
 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

22 marca 2021 
 

J 8,1-11 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w 

świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas 

uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę którą pochwycono 

na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego:  Nauczycielu, 

tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam 

takie kamienować. A Ty co mówisz? Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli 

o co Go oskarżyć. Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi. A kiedy w 

dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, 

niech pierwszy rzuci na nią kamień.  I powtórnie nachyliwszy się pisał na 

ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając 

od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na 

środku. Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt 

cię nie potępił?  A ona odrzekła: Nikt, Panie! Rzekł do niej Jezus:  

I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie grzesz. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Spróbuj umiejscowić siebie w tej dramatycznej scenie. Uczeni w Piśmie i faryzeusze 

właśnie przyprowadzili do Jezusa kobietę. Złapana na cudzołóstwie, została postawiona 

przed tłumem, który tłoczył się podekscytowany, chcąc zobaczyć, co się wydarzy. Cała 

scena rozgrywała się na dziedzińcu świątyni, tuż pod rzymską wieżą strażniczą.  

Możesz na przykład wyobrazić sobie, że jesteś żołnierzem, śledzącym rozwój 

wypadków z niepokojem, czy nie będziesz musiał interweniować. Wykonywanie 

wyroków śmierci było wprawdzie zastrzeżone dla władzy rzymskiej, ale z pewnością 

wolałbyś, żeby Żydzi załatwiali swoje religijne i moralne porachunki między sobą bez 

angażowania w to ciebie. 



 A może jesteś jednym z oskarżycieli, wlokących kobietę przed Jezusa po to, by 

postawić Go w trudnej sytuacji?  

Jeśli Jezus okaże jej miłosierdzie, oskarżysz Go o tolerowanie grzechu i lekceważenie 

Prawa Mojżeszowego. To, oczywiście, zdyskwalifikuje Go jako godnego zaufania 

nauczyciela i przewodnika duchowego.  

A jeśli skaże ją na śmierć, nie tylko zaprzeczy głoszonemu przez siebie przesłaniu 

miłosierdzia, ale także narazi się na gniew rzymskich okupantów. Tak, tym razem Jezus 

już się nie wywinie. Kobieta jest jedynie środkiem do celu.  

 A może jesteś tą kobietą, która wie, że jest grzesznicą, ale rozumie także, 

dlaczego przyprowadzono ją do Jezusa? Wie, że postępowała źle, i czuje się 

bezradna, jak schwytane w pułapkę zwierzę. Dlaczego ci mężczyźni wybrali 

właśnie ją, żeby zaatakować Jezusa? Czy ją zabiją? Czy jest jeszcze dla niej 

ratunek?  

Jezus, jak zwykle, ma ostatnie słowo. Słowo, które zaskakuje wszystkich. Kwestionuje 

motywy swoich oskarżycieli. Odmawia potępienia grzesznej kobiety. Przebacza jej i 

obdarza łaską, aby mogła zacząć od nowa. Po to przyszedł na świat. 

 Wyobraź sobie, że stoisz pośród tego całego zamieszania patrząc, jak Jezus pisze 

palcem po ziemi. Wtem podnosi głowę i patrzy ci w oczy. Jakie życiodajne słowo 

skieruje do ciebie?  

 

„Jezu, pomóż mi spojrzeć na samego siebie przez pryzmat tej miłości, z 

którą Ty na mnie teraz patrzysz.” 

 

Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62     Ps 23,1-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
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23 marca 2021 
 

J 8,21-30 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 A oto znowu innym razem rzekł do nich: Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w 

grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie. Rzekli więc do 

Niego Żydzi: Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie Ja idę, wy pójść 

nie możecie?  A On rzekł do nich: Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. Wy 

jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata.  Powiedziałem wam, że pomrzecie w 

grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że Ja jestem, pomrzecie 

w grzechach swoich. Powiedzieli do Niego: Kimże Ty jesteś? Odpowiedział im 

Jezus: Przede wszystkim po cóż jeszcze do was mówię?  Wiele mam o was do 

powiedzenia i do sądzenia. Ale Ten, który Mnie posłał jest prawdziwy, a Ja mówię wobec 

świata to, co usłyszałem od Niego. A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu.  Rzekł więc do 

nich Jezus: Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem i że Ja 

nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego Mnie Ojciec nauczył.  A Ten, który Mnie 

posłał, jest ze Mną: nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu 

podoba.  Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Jezus nie mówi tu tylko o śmierci fizycznej. Mówi również o stanie śmierci duchowej, 

w którym znajduje się każdy, kto jest uwikłany w grzech. Ostrzega swoich słuchaczy, że 

jeśli nie przyjdą do Niego z wiarą, ryzykują trwanie w pewnego rodzaju śmierci za życia. 

Ryzykują, że przejdą przez życie niezdolni do zrzucenia z siebie ciężaru swoich grzechów 

i zabiorą je ze sobą do wieczności.  

 Spróbuj wyobrazić sobie życie bez Chrystusa.  
 

 Bez Niego wręcz uginalibyśmy się pod ciężarem grzechu.  

 Nie mielibyśmy dostępu do łaski Bożej, która umacnia nas, gdy mamy pokusy.  

 Nie byłoby daru Ducha Świętego, który krzepi nas nadzieją i wlewa miłość Bożą 

w serca.  

 Nasza walka z grzechem szybko natrafiłaby na przeszkody nie do pokonania.  



Czy jednak większość z nas nie znajduje się 

właśnie w takiej sytuacji? 

Żyjemy w smutku i przygnębieniu, zniechęceni wciąż powtarzającymi się upadkami.  

Gdzie jest nasze zwycięstwo? Gdzie jest nasza radość z Bożego miłosierdzia?  

