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Przyjrzenie się ostatnim dniom życia Jezusa na ziemi, Jego śmierci na krzyżu, 
złożeniu do grobu i zmartwychwstaniu to niezbędny element tego tygodnia. My 
wszyscy po prostu tego potrzebujemy. Nie tylko dlatego, że domaga się tego tra-
dycja chrześcijańska, ani nawet nie dlatego, że dobrze jest znać tę historię, ani nie 
dlatego, że warto w życiu czasem się zatrzymać. Potrzebujemy tego, aby nasza 
relacja z Chrystusem mogła się pogłębić. Nie chcemy ograniczonego do rytu-
ałów, pędzącego i płytkiego życia. Za dużo tego już widzieliśmy. Tylko szczera, 
wciąż rozwijająca się bliskość z Chrystusem, może nadawać sens naszemu życiu, 
który będzie przeżywany przez nas na co dzień, a w wyjątkowej szczególności 
w takie jak te, w dni świąteczne, w dni refleksyjne, w dni radosne – w wielkie dni 
Wielkiego Tygodnia, przypominające o Wielkim Dziele Wielkiej Miłości Wiel-
kiego Boga.

Możemy wspólnie o tym pamiętać podczas spotkań:
rekolekcje modlitewne – poniedziałek–czwartek, godz. 19:00
nabożeństwo Wielkopiątkowe – piątek, godz. 19:00
nabożeństwo Wielkanocne – niedziela, godz. 12:00 

                                   

NIEDZIELA PALMOWA
W pobliżu Jerozolimy, po przybyciu do Betfage u podnóża Góry Oliwnej,  

Jezus posłał dwóch uczniów z takim poleceniem: Idźcie do wsi leżącej naprze-
ciw. Zaraz po wejściu natkniecie się na przywiązaną oślicę oraz oślę przy niej. 
Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie. A jeśliby ktoś o coś pytał, wyjaśnijcie: 
Pan ich potrzebuje, lecz wkrótce je odeśle. Stało się tak, aby wypełniły się słowa 
wypowiedziane przez proroka:

Powiedzcie córce Syjonu: 
Oto twój Król przychodzi do ciebie łagodny, 
jedzie na ośle,
na źrebięciu jucznego zwierzęcia.

Uczniowie poszli więc i postąpili tak, jak im polecił Jezus. Przyprowadzili ośli-
cę oraz oślę, włożyli na nie swe wierzchnie okrycia, a On na nich usiadł. Wielu 
ludzi z towarzyszącego Mu tłumu rozpościerało na drodze swoje szaty, inni 
obcinali gałązki drzew i również rozkładali na drodze. Tłumy natomiast, które 
Go poprzedzały, oraz te, które podążały za Nim, wołały:

Hosanna Synowi Dawida! 
Błogosławiony Ten, który przychodzi w imieniu Pana. 
Hosanna na wysokościach!

Gdy przybył do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto. Ludzie pytali: Kto to 
jest? Tłumy zaś odpowiadały: To jest prorok Jezus, z Nazaretu w Galilei.

Ew. Mateusza 21:1–11
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Mówi się, że nasze życie to jedna wielka niewiadoma. Trzeba przyznać, że jest 
w tym sporo racji, bo chociaż spełnienia się wielu rzeczy możemy z mniejszym 
lub większym prawdopodobieńswem oczekiwać, to stuprocentowej pewności 
mieć nigdy nie będziemy. Z drugiej jednak strony zdarzają się sytuacje, w któ-
rych tylko jedyna myśl przechodzi nam przez głowę: „to się nie może udać”. Do 
niespodziewanej sytuacji dochodzi, gdy Jezus stawia przed swoimi uczniami za-
danie, które opisuje w szczegóły tak dokładne, że cała sytuacja wydaje się być 
wręcz niemożliwa. Ku zaskoczeniu ludzi wszystko dzieje się tak, jak opisał to 
Jezus. Uczniowie, którzy zaufali i posłuchali słów swojego Mistrza – nie zawiedli 
się. Bliska relacja i poznanie Jezusa spowodowały, że postanowili zaryzykować 
i pójść.

Okazuje się, że również tłumy, które Jezus spotkał na swojej drodze, rozpo-
znając w Nim historycznego Wybawiciela, witały Go tak, jak króla należałoby 
powitać. Co znów zaskakiwało, bo Ten, który miał wywrócić wszystko do góry 
nogami i dokonać rewolucji w kraju, wjeżdża do miasta wcale nie jak król, po 
należny Mu tron, lecz raczej w skromności i pokorze. Jezus swoim zachowaniem 
wskazuje, że zależy Mu na posłuszeństwie, które nie jest wywołane strachem, 
ale na takim, które wynika z Jego poznania i zaufania Mu, które opiera się o oso-
bistą relację.

