak wzmianek o rozmowach Judasza z Je-
zusem w Ewangeliach znajdziemy. Jednak przy końcu misji Mesjasza spotykamy 
Judasza rozmawiającego z wrogo wobec Jezusa nastawionymi arcykapłanami. 
Rozmowa dotyczy możliwości wydania Go. Ta możliwość stanie się rzeczywisto-
ścią, bo Judasz szukał własnej korzyści, tym razem finansowej. Kiedy zostało mu 
obiecane, że ją otrzyma, postanowił zdradzić Tego, z którym spędził tak wiele 
czasu. Ten pomysł zdecydowanie nie miał nic wspólnego z Bogiem, a miał wiele 
wspólnego z Jego wrogiem, szatanem.

Ludzie czasami wybierają słuchać Jezusa przede wszystkim z powodu tego, 
że liczą na jakieś korzyści dla siebie. Kiedy one nie przychodzą, gotowi są Go 
zostawić, zwłaszcza, gdy ktoś lub coś oferuje im jakiś zysk. Jednak nie dajmy 
się zwieść. Myśl o poszukiwaniu własnych korzyści za cenę odwrócenia się od 
Jezusa nigdy nie jest dobrą myślą. Bo tylko przy Jezusie warto pozostać, nawet 
wtedy, gdy w danym momencie mamy poczucie, że nic z tego nie mamy.

• Dziękujemy Ci, Jezu, że jesteś naszym najwyższym dobrem i że nie ma nikogo  
innego tak cennego, jak Ty.

• Prosimy Cię o to, byśmy jako Kościół zawsze skupiali się na Tobie, odsuwając na bok 
nasze egoistyczne pobudki.

• Dopomóż nam być wiernymi Tobie, także wtedy, gdy inne propozycje wydają się 
być bardzo atrakcyjne.
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PIĄTEK

Zaczął Mu również urągać jeden z ukrzyżowanych przestępców: Skoro jesteś Chry-
stusem, uratuj siebie i nas! Drugi natomiast skarcił go: Czy ty się Boga nie boisz, choć 
wymierzono ci taki sam wyrok? Nam wprawdzie sprawiedliwie, bo zasłużyliśmy na to, ten 
człowiek jednak nie zrobił nic złego. I dodał: Jezu, wspomnij o mnie, gdy przyjdziesz do 
swego Królestwa. Jezus mu odpowiedział: Zapewniam cię, dziś będziesz ze Mną w raju.

Ew. Łukasza 23:39-43

W obliczu tragedii czasem najlepsze, co możemy zrobić, to milczeć. Bo słowa, 
które mogą paść z naszych ust, mogą być jednymi z najmniej stosownych. Wiele 
wskazuje na to, że właśnie takimi były słowa jednego z tych, którzy wraz z Jezu-
sem byli ukrzyżowani. 

To był tragiczny dzień. Dzień śmierci Jezusa. Wisiał na krzyżu jak złoczyńca. 
Chociaż sam złoczyńcą nie był. Wisiał w towarzystwie złoczyńców. Chociaż sam 
złoczyńcą nie był. Ponosił karę, jaką ponosili złoczyńcy. Chociaż sam złoczyńcą 
nie był.

Obaj mężczyźni ukrzyżowani tego dnia razem z Nim dobrze o tym wiedzieli. 
Jeden z nich na tej podstawie kpił z Jezusa. Odwoływał się do tego, kim Jezus 
jest, tylko po to, by zapewnić coś dla siebie. Mówiąc drwił, chociaż najlepsze co 
mógł zrobić, to zachować milczenie.

Drugi na tej samej podstawie uciszał tego, który nie mógł trzymać języka 
za zębami. Słowa, które skierował do Jezusa, to jedynie prośba o to, aby o nim 
pamiętał. To słowa, które wyrażają nie tylko wiedzę o Jezusie, ale także wiarę  
w Niego. To właśnie ta wiara sprawiła, że w odpowiedzi usłyszał, że jeszcze tego 
dnia będzie z Jezusem w raju.

Chociaż w obliczu tragedii najczęściej najlepiej jest zachować milczenie, to 
jeśli już zdecydujemy się coś powiedzieć, niech to będą słowa uniżenia przed Bo-
giem, wyrażające powierzenie Mu siebie w całości.

Zwłaszcza dzisiaj, kiedy przed naszymi oczami maluje się krzyż, na którym 
Chrystus doświadczył tragedii grzechu prowadzącego do śmierci z naszego po-
wodu.