Nie jest to życie, którego Jezus dla nas pragnie! Jego ofiara krzyżowa nie była jedynie 

symbolem Jego miłości. Nie był to tylko przykład wyjątkowej dobroci, która miałaby nas 

zainspirować do intensywniejszej pracy nad sobą.  

 Chrystus ukrzyżowany jest „mocą Bożą i mądrością Bożą” (1 Kor 1,24), a  

 „czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi 

usprawiedliwienie dające życie” (Rz 5,18).  

Na wszystkich, którzy w Niego uwierzą.  

Na tym właśnie polega dobra nowina dzisiejszej Ewangelii –  

Jezus Chrystus, Baranek Boży, zgładził grzechy świata. 

 Przez swój krzyż zadośćuczynił za nasze grzechy i za grzechy wszystkich ludzi.  

 Każdy, kto do Niego się zwróci, zostaje wyrwany ze śmierci jako skutku 

grzechu.  

 Nikt nie musi iść przez życie powtarzając w kółko te same błędy.  

 Każdy może zostać wyzwolony z ciemności grzechu i wprowadzony w światło 

Bożej miłości. Podnieś dziś wzrok na ukrzyżowanego Chrystusa.  

Patrz na Niego i kontempluj płynącą ku tobie miłość. Niech ona przeprowadzi cię ze 

śmierci do życia.  

 

„Dziękuję Ci, Jezu, za to, że wybawiłeś mnie od grzechu i śmierci!” 

 

Lb 21,4-9     Ps 102,2-3.16-21 
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Zwrócił się do nich Nabuchodonozor i powiedział: Czy jest prawdą, Szadraku, 

Meszaku i Abed-Nego, że nie czcicie mojego boga ani nie oddajecie pokłonu złotemu 

posągowi, który wzniosłem?  Czy teraz jesteście gotowi - w chwili gdy usłyszycie dźwięk 

rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych - 

upaść na twarz i oddać pokłon posągowi, który uczyniłem? Jeżeli zaś nie oddacie 

pokłonu, zostaniecie natychmiast wrzuceni do rozpalonego pieca. Który zaś bóg mógłby 

was wyrwać z moich rąk? Szadrak, Meszak i Abed-Nego odpowiedzieli, zwracając się do 

króla Nabuchodonozora: Nie musimy tobie, królu, odpowiadać w tej sprawie. Jeżeli nasz 

Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, może nas wyratować z 

twej ręki, królu!  Jeśli zaś nie, wiedz, królu, że nie będziemy czcić twego boga, ani 

oddawać pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłeś. Na to wpadł Nabuchodonozor w 

gniew, a wyraz jego twarzy zmienił się w stosunku do Szadraka, Meszaka i Abed-Nega. 

Wydał rozkaz, by rozpalono piec siedem razy bardziej, niż było trzeba.  Mężom zaś 

najsilniejszym spośród swego wojska polecił związać Szadraka, Meszaka i Abed-Nega i 

wrzucić ich do rozpalonego pieca. 

 Król Nabuchodonozor popadł w zdumienie i powstał spiesznie. Zwrócił się do swych 

doradców, mówiąc: Czy nie wrzuciliśmy trzech związanych mężów do ognia? Oni zaś 

odpowiedzieli królowi: Rzeczywiście, królu.  On zaś w odpowiedzi rzekł: lecz widzę 

czterech mężów rozwiązanych, przechadzających się pośród ognia i 

nie dzieje się im nic złego; wygląd czwartego przypomina anioła.  

Nabuchodonozor powiedział na to: Niech będzie błogosławiony Bóg Szadraka, 

Meszaka i Abed-Nega, który posłał swego anioła, by uratował swoje sługi. W Nim 

pokładali swą ufność i przekroczyli nakaz królewski, oddając swe ciała, aby nie oddawać 

czci ani pokłonu innemu bogu poza Nim.  

 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 



 Czy masz w swoim życiu miejsca wypalone niczym paleniska?  

Nie chodzi tu o piece grzewcze, dzięki którym możemy przetrwać zimę w ciepłym 

domu, ale o paleniska w przenośnym znaczeniu, paleniska niszczycielskie, które 

zostawiają wokół nas krąg spalonej ziemi.  

Takimi „paleniskami” mogą być tragedie, różne próby i problemy życiowe – wszystko, 

czego pokonanie lub przetrwanie wymagało od nas nadzwyczajnego wysiłku i pozostawiło 

bolesny ślad.  

Dzisiejsze pierwsze czytanie zapewnia nas, że  

niezależnie od tego, jak wielkie trudności jeszcze przed nami staną, Bóg 

nigdy nas nie opuści.  

Da nam siłę i odwagę, by stawić czoło tym płomieniom i wyjść z nich silniejszymi niż 

wcześniej.  

Dla niektórych z nas już samo wstanie rano z łóżka może stać się „paleniskiem”. Ludzie 

cierpiący z powodu depresji i lęków żyją w grozie przed każdym kolejnym porankiem i w 

niepewności, co przyniesie dzień. Ludzie cierpiący na nieuleczalne choroby przeżywają 

strach przed nowym dniem wiedząc, że przyniesie im ból i beznadziejne zmaganie.  

Ale jeśli zawołamy do Pana, to nawet w tak trudnych sytuacjach On otoczy nas swoją 

miłością, ukoi nasze lęki i da nam odwagę, o którą byśmy się nigdy nie podejrzewali.  

Dla innych „paleniskiem” może być tlący się od dawna konflikt z bliską osobą, który 

niszczy pokój i poczucie bezpieczeństwa, jakie dają nam przyjaźń i rodzinne więzi.  