Ponieważ nasze całe życie to jedna wielka niewiadoma, warto mieć pewien 
punkt oparcia, na którym możemy w zupełności polegać, nawet w sytuacjach 
nieprawdopodobnych. Tylko Jezus jest kimś, komu możemy powierzyć całe na-
sze życie, wierząc, że może je zmienić na lepsze. Jednak, aby móc zaufać komuś 
w każdej sytuacji, musimy go wpierw poznać. Musimy postawić zatem sobie py-
tanie, kim dla mnie jest Jezus? Ciekawą postacią historyczną, która miała realny 
wpływ na wydarzenia na Bliskim Wschodzie, czy raczej kimś więcej, komu mogę 
zaufać w każdej sytuacji, komu mogę powierzyć nawet swoje życie, kimś, komu 
uwierzę?

• Uwielbiajmy Boga za to, że On jest prawdziwym Królem, bez względu na to, 
co inni o Nim myślą czy mówią. To przecież oznacza, że mamy relację z kimś 
naprawdę potężnym.

• Wyznajmy swoją wiarę w Jezusa. Módlmy się, aby poddawać Jemu swoje 
życie tak, by było ono uwielbieniem dla Niego. 

• Dziękujmy Mu za to, że tworzymy wspólnotę wiary, w której możemy razem 
uwielbiać Boga, zarówno w czasie niedzielnych nabożeństw, jak i w wielu 
innych momentach.
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PONIEDZIAŁEK

Po skończeniu wszystkich tych mów Jezus powiedział do swoich uczniów: 
Wiecie, że za dwa dni jest Pascha. Właśnie wtedy Syn Człowieczy zostanie  
wydany na ukrzyżowanie.

W tym czasie arcykapłani oraz starsi ludu zebrali się na dziedzińcu arcyka-
płana Kajfasza. Uradzili, żeby Jezusa podstępem schwytać i zabić. Tylko nie 
w czasie świąt — zastrzegali — aby nie doszło do zamieszek wśród ludu.

Ew. Mateusza 26:1–5 

Wszyscy już wiedzą, co się stanie. 

Jezus, po tym jak zapowiedział, co będzie działo się przy końcu, jest świadom 
tego, że nadchodząca Pascha jest Jego ostatnią spędzoną pośród ludzi. Nie dla-
tego, że On tak chce, ale dlatego, że taki był plan od samego początku. Jezus nie 
przyszedł tylko po to, aby zrobić wiele dobrego dla ludzi Jemu współczesnych, 
nie tylko po to, aby wypowiedzieć wiele słów, które podniosą ludzi na duchu 
i dadzą im nadzieję, nie tylko po to, aby stać się jednym z najwybitniejszych na-
uczycieli swoich czasów, a nawet i wszechczasów. On przyszedł po to, aby być 
wydanym na ukrzyżowanie. O tym mrocznym aspekcie końca swojego życia na 
ziemi Jezus dobrze wiedział. Ale to właśnie świadomość tego, jaki jest ostatecz-
ny cel Jego przyjścia, była tym, co sprawiało, że był spokojny nawet wtedy, gdy 
okoliczności spokojne nie były.

Inni, w tym wypadku arcykapłani i starsi ludu, też są świadomi tego, co chcą 
zrobić. Podstępem, w chwili, gdy świąteczna radość minie i ludzie będą pogrążeni 
w lekkim letargu, schwytają i zabiją Jezusa. Nie chcą, aby ludzie, którzy Jezusa 
podziwiają i za Nim podążają, mieli możliwość reakcji, wszczynania protestów 
i ochrony. Oni wiedzą, że muszą się Jezusa pozbyć.

Jedno wydarzenie, dwie różne perspektywy. Dla arcykapłanów i starszych 
to coś, co musi się wydarzyć, żeby oni mogli zaznać spokoju. Dla Jezusa to coś, 
co musi się wydarzyć, aby ludzie mogli doświadczyć pokoju ducha. Dla arcyka-
płanów i starszych to walka o swoje miejsce, dla Jezusa to walka o miejsce ludzi 
przy Bogu. Dla arcykapłanów i starszych to akt wypływający z nienawiści, dla 
Jezusa to akt płynący z miłości.

Wszyscy już wiedzą, co się stanie. To stać się musi. To wydarzenie nadejdzie. 
Tylko czym ono będzie? No właśnie, czym ono będzie dla mnie?

• Wywyższajmy Boga za Jego wszechwiedzę, bo On dokładnie wie, czego po-
trzebujemy i na dodatek jest gotów na to odpowiedzieć.



5

• Módlmy się o to, aby indywidualne plany każdego z nas były odzwierciedle-
niem Bożych wartości i Jego woli.

• Módlmy się o plan remontu kościoła, abyśmy zebrali wszystkie potrzebne 
środki i przeprowadzili go w najwłaściwszy sposób.