• Dziękujemy Ci, Jezu, za to, że oddałeś swoje życie za każdego człowieka.

• Prosimy Cię o to, abyśmy zawsze pamiętali, że tylko Ty jesteś naszym ratunkiem.

• Prosimy Cię o to, by nasze słowa wyrażały prawdę o tym, kim Ty jesteś i co Ty zro-
biłeś dla ludzi, dla nas.
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SOBOTA

Następnie przybył pewien człowiek imieniem Józef. Był on członkiem Wysokiej 
Rady, a przy tym osobą dobrą i sprawiedliwą. Nie zgadzał się z tym, co w sprawie  
Jezusa postanowili i uczynili inni radni. Józef pochodził z żydowskiego miasta Arymatea 
i żył nadzieją nadejścia Królestwa Bożego. Udał się on do Piłata i poprosił o ciało Je-
zusa. Następnie zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w wykutym w skale grobow-
cu, w którym wcześniej nikt jeszcze nie był chowany. Było to w Dzień Przygotowania  
i wkrótce miał nastać szabat.

Ew. Łukasza 23:50-54

Jezus umarł na krzyżu. Wszyscy jego bliscy, przyjaciele i uczniowie, spara-
liżowani strachem i rozpaczą, stoją z daleka i patrzą. Wtedy pojawia się Józef  
z Arymatei, który ma odwagę pójść do Piłata, by prosić o ciało Jezusa. Zdejmuje 
je z krzyża, owija w płótno i składa we własnym wykutym w skale grobowcu. 
Zwykle skazańców pozostawiano na krzyżu jako przestrogę dla żyjących, a ich 
ciała stawały się łupem dla sępów. Józef zgodnie z nakazem Bożym dokonuje 
pochówku. Dołącza do niego Nikodem, który przynosi wonności, aby dopełnić 
grzebalnych zwyczajów żydowskich.

Kim jest Józef z Arymatei? Co go łączy z Jezusem?

Wszyscy ewangeliści opisują Józefa jako człowieka o wysokiej pozycji spo-
łecznej, religijnej i finansowej. Był osobą szanowaną, dobrą i sprawiedliwą. Po-
dobnie jak Nikodem należał do grona członków Wysokiej Rady, będącej wów-
czas najwyższym religijnym i prawnym autorytetem Żydów. Józef, zwyczajem 
Rzymian, jako osoba zamożna, przygotował na swojej posiadłości własny gro-
bowiec. Podobnie jak większość mieszkańców Jerozolimy słuchał nauki Jezusa 
i pod jej wpływem stał się uczniem Chrystusa. Jednak, jak pisze Ewangelista 
Jan, z obawy przed Żydami ukrywał ten fakt, aby nie zostać wykluczonym przez 
faryzeuszów z synagogi. Uczestniczył w przesłuchaniach Jezusa i choć nie zga-
dzał się z tym, co w sprawie Jezusa postanowili i uczynili inni radni, nie zrobił 
niczego w Jego obronie. Żył w wewnętrznym konflikcie pomiędzy tym, w co 
wierzy i tym, jak postępuje. Lęk przed utratą wysokiej pozycji wśród ludzi nie 
pozwalał mu ujawnić swoich przekonań.

Śmierć Jezusa zmienia Józefa. W przeciwieństwie do innych uczniów nie 
pozostaje bierny. To, komu i w co uwierzył, odmienia jego życie. Lęk zastępuje 
odwagą, a bierność zdecydowaniem. Wbrew temu, co myśli Piłat, faryzeusze, 
inni członkowie Rady, Józef poprzez swoje działanie ujawnia się jako uczeń  
Jezusa. Za jego przykładem Nikodem również występuje jako wyznawca Chry-



10

stusa. Od tego momentu obaj w pełni zaczynają żyć w zgodzie ze sobą i z Bogiem,  
w nadziei nadejścia Królestwa Bożego.

Czy tęsknisz za życiem w harmonii z Jezusem, kiedy twoje pragnienia, poglą-
dy i działanie mają wspólny kierunek - posłuszeństwo Bogu?

Zachęcam cię do modlitwy:

• aby Bóg pomagał nam pokonywać nasze lęki o to, co inni pomyślą o nas, gdy będzie-
my w naszym życiu mówić i działać zgodnie ze słowami Jezusa,

• aby poszukiwać wśród naszych współpracowników, sąsiadów i znajomych, ludzi, 
którzy kochają Pana Boga i być dla siebie nawzajem wsparciem, pomocą i zachętą 
w wierze,

• abyśmy żyli każdego dnia nadzieją nadejścia Królestwa Bożego.