Ale Bóg jest także wśród tych płomieni, ofiarując nam swoją uzdrawiającą miłość oraz 

wskazując, kiedy i jakie kroki możemy podjąć, by doprowadzić do pojednania. Podobnym 

trudem może być także rozpoznanie w sobie samym grzesznych wzorców zachowania i 

opieranie się płomieniom pokus.  

Ale Bóg jest także i tu, stojąc przy nas, gdy wzbierają w nas grzeszne myśli i pożądania 

albo ogarnia totalne zniechęcenie. Nie mogą Go one odegnać, On wciąż jest przy nas 

dodając nam siły i determinacji do walki.  

Bóg nigdy nie obiecywał nam łatwego życia, ale obiecał, że będzie z nami w ogniu i 

pomoże nam przez niego przejść.  

Pamiętajmy o tym stając w obliczu trudnych decyzji czy „palących” sytuacji. On da 

nam odwagę kroczenia naprzód w wierze. Będzie też z nami, aby nas wspierać i 

podtrzymywać na duchu.  

 

„Jezu, pomóż mi stawać odważnie pośród tych płomieni, które zagrażają mi 

dzisiaj. Panie, ufam, że Ty staniesz tam razem ze mną.” 



 

(Ps) Dn 3,52-56  

 J 8,31-42    

 

Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli: Jeżeli będziesz trwać w nauce 

mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i 

poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.   

Odpowiedzieli Mu: Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w 

niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: Wolni będziecie?  

Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia 

grzech, jest niewolnikiem grzechu.  A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz 

Syn przebywa na zawsze.  Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście 

wolni.  

Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie 

przyjmujecie mojej nauki.  Głoszę to, co widziałem u mego Ojca, wy czynicie to, coście 

słyszeli od waszego ojca.  

 W odpowiedzi rzekli do Niego: Ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus: 

Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama. Teraz usiłujecie 

Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham 

nie czynił. Wy pełnicie czyny ojca waszego.  

Rzekli do Niego: Myśmy się nie urodzili z nierządu, jednego mamy Ojca - Boga.                 

Rzekł do nich Jezus: Gdyby Bóg był waszym ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja 

bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał. 
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Pańskie 
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    W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego 

Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy 

było na imię Maryja.  

Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, 

<błogosławiona jesteś między niewiastami>. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, 

co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, 

znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię 

Jezus.  Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron 

Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu 

nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam 

męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni 

Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.  A oto 

również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym 

miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną.   

Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja:  

Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie 

według twego słowa! 

Wtedy odszedł od Niej anioł.  

 



Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Niewiele dni dzieli nas od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, co oznacza, że już 

niemal sześć tygodni próbujemy dochowywać wielkopostnych postanowień.  

Na tym etapie naszej wędrówki możemy czuć się nieco znużeni, a nawet zniechęceni. Jeśli 

i ty jesteś w takiej sytuacji, dzisiejsze czytania z uroczystości Zwiastowania Pańskiego mogą 

być dla ciebie tak bardzo potrzebnym zastrzykiem energii.  

Zacznijmy od pierwszego czytania.  

Iz 7,10-14: 

 I znowu Pan przemówił do Achaza tymi słowami:  Proś dla siebie o znak od Pana, Boga 

twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze!  Lecz Achaz odpowiedział:                    

Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę. (Wtedy rzekł [Izajasz]: Słuchajcie więc, 

domu Dawidowy: Czyż mało wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się także 

mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna,           

i nazwie Go imieniem Emmanuel. 

 

Prorok Izajasz kieruje naszą uwagę ku niezwykłej Bożej obietnicy: „Oto PANNA pocznie 

i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem EMMANUEL” (Iz 7,14), to znaczy „Bóg z nami”.  

Bóg naprawdę jest z nami i możemy zaufać, że da nam wszystko, czego będziemy 

potrzebowali, aby wypełnić to, czego od nas oczekuje. A w razie klęski w każdej chwili 

możemy przyjść do Niego i prosić o przebaczenie – ponieważ Bóg, który jest zawsze z nami, 

jest Bogiem miłości i miłosierdzia.  

Następnie słuchamy Psalmu 40, którego werset responsoryjny brzmi: „Przychodzę, Boże, 

pełnić Twoją wolę”.  

Ps 40,7-11:  

Nie chciałeś ofiary krwawej ani obiaty, lecz otwarłeś mi uszy; całopalenia i żertwy za 

grzech nie żądałeś. Wtedy powiedziałem: Oto przychodzę; w zwoju księgi o mnie 

napisano: Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a Prawo Twoje mieszka w 

moim wnętrzu. Głosiłem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu; oto nie 

powściągałem warg moich - Ty wiesz, o Panie. Sprawiedliwości Twojej nie kryłem w głębi 

serca. Głosiłem Twoją wierność i pomoc. Nie taiłem Twej łaski ani Twej wierności przed 

wielkim zgromadzeniem. 

 

 

 



Wołajmy wraz z psalmistą:  

 Panie, ja także chcę dzisiaj pełnić Twoją wolę pomimo mojej 

ludzkiej słabości i kruchości!  

Jego łaska odnajdzie nas tam, gdzie jesteśmy, i podniesie nas na duchu, pomagając podjąć 

na nowo nasze wielkopostne zobowiązania.  

Dochodzimy wreszcie do Łukaszowego opisu zwiastowania. Maryja reaguje na 

wstrząsającą zapowiedź anioła pytaniem: „Jakże się to stanie?” (Łk 1,34).  