                                   

WTOREK

 Gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego, podeszła do Nie-
go pewna kobieta. Miała ze sobą alabastrowy flakonik pełen bardzo drogiego 
olejku i gdy Jezus odpoczywał przy stole, wylała Mu go na głowę. Oburzyło 
to uczniów. Po co ta rozrzutność? — zarzucali. — Można to było drogo sprze-
dać i rozdać pieniądze ubogim. Jezus odniósł się do ich oburzenia: Dlaczego 
sprawiacie jej przykrość? Zrobiła to dla Mnie. To był piękny czyn. Ubodzy za-
wsze będą pośród was. Ja — nie zawsze. Ona natomiast, wylewając ten olejek  
na moje ciało, przygotowała je na mój pogrzeb. Zapewniam was, gdziekolwiek 
na świecie będą głosić dobrą nowinę, opowiadać będą także o tym, co ona 
uczyniła — na jej pamiątkę.

Ew. Mateusza 26:6–13

Nie ma piękniejszej i bardziej wartościowej postawy, niż postawa umiłowa-
nia Pana, oddania Mu siebie samego. Tak właśnie ocenił sam Jezus zachowanie 
kobiety, która namaściła Go w trakcie uczty w Betanii. Dla Niego wyjątkowa 
wartość jej czynu była oczywista, dla nas może być nieco mniej jasna, więc przyj-
rzyjmy się mu dokładniej. W tekście Mateusza czytamy, że olejek był bardzo dro-
gi, ale z tekstu Ewangelii Jana wiemy dokładniej, że wart był 300 denarów. Była 
to kwota odpowiadająca rocznym zarobkom robotnika. Ilość wylanego na ciało 
Jezusa olejku to cały funt, czyli ponad 300 gram. Co nam mówią te liczby? Poka-
zują, że prawdopodobnie kobieta ta dosłownie przelała na Niego wszystko, co 
miała. Całą posiadaną wartość, wszystkie posiadane zasoby. Najpewniej –  całe 
swoje serce. Ważne jest to, że ten “rozrzutny” zalew miłości i oddania dotknął 
bezpośrednio ciała, osoby Jezusa.  To właśnie wyzwoliło w Nim żywą reakcję – 
szacunek, ochronę przed zarzutami uczniów oraz wyjątkową obietnicę. Oto Je-
zus zapowiada, że czyn ten będzie ogłaszany wszędzie i zawsze tam, gdzie sama 
Ewangelia o Zbawicielu! Nie wiem, czy jakikolwiek ludzki gest, wykonany wobec 
Niego za Jego życia, spotkał się z takim przyjęciem. Jezus nadał też czynowi ko-
biety znaczenie, którego ona sama być może nie miała na myśli – namaszczenie 
na Jego pogrzeb. W ten sposób nasz Pan splótł ze sobą przekaz o dwóch darach. 
Pierwszy, to dar wdzięcznej miłości człowieka do Jezusa, czyli otwarcie flakonu 
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i rozlanie wonności  na Jego ciało. Drugi, to dar miłości Jezusa do człowieka, 
czyli otwarcie Jego ciała i rozlanie Jego krwi, by człowiek mógł być zbawiony  
i przebywać  w Jego bliskości już na wieczność. Wieść o obydwu tych darach 
jest, według Jego zapowiedzi, głoszona razem. Byśmy uczyli się, że najwyższą 
wartość u Pana ma postawa podobna do Jego postawy –  całkowitego poświę-
cenia wszelkich wartości tego życia, dla wyższego celu. A jest nim budowanie 
i wyrażanie głębokiej, wiecznej relacji między nami a Nim.

Czym jest twój cenny olejek, który możesz wylać na Jego głowę, jeśli uświa-
domisz sobie, ile Mu zawdzięczasz, ile ci przebaczył, ile cię nauczył, jak cię zmie-
nił? Ile z tego olejku tak naprawdę jesteś skłonny wylać na Niego? Czy na pewno 
cały? Inne dobre czyny – jak te wspomniane przez uczniów krytykujących ko-
bietę – też mają swą wartość, miejsce i czas. Jednak nie mogą się równać z umi-
łowaniem i uwielbieniem samego  Chrystusa. 

• Chwalmy Boga za to, że w swojej wielkiej miłości daje nam tak wiele powo-
dów do wdzięczności Jemu.

• Prośmy Boga o to, aby nasze naśladowanie Chrystusa było rzeczywistym 
poświęceniem dla Niego wszystkiego, co mamy: naszej uwagi, sił, zasobów, 
czasu, życia.

• Módlmy się o to, aby w kościele istniało więcej grup biblijnych, w których 
będziemy mogli inspirować się nawzajem do pełnego umiłowania Chrystusa.
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ŚRODA

Wtedy jeden z Dwunastu, Judasz Iskariot, udał się do arcykapłanów i powie-
dział: Co mi dacie za to, że wam Go wydam? Oni zaś odważyli mu trzydzieści 
srebrników. Odtąd szukał on dogodnej chwili, aby wydać Jezusa.