                                   

NIEDZIELA WIELKANOCNA

Natomiast pierwszego dnia tygodnia, ledwie zaczęło świtać, kobiety przyszły do 
grobowca, niosąc wcześniej przygotowane wonności. Kamień zamykający wejście za-
stały jednak odsunięty, a po wejściu do środka nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy już 
nie wiedziały, co począć, oto nagle stanęli przy nich dwaj mężczyźni w połyskujących 
szatach. One, zdjęte strachem, pochyliły twarze ku ziemi i wówczas padły słowa: Dla-
czego szukacie Żywego wśród umarłych? Nie ma Go tu, zmartwychwstał! Przypomnij-
cie sobie, co wam zapowiedział jeszcze w Galilei, że Syn Człowieczy musi być wydany  
w ręce grzesznych ludzi, zostać ukrzyżowany i trzeciego dnia zmartwychwstać. Wtedy 
przypomniały sobie Jego słowa. 

Ew. Łukasza 24:1-8

Bywamy zaskakiwani na różne sposoby. Zdecydowanie preferujemy te sy-
tuacje, w których nagle pojawia się coś, czego byśmy się nie spodziewali, a co  
w swoim wydźwięku jest dla nas czymś dobrym.

Kiedy kobiety udały się do grobowca, zostały zaskoczone. Nie było to jednak 
nic dobrego ani miłego. Tak im się wydawało. Przyszły namaścić ciało Jezusa, ale 
od razu zaniepokoiło je to, że kamień zasłaniający wejście nie znajdował się na 
swoim miejscu. Kolejnym elementem zaskoczenia było to, że ciała w grobowcu 
nie było. Szok, niedowierzanie, totalne zdezorientowanie. Nie wiedziały, co ze 
sobą zrobić, jak zareagować na taką sytuację. Ale po chwili pojawiło się kolejne 
zaskoczenie. Dwaj mężczyźni powiedzieli im, że Jezusa nie ma w grobie. Żywy 
nie może być wśród umarłych, więc szukają w niewłaściwym miejscu. Jedno-



cześnie przypominają im oni słowa Jezusa, który zapowiedział, że w grobie nie 
będzie można Go znaleźć. Zapowiedział im swoje zmartwychwstanie, którego 
dowód właśnie teraz mogą oglądać na własne oczy. Jego słowa się spełniły. Te-
raz przypomniały sobie Jego słowa.

Zmartwychwstanie Jezusa było jednym z najbardziej zaskakujących wyda-
rzeń w historii ludzkości. Okazało się, że ostatnia prosta Jezusa na ziemi nie 
była Jego ostatnią prostą. Grzech został pokonany na krzyżu, śmierć została 
pokonana w zmartwychwstaniu. Ono rozpoczyna kolejną prostą trwającą całą 
wieczność.

To najlepsze zaskoczenie, jakie może nas spotkać. Gdy uwierzymy, że On 
zmartwychwstał po to, abyśmy i my mogli zmartwychwstać i żyć na wieki z Nim.

• Dziękujemy Ci, Boże, za zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, które daje nam pew-
ną nadzieję życia na wieki z Tobą.

• Prosimy Cię, Duchu Święty, byś utwierdzał nas w nowym życiu.

• Wielbimy Cię, Jezu, bo jesteś Królem, którego panowanie trwa na wieki i pod któ-
rego panowaniem my chcemy żyć na co dzień.

                                   

Tydzień ten nazywa się Wielkim tylko i wyłącznie z powodu  
wielkości wydarzeń, które w jego trakcie miały miejsce. Jezus Chrystus,  

Bóg wcielony, oddał swoje życie, by zapłacić cenę za grzechy wszystkich ludzi.  
Trzy dni później zmartwychwstał, aby pokonać śmierć i dać wszystkim, którzy  

w Niego uwierzą, możliwość nowego życia, które trwać będzie na zawsze.  
Dla nas, jako Kościoła, to najważniejsze prawdy wiary, którymi chcemy żyć 

zarówno w czasie Świąt Wielkanocnych, jak i każdego kolejnego dnia. 

Niech to przekonanie i doświadczenie towarzyszy każdemu z nas, bo przecież 
wspólnie jesteśmy Kościołem Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał. 

                                   