A po wysłuchaniu wyjaśnień Gabriela odpowiada heroicznym aktem wiary. My także 

czasami zastanawiamy się, w jaki sposób Bóg wykona to, co obiecał; może nawet, jak 

Maryja, zadajemy Mu pytania. Ale ostatecznie z ufnością i przekonaniem powtórzmy za Nią: 

„Niech mi się stanie według słowa twego” (Łk 1,38).  

Dziś, w tę szczególną uroczystość, prośmy Maryję o wstawiennictwo, abyśmy pozostali 

wierni naszym zobowiązaniom. A Ona, jako nasza troskliwa i wierna Matka, przedstawi 

nasze modlitwy swemu Synowi, Jezusowi.  

 

„Maryjo, módl się za mnie, abym z odnowionym zapałem ukończył swoją 

wielkopostną drogę.” 

 

Hbr 10,4-10: 

 

Niemożliwe jest bowiem, aby krew cielców i kozłów usuwała grzechy. (5) Przeto 

przychodząc na świat, mówi: Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało; całopalenia 

i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem:  

Oto idę - w zwoju księgi napisano o Mnie - abym spełniał wolę Twoją, 

Boże. Wyżej powiedział: ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały 

się Tobie, choć składa się je na podstawie Prawa.  Następnie powiedział:  

Oto idę, abym spełniał wolę Twoją. Usuwa jedną [ofiarę], aby ustanowić inną.                    

Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.  
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Jr 20,10-13 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Tak, słyszałem oszczerstwo wielu: Trwoga dokoła!  

Donieście, donieśmy na niego! 

Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku: Może on da się zwieść, tak 

że go zwyciężymy i wywrzemy swą pomstę na nim!  Ale Pan jest przy mnie jako potężny 

mocarz; dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni 

swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą.  Panie Zastępów, Ty, który 

doświadczasz sprawiedliwego, patrzysz na nerki i serce, dozwól, bym zobaczył Twoją 

pomstę nad nimi. Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę.  Śpiewajcie Panu, 

wysławiajcie Pana! Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Pewna kobieta rozdawała gorące posiłki bezdomnym w ramach działalności charytatywnej 

swojej parafii. Do lady podszedł bezdomny mężczyzna, który ni stąd ni zowąd zapytał ją:  

„A jak tam pani radzi sobie w interesach w dzisiejszych czasach?”.  

Firma tej kobiety przeżywała właśnie poważne problemy, z czego w paru słowach 

zwierzyła się bezdomnemu. Ten spojrzał z uśmiechem w górę i powiedział:  

„Po prostu Mu zaufaj”.  

Kobieta, przyjmując te słowa jako znak od Boga, zaczęła płakać. Na tym jednak nie 

kończy się ta historia. Inny bezdomny obserwując z boku tę sytuację, zinterpretował ją 

całkowicie mylnie sądząc, że mężczyzna obraził kobietę i doprowadził ją tym do łez. Pobiegł 

więc za nim i powalił go na ziemię. A kiedy sytuacja została wyjaśniona, napastnik przeprosił 

i jak gdyby nigdy nic powrócił do przerwanego posiłku.  

Ta prawdziwa historia jest przykładem tego, co może spotkać ludzi, którzy podejmują 

ryzyko dzielenia się z innymi słowem wiary lub przesłaniem Ewangelii.  

Spójrzmy na proroka Jeremiasza, który upominał mieszkańców Jerozolimy, aby porzucili 

swoje grzeszne drogi; spotkała go za to krytyka, donosy, a nawet akty przemocy fizycznej.  



W dzisiejszym pierwszym czytaniu Jeremiasz opisuje, jak został opuszczony przez byłych 

przyjaciół, którym nie podobało się to, co Bóg przez niego mówił. Podobnie został 

potraktowany także Jezus.  

W dzisiejszej Ewangelii czytamy o tym, jak o mało co nie został ukamienowany, ponieważ 

powiedział coś, co w uszach przywódców żydowskich zabrzmiało jak bluźnierstwo.  

Życie proroków nie jest łatwe. Kiedy przekazują przesłania od Boga – zwłaszcza takie, 

których ludzie nie mają ochoty słuchać – często spotykają się ze sprzeciwem.  

Mimo to jednak  

Bóg wzywa każdego z nas, byśmy stawali się prorokami w świecie.  

Ponieważ żyje w nas Jezus, możemy być dla innych żywymi znakami nadziei, pociechy, 

prawdy i poczucia bezpieczeństwa. Oczywiście wiąże się z tym również pewne ryzyko. 

Możemy zostać źle zrozumiani. Może spotkać nas podobny los, co proroka Jeremiasza czy 

bezdomnego, który przekazał kobiecie słowo pociechy od Boga.  

Ale możliwość przekazania komuś tak bardzo potrzebnego mu słowa z pewnością jest 

warta ryzyka!  

 

„Ojcze, pomóż mi trwać w Tobie i spraw, aby moje słowa wskazywały innym 

na Ciebie.” 

 

Ps 18,2-7    J 10,31-42 

 

 I znowu Żydzi porwali kamienie, aby Go ukamienować. Odpowiedział im Jezus: 

Ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów 

chcecie Mnie ukamienować?  Odpowiedzieli Mu Żydzi: Nie chcemy Cię kamienować za 

dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za 

Boga.  Odpowiedział im Jezus: Czyż nie napisano w waszym Prawie: Ja rzekłem: Bogami 

jesteście?  Jeżeli /Pismo/ nazywa bogami tych, do których skierowano słowo Boże - a Pisma 

nie można odrzucić  to jakżeż wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, 

mówicie: Bluźnisz, dlatego że powiedziałem: Jestem Synem Bożym? Jeżeli nie 

dokonuję dzieł mojego Ojca, to Mi nie wierzcie. Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście Mnie 

nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja 

w Ojcu.  I znowu starali się Go pojmać, ale On uszedł z ich rąk.  I powtórnie udał się za 

Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu, i tam przebywał. Wielu przybyło do 

Niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale że wszystko, co Jan o Nim 

powiedział, było prawdą. I wielu tam w Niego uwierzyło. 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

27 marca 2021                     
 

J 11,45-57 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 Wielu więc spośród Żydów przybyłych do Marii ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, 

uwierzyło w Niego. Niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i donieśli im, co Jezus 

uczynił. Wobec tego arcykapłani i faryzeusze zwołali Wysoką Radę i rzekli: Cóż my 

robimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków?  Jeżeli Go tak pozostawimy, to 

wszyscy uwierzą w Niego, i przyjdą Rzymianie, i zniszczą nasze miejsce święte i nasz 

naród.  Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, 

rzekł do nich: Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod uwagę,  że  

lepiej jest dla was, 

gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród. Tego jednak nie 

powiedział sam od siebie, ale jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział 

proroctwo, że Jezus miał umrzeć za naród,  a nie tylko za naród, ale także, by 

rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Tego więc dnia postanowili Go 

zabić.  Odtąd Jezus już nie występował wśród Żydów publicznie, tylko odszedł stamtąd 

do krainy w pobliżu pustyni, do miasteczka, zwanego Efraim, i tam przebywał ze swymi 

uczniami.  A była blisko Pascha żydowska. Wielu przed Paschą udawało się z tej 

okolicy do Jerozolimy, aby się oczyścić. Oni więc szukali Jezusa i gdy stanęli w 

świątyni, mówili jeden do drugiego: Cóż wam się zdaje? Czyżby nie miał przyjść na 

święto? Arcykapłani zaś i faryzeusze wydali polecenie, aby każdy, ktokolwiek będzie 

wiedział o miejscu Jego pobytu, doniósł o tym, aby Go można było pojmać. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Czy zdarzyło ci się kiedyś przeoczyć nowy zjazd na autostradzie, którą dobrze znałeś?  

Podobnie arcykapłan Kajfasz nie zauważył nowego dzieła, którego Bóg dokonywał w 

Jezusie. Mogło by się wydawać, że on i Jezus mają ze sobą wiele wspólnego – obaj żywili 

głęboki szacunek do Prawa Mojżeszowego, miłowali lud Boży, a także świątynię.  

Być może to właśnie Kajfasz lub ktoś z jego krewnych miał służbę w świątyni, gdy Maryja 

z Józefem przynieśli tam swego nowonarodzonego Syna, by Go przedstawić Panu?  



A może był wśród tych, którzy dwanaście lat później zdumiewali się mądrością młodego 

Jezusa? Teraz jednak Kajfasz postanawia zabić niewygodnego Nauczyciela.  

 Dlaczego ich drogi się rozeszły?  

Kajfasz poważnie traktował swoją rolę religijnego przywódcy narodu okupowanego przez 

potężne imperium. Chciał utrzymać lud w posłuchu, a jednocześnie chronić go przez 

Rzymianami, lawirował więc w skomplikowanej sytuacji politycznej. Miła mu też była własna 

wysoka pozycja. Tak był tym wszystkim pochłonięty, że przestał pamiętać o tym, iż to Bóg 

chroni swój lud i go prowadzi. Kierował się wyłącznie własnym rozeznaniem, a znając metody 

Rzymian, obawiał się, że niezwykła popularność Jezusa zwróci ich uwagę i może spowodować 

wzmożone represje.  

Wygłoszone przez niego jedno z najbardziej przewrotnych twierdzeń w całej Biblii okazało 

się słowem proroczym:  

„Lepiej jest dla was, aby jeden człowiek umarł za lud” (J 11,50).  

Kajfasz nie potrafił rozpoznać, kim jest Jezus, i dlatego przeoczył „zjazd z autostrady”.  

Jego prorocza wypowiedź puściła w ruch całą morderczą machinę – od tego dnia faryzeusze 

zaczęli planować usunięcie Jezusa, a sam Jezus przestał pokazywać się publicznie.  

Rzeczywiście okazało się, że „lepiej było dla nas”, aby zginął jeden człowiek – 

konkretnie Jezus – niż gdyby cały lud Boży szedł na zatracenie.  

Rzeczywiście „lepiej było dla nas”, aby ten jeden Człowiek – czysty, niewinny, pełen mocy 

Bożej – oddał swoje życie, aby Jego lud mógł wejść w nowe przymierze z Bogiem.  

W Piśmie Świętym często widzimy, jak Bóg czyni rzeczy nowe – które nam czasami 

wydają się nielogiczne czy nawet niedorzeczne – ale ostatecznie zawsze objawia się w nich 

Jego wielka mądrość.  

Boże działanie często odbiega od naszych wyobrażeń, na przykład gdy słyszymy, że 

 cisi na własność posiądą ziemię (Mt 5,5),  

 moc Boża objawia się w słabości (2 Kor 12,9),  

 władcy zostają strąceni z tronu, a pokorni wywyższeni (Łk 1,52).  

Miejmy więc oczy otwarte. Może właśnie dziś Bóg zechce uczynić coś nowego w twoim 

życiu!  

„Panie, nie pozwól mi marnować Twoich łask. Naucz mnie dostrzegać Twoje działanie 

nawet w najbardziej niespodziewanych miejscach.” 

Ez 37,21-28    (Ps) Jr 31,10-12b.13 



 

Niedziela Palmowa 
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 Za dwa dni była Pascha i Święto Przaśników. Arcykapłani i uczeni w Piśmie szukali 

sposobu, jak by Jezusa podstępnie ująć i zabić.  Lecz mówili: Tylko nie w czasie święta, 

by nie było wzburzenia między ludem.  

A gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego, i siedział za stołem, 

przyszła kobieta z alabastrowym flakonikiem prawdziwego olejku nardowego, bardzo 

drogiego. Rozbiła flakonik i wylała Mu olejek na głowę.  A niektórzy oburzyli się, mówiąc 

między sobą: Po co to marnowanie olejku? Wszak można było olejek ten sprzedać 

drożej niż za trzysta denarów i rozdać ubogim. I przeciw niej szemrali.  

 Lecz Jezus rzekł: Zostawcie ją; czemu sprawiacie jej przykrość? Dobry uczynek 

spełniła względem Mnie. Bo ubogich zawsze macie u siebie i kiedy zechcecie, możecie 

im dobrze czynić; lecz Mnie nie zawsze macie. Ona uczyniła, co mogła; już naprzód 

namaściła moje ciało na pogrzeb.  

Zaprawdę, powiadam wam: Gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię, 

będą również opowiadać na jej pamiątkę to, co uczyniła.  

Wtedy Judasz Iskariota, jeden z Dwunastu, poszedł do arcykapłanów, aby im Go 

wydać. Gdy to usłyszeli, ucieszyli się i przyrzekli dać mu pieniądze. Odtąd szukał 

dogodnej sposobności, jak by Go wydać  

W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, zapytali Jezusa Jego 

uczniowie: Gdzie chcesz, abyśmy poszli poczynić przygotowania, żebyś mógł spożyć 

Paschę?  

I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: Idźcie do miasta, a spotka 

się z wami człowiek, niosący dzban wody. Idźcie za nim  i tam, gdzie wejdzie, powiecie 

gospodarzowi: Nauczyciel pyta: gdzie jest dla Mnie izba, w której mógłbym spożyć 

Paschę z moimi uczniami?  



 On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujecie dla 

nas. Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, gdzie znaleźli, tak jak im powiedział, i 

przygotowali Paschę.  

 Z nastaniem wieczoru przyszedł tam razem z Dwunastoma. A gdy zajęli miejsca i 

jedli, Jezus rzekł:  

Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was Mnie zdradzi, ten, który je ze Mną.  

 Zaczęli się smucić i pytać jeden po drugim: Czyżbym ja? On im rzekł: Jeden z 

Dwunastu, ten, który ze Mną rękę zanurza w misie.  Wprawdzie Syn Człowieczy 

odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn 

Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził.  

A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im mówiąc:  

Bierzcie, to jest Ciało moje.  

Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im, i pili z niego wszyscy.  I rzekł 

do nich:  

To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana.  

Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu aż do 

owego dnia, kiedy pić go będę nowy w królestwie Bożym.  

 Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej. Wtedy Jezus im rzekł: 

Wszyscy zwątpicie we Mnie. Jest bowiem napisane: Uderzę pasterza, a rozproszą się 

owce.  Lecz gdy powstanę, uprzedzę was do Galilei.  

Na to rzekł Mu Piotr: Choćby wszyscy zwątpili, ale nie ja!  

Odpowiedział mu Jezus: Zaprawdę, powiadam ci: dzisiaj, tej nocy, zanim kogut dwa 

razy zapieje, ty trzy razy się Mnie wyprzesz.  

 Lecz on tym bardziej zapewniał: Choćby mi przyszło umrzeć z Tobą, nie wyprę się 

Ciebie. I wszyscy tak samo mówili.  

A kiedy przyszli do ogrodu zwanego Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów: 

Usiądźcie tutaj, Ja tymczasem będę się modlił.  Wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i 

począł drżeć, i odczuwać trwogę.  I rzekł do nich: Smutna jest moja dusza aż do śmierci; 

zostańcie tu i czuwajcie!  

 I odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, żeby - jeśli to możliwe - 

ominęła Go ta godzina.  

 I mówił: Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode Mnie! 

Lecz nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty [niech się stanie]!  

 Potem wrócił i zastał ich śpiących. Rzekł do Piotra: Szymonie, śpisz? Jednej godziny 

nie mogłeś czuwać? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch 

wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe.   

 



Odszedł znowu i modlił się, powtarzając te same słowa.  

Gdy wrócił, zastał ich śpiących, gdyż oczy ich były snem zmorzone, i nie wiedzieli, co 

Mu odpowiedzieć. Gdy przyszedł po raz trzeci, rzekł do nich: Śpicie dalej i 

odpoczywacie? Dosyć!  

Przyszła godzina, oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników.  

Wstańcie, chodźmy, oto zbliża się mój zdrajca.  I zaraz, gdy On jeszcze mówił, zjawił 

się Judasz, jeden z Dwunastu, a z nim zgraja z mieczami i kijami wysłana przez 

arcykapłanów, uczonych w Piśmie i starszych.  A zdrajca dał im taki znak: Ten, którego 

pocałuję, to On; chwyćcie Go i prowadźcie ostrożnie!  

 Skoro tylko przyszedł, przystąpił do Jezusa i rzekł: Rabbi!, i pocałował Go.  Tamci 

zaś rzucili się na Niego i pochwycili Go. A jeden z tych, którzy tam stali, dobył miecza, 

uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu ucho.  

A Jezus zwrócił się i rzekł do nich: Wyszliście z mieczami i kijami, jak na zbójcę, żeby 

Mnie pochwycić.  Codziennie nauczałem u was w świątyni, a nie pojmaliście Mnie. Ale 

Pisma muszą się wypełnić.  

 Wtedy opuścili Go wszyscy i uciekli.  

 A pewien młodzieniec szedł za Nim, odziany prześcieradłem na gołym ciele. Chcieli 

go chwycić, lecz on zostawił prześcieradło i nago uciekł od nich.  