Ew. Mateusza 26:14–16 

Judasz jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych i ciekawych postaci wśród 
apostołów. Do dzisiaj wielu zadaje pytanie, dlaczego zdradził i do dzisiaj nikt nie 
ma na to pytanie dobrej odpowiedzi. Wydaje się, że skoro był tak blisko Jezusa, 
widział dziesiątki cudów, znał każde słowo Jezusa, to pozostanie z Nim nawet 
w największych trudach, a jednak zdradził. Chciwość, utrata zaufania, brak wiary 
mogły zrodzić taką postawę. Z drugiej strony, czy my zawsze trwamy przy Jezu-
sie? Czy nie jest tak, że nasze cele stoją przed wolą Bożą i Słowem Bożym? Czy 
nie chcemy, aby Bóg dostosował się do nas a nie my do Niego?

Dwóch apostołów zdradziło Jezusa, Judasz i Piotr. Jeden Go sprzedał, drugi 
się Go wyparł w obliczu próby. Różnica między nimi jest zasadnicza: jeden się po-
wiesił, drugi zapłakał. Czy Judasz mógł wrócić do apostołów, gdyby pokutował? 
Jezus na pewno by mu wybaczył i go przyjął do siebie ponownie. Jednak Judasz 
popełniając grzech zdrady podążał dalej drogą śmierci i nie nawrócił się, nie po-
kutował. Popełniamy grzechy, takie nasze małe zdrady Jezusa, czy jednak wiemy, 
że Jezus nas przyjmie, gdy będziemy pokutować? Nie ma bowiem takiego zła, za 
które Jezus nie umarł. Zawsze jest droga powrotu, jedynie my sami możemy tych 
drzwi do powrotu nie otworzyć.

W okresie Wielkiego Tygodnia warto zastanowić się nad swoją wiarą i wier-
nością Jezusowi. Warto spojrzeć w głąb siebie i wyznać te rzeczy, których jesz-
cze Jezusowi nie wyznaliśmy. Odnowić swoje życie tak, aby nasza wiara nabrała 
nowego blasku świętości. Pamiętając, że Judasz tego nie zrobił, przegrał swoje 
życie i stał się najsmutniejszą osobą Nowego Testamentu. A przecież mógł po-
wrócić do Jezusa.

• Dziękujmy Bogu za Jego przebaczenie, z którym wychodzi do nas, czekając, 
abyśmy do Niego się zwrócili.

• Wyznajmy Bogu swoje grzechy, odwróćmy się od tego co złe, przyjdźmy do 
Niego.

• Prośmy Boga o to, abyśmy byli wierni Jemu w każdej służbie, której się pod-
jęliśmy i którą jako kościół prowadzimy.
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CZWARTEK

W pierwszym dniu Święta Przaśników uczniowie zapytali Jezusa: Gdzie mamy 
przygotować Ci Paschę do spożycia? Idźcie do miasta — odpowiedział — do zna-
nego nam człowieka i powiedzcie: Nauczyciel mówi: Zbliża się mój czas, chciał-
bym u ciebie urządzić Paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im 
polecił Jezus, i przygotowali Paschę. A z nastaniem wieczoru zajął wraz z Dwu-
nastoma miejsce przy stole.

Kiedy oni jedli, powiedział: Zapewniam was, jeden z was Mnie wyda. Zasmu-
ceni tymi słowami, pytali Go jeden po drugim: Chyba nie ja, Panie? Odpowiedział: 
Ten, który razem ze Mną sięgnął ręką do półmiska — ten Mnie wyda. Co prawda 
Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim napisano, lecz biada temu człowiekowi, 
który wyda Syna Człowieczego. Lepiej by mu było, gdyby się nie urodził. Wtedy 
Judasz, który Go właśnie miał wydać, odezwał się: Chyba nie ja, Rabbi? A Jezus 
na to: Ty to powiedziałeś.

Gdy oni jedli, Jezus wziął chleb, podziękował Bogu, złamał i rozdając uczniom, 
powiedział: Bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało. Następnie wziął kielich, podzię-
kował i przekazał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy. To jest moja krew Przymie-
rza, która się za wielu wylewa dla przebaczenia grzechów. Mówię wam: Odtąd 
już z pewnością nie wypiję z tego owocu winorośli aż do tego dnia, kiedy z nowe-
go kielicha będę pił razem z wami w Królestwie mojego Ojca. A po odśpiewaniu 
hymnu, ruszyli w stronę Góry Oliwnej.

Ew. Mateusza 26:17–30

To była zupełnie inna Pascha, niż uczniowie się spodziewali. Chodzą z Jezusem 
już od długich miesięcy i przyzwyczaili się trochę do ciągłego zaskakiwania. Zna-
ne prawdy okazywały się mieć drugie dno, ludzie pobożni tamtych czasów bywali 
demaskowani jako dwulicowi, a najwięksi grzesznicy byli przez Jezusa przyjmo-
wani jako potrzebujący przebaczenia i nawrócenia.