 A Jezusa zaprowadzili do najwyższego kapłana, u którego zebrali się wszyscy 

arcykapłani, starsi i uczeni w Piśmie.  

 Piotr zaś szedł za Nim z daleka aż na dziedziniec pałacu najwyższego kapłana. Tam 

siedział między służbą i grzał się przy ogniu.  

 Tymczasem arcykapłani i cała Wysoka Rada szukali świadectwa przeciw Jezusowi, 

aby Go zgładzić, lecz nie znaleźli.  Wielu wprawdzie zeznawało fałszywie przeciwko 

Niemu, ale świadectwa te nie były zgodne.  A niektórzy wystąpili i zeznali fałszywie 

przeciw Niemu: Myśmy słyszeli, jak On mówił: Ja zburzę ten przybytek uczyniony ludzką 

ręką i w ciągu trzech dni zbuduję inny, nie ręką ludzką uczyniony.  Lecz i w tym ich 

świadectwo nie było zgodne.  

Wtedy najwyższy kapłan wystąpił na środek i zapytał Jezusa: Nic nie odpowiadasz na 

to, co oni zeznają przeciw Tobie? Lecz On milczał i nic nie odpowiedział. Najwyższy 

kapłan zapytał Go ponownie: Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Błogosławionego?  

 Jezus odpowiedział: Ja jestem. Ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po 

prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego z obłokami niebieskimi.  

 Wówczas najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: Na cóż nam jeszcze 

potrzeba świadków? Słyszeliście bluźnierstwo. Cóż wam się zdaje? Oni zaś wszyscy 

wydali wyrok, że winien jest śmierci.  

 

 



I niektórzy zaczęli pluć na Niego; zakrywali Mu twarz, policzkowali Go i mówili: 

Prorokuj! Także słudzy bili Go pięściami po twarzy.  

 Kiedy Piotr był na dole na dziedzińcu, przyszła jedna ze służących najwyższego 

kapłana. Zobaczywszy Piotra grzejącego się [przy ogniu], przypatrzyła mu się i rzekła: I 

tyś był z Nazarejczykiem Jezusem.  Lecz on zaprzeczył temu, mówiąc: Nie wiem i nie 

rozumiem, co mówisz. I wyszedł na zewnątrz do przedsionka, a kogut zapiał. Służąca, 

widząc go, znowu zaczęła mówić do tych, którzy tam stali: To jest jeden z nich.  A on 

ponownie zaprzeczył. Po chwili ci, którzy tam stali, mówili znowu do Piotra: Na pewno 

jesteś jednym z nich, jesteś także Galilejczykiem.  Lecz on począł się zaklinać i 

przysięgać: Nie znam tego człowieka, o którym mówicie.  

 I w tej chwili kogut powtórnie zapiał. Wspomniał Piotr na słowa, które mu powiedział 

Jezus: Pierwej, nim kogut dwa razy zapieje, trzy razy Mnie się wyprzesz. I wybuchnął 

płaczem. 

Zaraz wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi w Piśmie i cała 

Wysoka Rada powzięli uchwałę. Kazali Jezusa związanego odprowadzić i wydali Go 

Piłatowi.  

Piłat zapytał Go: Czy Ty jesteś królem żydowskim? Odpowiedział mu: Tak, Ja nim 

jestem. (3) Arcykapłani zaś oskarżali Go o wiele rzeczy.  Piłat ponownie Go zapytał: Nic 

nie odpowiadasz? Zważ, o jakie rzeczy Cię oskarżają. Lecz Jezus nic już nie 

odpowiedział, tak że Piłat się dziwił.  

Na każde zaś święto miał zwyczaj uwalniać im jednego więźnia, którego żądali. A był 

tam jeden, zwany Barabaszem, uwięziony z buntownikami, którzy w rozruchu popełnili 

zabójstwo. Tłum przyszedł i zaczął domagać się tego, co zawsze im czynił. (9) Piłat im 

odpowiedział: Jeśli chcecie, uwolnię wam Króla żydowskiego?  Wiedział bowiem, że 

arcykapłani wydali Go przez zawiść. Lecz arcykapłani podburzyli tłum, żeby uwolnił im 

raczej Barabasza.  

Piłat ponownie ich zapytał: Cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie Królem 

źydowskim?  Odpowiedzieli mu krzykiem: Ukrzyżuj Go!  Piłat odparł: Cóż więc złego 

uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: Ukrzyżuj Go!  

 Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza, Jezusa zaś kazał 

ubiczować i wydał na ukrzyżowanie.  

Żołnierze zaprowadzili Go na wewnętrzny dziedziniec, czyli pretorium, i zwołali całą 

kohortę.  Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę.  I zaczęli 

Go pozdrawiać: Witaj, Królu żydowski!  Przy tym bili Go trzciną po głowie, pluli na Niego 

i przyklękając oddawali Mu hołd. A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego purpurę i włożyli na 

Niego własne Jego szaty.  

Następnie wyprowadzili Go, aby Go ukrzyżować.  

I przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracając z 

pola właśnie przechodził, żeby niósł krzyż Jego.  



Przyprowadzili Go na miejsce Golgota, to znaczy miejsce Czaszki.  Tam dawali Mu 

wino zaprawione mirrą, lecz On nie przyjął.  

Ukrzyżowali Go i rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy, co który 

miał zabrać. A była godzina trzecia, gdy go ukrzyżowali.  Był też napis z podaniem Jego 

winy, tak ułożony: Król żydowski. Razem z Nim ukrzyżowali dwóch złoczyńców, jednego 

po prawej, drugiego po lewej Jego stronie.  

 Tak wypełniło się słowo Pisma: W poczet złoczyńców został zaliczony.  Ci zaś, 

którzy przechodzili obok, przeklinali Go, potrząsali głowami, mówiąc: Ej, Ty, który 

burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz,  zejdź z krzyża i wybaw samego 

siebie! Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w Piśmie drwili między sobą i mówili: 

Innych wybawiał, siebie nie może wybawić.  Mesjasz, król Izraela, niechże teraz zejdzie 

z krzyża, żebyśmy widzieli i uwierzyli. Lżyli Go także ci, którzy byli z Nim ukrzyżowani.  

A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny 

dziewiątej.  O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi, lema 

sabachthani, to znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?  

Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: Patrz, woła Eliasza. Ktoś pobiegł i 

napełniwszy gąbkę octem, włożył na trzcinę i dawał Mu pić, mówiąc: Poczekajcie, 

zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby Go zdjąć [ krzyża].  

 Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha.  

A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry na dół.  

 Setnik zaś, który stał naprzeciw, widząc, że w ten sposób oddał ducha, rzekł: 

Prawdziwie, ten człowiek był Synem Bożym.  

Były tam również niewiasty, które przypatrywały się z daleka, między nimi Maria 

Magdalena, Maria, matka Jakuba Mniejszego i Józefa, i Salome. Kiedy przebywał w 

Galilei, one towarzyszyły Mu i usługiwały. I było wiele innych, które razem z Nim 

przyszły do Jerozolimy. 

 Pod wieczór już, ponieważ było Przygotowanie, czyli dzień przed 

szabatem, przyszedł Józef z Arymatei, poważny członek Rady, który również 

wyczekiwał królestwa Bożego. Śmiało udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Piłat 

zdziwił się, że już skonał. Kazał przywołać setnika i pytał go, czy już dawno umarł.  

Upewniony przez setnika, podarował ciało Józefowi.  Ten kupił płótno, zdjął Jezusa [z 

krzyża], owinął w płótno i złożył w grobie, który wykuty był w skale. Przed wejście do 

grobu zatoczył kamień.  

A Maria Magdalena i Maria, matka Józefa, przyglądały się, gdzie Go złożono. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

 



I zaczęli Go pozdrawiać: „Witaj, Królu żydowski!” (Mk 15,18)  

Z czym kojarzy ci się określenie „godność królewska”? 

 Może przywodzi ci ono na myśl średniowiecznych królów, zasiadających na 

wspaniałych tronach, z tłumem dworzan naokoło?  

A może myślisz o splendorze otaczającym dzisiejsze rodziny królewskie? A godność 

królewska Jezusa? Jako Syn Dawida pochodził ze starożytnej dynastii ziemskich królów i 

władców.  

Jako Syn Boży jest Królem wszechświata.  

Zobaczmy jednak, w jaki sposób jest traktowany.  

 Tłum domaga się Jego śmierci, choć Piłat nazywa Go Królem (Mk 15,9.12).  

 Jest wyśmiewany przez żołnierzy, którzy szyderczo oddają Mu hołd (Mk 15,16-

20).  

 Drwią z Niego ci, którzy jako uczeni w Piśmie pierwsi powinni rozpoznać w 

Nim Mesjasza, a oto szydzą z Niego i domagają się, żeby zszedł z krzyża (Mk 

15,29-32).  

Ale przecież dokładnie tak wygląda godność królewska w królestwie Bożym.  

 Król ogołaca samego siebie przyjmując postać sługi (Flp 2,7).  

 Król, który wjeżdża do Jerozolimy nie na wspaniałym rydwanie, ale na 

osiołku (Mk 11,1-7).  

 Król, który dobrowolnie wydaje się na szyderstwa, biczowanie i okrutną 

śmierć, aby zbawić swój lud.  

Przeżywając Wielki Tydzień pamiętaj o królewskiej godności Jezusa.  

On zasiada dziś po prawicy Ojca, panując w chwale. Ale jest wciąż tym samym Królem 

– Sługą, który tak bardzo cię umiłował, że oddał za ciebie życie i wciąż gotów jest 

przebaczać wszystkie twoje grzechy.  

Tak Jezus rozumie godność królewską.  

A jest to również twoja godność, ponieważ przez Jego śmierć i zmartwychwstanie 

zostałeś włączony do rodziny Bożej.  

Jesteś karmiony królewską krwią!  

Dzięki łasce, jaką Jezus cię obdarzył, możesz podobnie jak On wypełniać swoją 

królewską misję – przez miłość i służbę, przez wydawanie swojego życia dla innych. A 

idąc za Nim tą drogą wiedz, że na ciebie oraz na wszystkich, którzy pełnią wraz z Jezusem 

królewską służbę, czeka „wieniec sprawiedliwości” (2 Tm 4,8).  

 



 

„Jezu, Ty jesteś moim Królem.  

Obym służył Ci wiernie przez wszystkie dni mojego życia.” 

 

Ps 22,8-9.17-20.23-24 

Iz 50,4-7 

   

 

Pan Bóg Mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą 

strudzonemu, przez słowo krzepiące. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak 

uczniowie.  Pan Bóg otworzył Mi ucho, a Ja się nie oparłem ani się cofnąłem. Podałem 

grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym Mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed 

zniewagami i opluciem.  

Pan Bóg Mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem 

twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam.  

 

 

Flp 2,6-11 

 

On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi 

być z Bogiem,  lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się 

podobnym do ludzi.  

A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka,  uniżył samego siebie, stawszy się 

posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej.  

Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie 

imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i 

podziemnych.  I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM - ku chwale 

Boga Ojca. 

 