Teraz mają przygotować Paschę dla swego Nauczyciela. On wskazuje im 
miejsce, u jakiegoś znajomego. Dziwne są słowa, jakie mają przekazać temu 
człowiekowi: „Zbliża się mój czas”. Z jednej strony zapowiadają one Jego koniec, 
ale z drugiej wskazują na kulminację Jego misji. Czy odczuwając strach, czy też 
podekscytowanie na myśl o wielkich wydarzeniach, uczniowie z pewnością mieli 
świadomość, że chwila jest podniosła.

Oto nadchodzi wieczór. Czas opowieści o wyprowadzeniu narodu z Egiptu, 
o plagach, o Bożej ochronie przed śmiercią pierworodnych. Czas śpiewania Psal-
mów 113–118 o Bogu, któremu należna jest chwała. Ten właśnie moment, środek 
wieczerzy, Jezus wybiera, by wskazać zdrajcę pośród najbliższych sobie osób. 
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Judasz wydaje się być zaskoczony. Jakby sam nie przypuszczał, że jest zdolny 
do tak wielkiej nieprawości. Jakby niespodziewanie odkrył w sobie ciemną stro-
nę własnego „ja”. Gdy się nad tym zastanowić, podobnie i my czasem nie spo-
dziewamy się, do jakich nieuczciwości jesteśmy zdolni. A gdy przychodzi chwila 
próby, czasem tylko kilka decydujących sekund, bywa że zawodzimy. Bywa, że 
oszukujemy, kłamiemy, krzywdzimy. Zdradzamy wartości, jakie wyznajemy, 
zdradzamy Zbawiciela. Płaczemy gorzko, bo tym bardziej okazuje się, jak bar-
dzo Go potrzebujemy.

Wieczerza paschalna Jezusa to okazja, by pomyśleć o tym święcie jako o za-
powiedzi ratunku, jakie Bóg przez Jezusa przygotował i udostępnił dla całej 
ludzkości. Kiedy Jezus dzieli chleb pośród uczniów, nikogo nie pomija. Kiedy 
wznosi kielich, mówi: „Pijcie z niego wszyscy”. Nawet ty, Judaszu. Nawet ty, 
nędzny grzeszniku, który nie jesteś w stanie być wiernym wyznawanym warto-
ściom. Wznieś kielich dostępny dla wszystkich na świecie. Wznieś kielich, który 
przynosi wieść o przebaczeniu dla każdego, kto tylko ugnie kolana przed Bogiem 
wyznając swoją niemoc i odda Bogu władzę nad swoim życiem.

• Dziękujmy Bogu za cały misterny plan naszego zbawienia, za poświęcenie 
Jezusa, za Jego cierpienie, na które jest gotowy dla nas.

• Módlmy się o nas samych, by Bóg wzmacniał nas do życia wiernego Jemu, 
na Jego chwałę. Módlmy się o bliskich, by w Bogu odnaleźli Ratownika, któ-
remu warto zawierzyć swe życie.

• Módlmy się, aby Wielkanoc była odnowieniem naszej indywidualnej relacji 
z Bogiem: Twojej, mojej i całej naszej wspólnoty.
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PIĄTEK

Wówczas żołnierze namiestnika zabrali Jezusa do pretorium. Tam zgroma-
dzili wokół Niego całą kohortę. Rozebrali Go i narzucili na Niego szkarłatną 
pelerynę. Wbili Mu też na głowę splecioną z cierni koronę, a do prawej ręki 
wcisnęli kawałek trzciny. Następnie klękali przed Nim i drwili: Witaj, królu Ży-
dów! Pluli przy tym na Niego i bili trzciną po głowie. Gdy już mieli dość wyśmie-
wania, zdjęli z Niego pelerynę, ubrali Go w Jego własne szaty i odprowadzili na 
ukrzyżowanie. U bramy napotkali pewnego człowieka, Cyrenejczyka imieniem 
Szymon, i zmusili go, aby poniósł Jego krzyż.

Po przybyciu na miejsce zwane Golgotą, czyli Miejscem Czaszki, podali Mu 
do picia wino z żółcią. Skosztował, ale nie chciał pić. Tam Go ukrzyżowali. Po-
tem rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy, a następnie usiedli 
i pilnowali Go. Umieścili też nad Jego głową tabliczkę z wypisanym powodem 
Jego ukrzyżowania:

To jest Jezus, król Żydów.
Wraz z Nim ukrzyżowali również dwóch przestępców, jednego po prawej, 

a drugiego po lewej stronie. A ci, którzy przechodzili obok, ubliżali Mu, kręcili 
głowami i drwili: Ty, co burzysz świątynię i stawiasz ją w trzy dni, ratuj same-
go siebie, jeśli jesteś Synem Boga. Zejdź z krzyża! Podobnie arcykapłani wraz 
ze znawcami Prawa oraz ze starszymi z pogardą powtarzali: Innych ratował, 
a siebie nie może. Jest królem Izraela? Niech teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy 
w Niego. Zaufał Bogu? Niech Go teraz wybawi, jeśli Mu na Nim zależy. Prze-
cież powiedział: Jestem Synem Boga. Tak samo ubliżali Mu ukrzyżowani z Nim 
przestępcy.

Ew. Mateusza 27:27–44

Oto pochylamy się nad centralnym i finalnym aktem misji Chrystusa. Zapo-
wiadana przez proroków Starego Testamentu i sygnalizowana uczniom Jego 
śmierć za grzechy świata, stała się faktem. Przedtem jednak został brutalnie wy-
szydzony i wyśmiany wobec prymitywnych rzymskich żołnierzy. W ten sposób 
świat, który nie był Go godzien, okazał Mu pogardę i tym samym Bogu Ojcu, bo 
ludzie nie uwierzyli w Jego świadectwo, że jest Jego Synem. W ten sposób świat 
zareagował na prawdę. Gdy Piłat zapytał: Co to jest prawda? – ukazał sposób 
myślenia świata, w którym prawdę przypisywali sobie ci, którzy mieli władzę. 
Chrystus musiał umrzeć za prawdę, dla prawdy i przez prawdę, by ratować świat 
pogrążony w kłamstwie i bezprawiu.

Droga haniebnej śmierci, utożsamienia z pospolitymi przestępcami, poni-
żenia, pogardy i męczeństwa, na które został niesprawiedliwie skazany przez  
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fałszywych wyznawców Jahwe, ma nam uświadomić naszą duchową nędzę, któ-
rą jedynie Jego święta ofiara mogła odwrócić.

Przelanej świętej krwi Chrystusa nie da się wycenić, ani zbilansować dobrymi 
uczynkami. Wyznając Jezusa Chrystusa Panem i Zbawicielem deklarujemy do-
zgonną wierność Jego Słowu, bez warunków wstępnych. Nasz stary, grzeszny 
człowiek musi umrzeć na krzyżu, aby narodzić się do nowego życia w Nim. Tak 
jak byliśmy niewolnikami grzechu, tak teraz stajemy się błogosławionymi niewol-
nikami Jezusa. Wspominając w czasie Wieczerzy Pańskiej Jego śmierć za nasze 
grzechy, nie możemy traktować tego jak elementu religijności, bo wspominając 
Jego śmierć wspominamy swoją beznadziejną sytuację bez Chrystusa. To nie On 
powinien umrzeć, ale ja, który myślałem o sobie, że jestem sprawiedliwy.

• Spójrzmy na krzyż, na którym Chrystus zawisł i patrzmy na niego ze świa-
domością, jak wielkim jest on Bożym darem dla każdego z nas i dla nas jako 
kościoła.
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SOBOTA

Dochodziła dwunasta w południe. Zapadła ciemność i do piętnastej całą 
ziemię spowijał mrok. Około piętnastej Jezus donośnie zawołał:

Eli, Eli, lema sabachtani!
Co znaczy: Boże mój, Boże mój, dlaczego Mnie opuściłeś? Niektórzy ze sto-

jących w pobliżu, kiedy to usłyszeli, zaczęli mówić: On woła Eliasza! I zaraz 
pobiegł jeden z nich, wziął gąbkę, nasączył kwaśnym winem, osadził na trzci-
nie i podał Mu do picia. Pozostali chcieli go powstrzymać: Przestań — mówili 
— zobaczymy, czy Eliasz przyjdzie Go uratować. Jezus zaś znów donośnie za-
wołał i oddał ducha. Wtedy zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, od góry 
do dołu, ziemią zatrzęsło, skały popękały, otwarły się grobowce i wiele ciał 
świętych, którzy już zasnęli, zostało wzbudzonych. Po zmartwychwstaniu Je-
zusa wyszli oni z grobów, weszli do świętego miasta i ukazali się wielu ludziom.

Setnik zaś i ci, którzy wraz z nim strzegli Jezusa, czując wstrząsy i widząc, co 
się dzieje, bardzo się przestraszyli. Ten człowiek rzeczywiście był Synem Boga 
— wyznali. Było tam też wiele kobiet, które przyglądały się wszystkiemu z od-
dali. Przyszły one za Jezusem z Galilei i usługiwały Mu. Była wśród nich Maria 
Magdalena, Maria, matka Jakuba i Józefa, oraz matka synów Zebedeusza.

Wraz z nastaniem wieczoru zjawił się pewien bogaty człowiek z Arymatei. 
Miał na imię Józef i sam też był uczniem Jezusa. Udał się on do Piłata i prosił 
o ciało Nauczyciela. Piłat polecił je wydać. Józef wziął więc ciało, owinął je 
w czyste płótno i złożył je w swoim nowym grobowcu, który kiedyś zlecił wy-
kuć w skale. Następnie na wejście do grobowca zatoczył wielki kamień i od-
szedł. Była przy tym Maria Magdalena i druga Maria; siedziały one naprzeciw 
grobowca.

Nazajutrz, czyli po Dniu Przygotowania Paschy, zebrali się u Piłata arcyka-
płani i faryzeusze. Panie — powiedzieli — przypomnieliśmy sobie słowa tego 
oszusta. Jeszcze za życia oświadczył, że po trzech dniach zmartwychwstanie. 
Każ więc zabezpieczyć grób aż do trzeciego dnia, żeby czasem nie przyszli Jego 
uczniowie, nie ukradli Go i nie ogłosili ludowi: Powstał z martwych! To drugie 
oszustwo byłoby gorsze od pierwszego. Piłat odpowiedział: Macie straż, idźcie, 
zabezpieczcie, jak umiecie. Poszli więc i zabezpieczyli grób — opieczętowali 
kamień oraz postawili straże.

Ew. Mateusza 27:45–66 

„...Ciemność zaległa całą ziemię” – Bóg, Stwórca człowieka, Pan chwały 
umiera na krzyżu. Zasłona w świątyni rozdziera się na dwoje. Ziemia trzęsie 
się w posadach, skały pękają. To, co dzieje się wokoło, budzi przerażenie wśród 
ludzi. Wykonało się! Ciało Jezusa zostaje owinięte w prześcieradła i złożone 
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do grobu. Dostojnicy żydowscy rękami Rzymian wykonują wyrok na Jezusie i są 
przekonani, że w ten sposób zakończy się Jego sprawa. Pamiętają, że Jezus ogła-
szał swoje zmartwychwstanie, dlatego proszą o specjalne zabezpieczenie grobu. 
Myślą, że są w stanie wpłynąć na bieg wydarzeń pieczętując grób i stawiając przy 
nim straże. Nastaje cisza zamkniętego grobu, Bożego milczenia, podczas którego 
„Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi trzy dni i trzy noce” (Ew. Mateusza 12:40). 
Ile razy w życiu miałeś takie doświadczenie, że Bóg milczał w twojej sprawie? 
Może długo nie odpowiadał na twoje modlitwy? Niekiedy Boże działanie odbiega 
od naszych oczekiwań.

Może wydawać się, że sprawa jest beznadziejna i już nic, i nikt, nie zmieni 
jej biegu. Może myślałeś wtedy, że nie ma nadziei, wszystko skończone. Wielu 
z tych, którzy widzieli pochówek Jezusa, rozeszło się do swoich domów z podob-
ną myślą, ale były tam kobiety, które „siedziały naprzeciw grobu”. Były pogrą-
żone w smutku, nie rozumiały tego, co się dzieje, może się bały. Jednak siedziały 
tam, bo miłość do Jezusa nie pozwalała im Go opuścić. Tylko miłość do Jezusa 
pozwala nam na uchwycenie się Go tak mocno, że żadne doświadczenia nie mogą 
nas od Niego oderwać. A kiedy przechodzimy próby i nie widzimy odpowiedzi na 
nasze pytania czy modlitwy, powinniśmy być tymi, którzy ufają mocy i mądrości 
Bożej niezależnie od okoliczności. Tymi, którzy polegają na Bożym Słowie i Jego 
obietnicach, które wykraczają poza nasze życie tu na Ziemi.

• Uwielbiajmy Boga za to, że nawet kiedy On milczy i cisza zdaje się przecią-
gać, On naprawdę wie, co robi.

• Módlmy się o to, abyśmy umieli czekać na Jego działanie w Jego czasie.

• Prośmy Boga o osoby w naszej wspólnocie, które przechodzą teraz przez 
czas oczekiwania, z powodu choroby, straty bliskiej osoby, trudności finan-
sowych czy zawodowych. Prośmy, aby odczuwały, że Bóg jest obok nich 
i w zaufaniu trzymały się Jego.
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NIEDZIELA WIELKANOCNA

Po szabacie, pierwszego dnia tygodnia, o świcie, przyszła Maria Magdalena 
oraz druga Maria, aby obejrzeć grób. Wtem zatrzęsła się ziemia. To anioł Pana 
zstąpił z nieba, podszedł, usunął kamień i usiadł na nim. Jego wygląd przypomi-
nał błyskawicę, a jego ubranie było białe jak śnieg. Strażnicy zadrżeli ze strachu 
i stali się niczym martwi. A anioł zwrócił się do kobiet: Wy się nie bójcie. Wiem, 
że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma Go tu. Zmartwychwstał! — tak jak 
zapowiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie był położony. Potem idźcie 
czym prędzej, powiedzcie Jego uczniom, że powstał z martwych i jeszcze przed 
nimi będzie w Galilei — tam Go zobaczą. Pamiętajcie, co wam powiedziałem.

Kobiety szybko odeszły od grobowca. Pełne strachu i wielkiej radości po-
biegły powiadomić Jego uczniów. Wtem po drodze spotkał je Jezus. Witaj-
cie! — zwrócił się do nich. One zaś podeszły, objęły Jego nogi i pokłoniły Mu 
się. Wtedy Jezus powiedział: Nie bójcie się! Idźcie, przekażcie moim braciom, by 
szli do Galilei. Tam Mnie zobaczą.

Gdy one były w drodze, niektórzy ze strażników przybyli do miasta i donieśli 
arcykapłanom o wszystkim, co się stało. Wówczas zebrali się wraz ze starszymi 
i po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy. Mówcie — nakazali — że Jego 
uczniowie przyszli w nocy i, gdy spaliście, ukradli ciało. A gdyby namiestnik 
o tym usłyszał, my go przekonamy i wybawimy was z kłopotu. Oni więc wzięli 
pieniądze i postąpili tak, jak ich pouczono. Taka też pogłoska rozniosła się mię-
dzy Żydami i krąży po dzień dzisiejszy.

Jedenastu uczniów udało się natomiast do Galilei, na górę, którą wskazał 
im Jezus. Gdy Go zobaczyli, złożyli Mu pokłon, choć niektórzy wątpili. A Jezus 
podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach: Otrzymałem wszelką władzę 
w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich naro-
dów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać 
wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni 
aż po kres tego wieku. 

Ew. Mateusza 28:1–20

Końcowe wiersze Ewangelii Mateusza nazywamy wielkim posłannictwem lub 
wielkim nakazem misyjnym. Wielkim, gdyż skierowanym do wszystkich wierzą-
cych. Skoro wierzymy, że jesteśmy sukcesorami uczniów Jezusa, to musimy te 
słowa przyjąć również do siebie.

Jezus powiedział – IDŹCIE pomiędzy narody, pomiędzy ludzi. To sprawia, że, 
choć dobrze i bezpiecznie czujemy się w naszej wspólnocie, nasza uwaga musi 
być nakierowana na zewnątrz, do ludzi. Oczywiście, to nie jest komfortowe. Czę-
sto w starciu z wielkością zadania, problemami ludzi wokół czy przeszkodami, 
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uświadamiamy sobie własne ograniczenia i niemoc, więc wolelibyśmy zamknąć 
się w czterech ścianach swojego otoczenia. A jednak właśnie do takich sytuacji 
Jezus odnosi swoje słowa „...A OTO JA JESTEM Z WAMI PO WSZYSTKIE DNI...”

Właśnie wtedy, kiedy, motywowani słowami Jezusa, podejmujemy się ko-
lejnego zadania, idziemy gdzieś w Jego Imieniu i z drżeniem kolan odkrywamy 
własne słabości, Jego obecność i moc jest najbardziej realna. Możemy też cieszyć 
się nie ze swoich dokonań, a z manifestacji Jego obecności i mocy. Czy doświad-
czyłeś tego? Sprawdź – warto.

Jezus powiedział – POZYSKUJCIE UCZNIÓW. To kolejny obszar, w którym 
czujemy się najmniej pewnie i chętnie pozostawilibyśmy go dla profesjonalistów. 
A jednak Jezus oczekuje tego od zwykłych ludzi. I znów Jego obietnica obecności 
jest jak najbardziej realna. Kiedy mamy okazję opowiedzieć komuś o dobroci i mi-
łości Boga, a potem obserwować nowe duchowe życie i rozwój tego człowieka, 
doświadczamy przeogromnej, nieopisanej radości. Czy doświadczyłeś tego?

Pamiętaj. Jezus obiecał być z nami właśnie w takich sytuacjach, ale to my 
musimy być posłuszni i zainteresowani ludźmi, by tego doświadczyć.

• Wychwalajmy Boga za to, że On jest zainteresowany każdą osobą w każdym 
zakątku świata i chce, aby wszyscy odkryli nowe życie w Chrystusie.

• Prośmy Boga, by każdy z nas był świadectwem Jego mocy i przekazicielem 
Jego słów w naszych rodzinach, miejscach pracy, szkołach.

• Módlmy się o misyjną działalność kościoła, lokalnie we Wrocławiu, regional-
nie w placówkach i globalnie w Gruzji (Chatuna) i RPA (Ewa). Módlmy się o to, 
aby przez nas w tych miejscach rozwijało się Królestwo Boże.

                                   

Wielkie Dzieło Wielkiej Miłości Wielkiego Boga znajduje swoją kulminację 
w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. To największy obraz Bożej 

determinacji w ratowaniu człowieka, każdego z nas.  
Mamy więc o czym myśleć, mamy za co dziękować, mamy co świętować.

Niech te Święta Wielkanocne będą dla nas jako kościoła  
wspólnym doświadczaniem bliskości z Bogiem  

przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym.




