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W Babilonie mieszkał pewien mąż, imieniem Joakim. Wziął on żonę 

imieniem Zuzanna, córkę Chilkiasza; była ona bardzo piękna i 

bogobojna. Rodzice jej byli sprawiedliwi i wychowali swą córkę zgodnie z 

Prawem Mojżesza. Joakim zaś był bardzo bogaty i posiadał ogród przyległy 

do swego domu. Przychodziło do niego wielu Żydów, ponieważ odznaczał się 

większą powagą niż inni. W tym roku wybrano spośród ludu dwóch starców 

na sędziów. Należeli oni do tych, o których powiedział Pan: Wyszła 

nieprawość spośród sędziów-starców z Babilonu, którzy uchodzili tylko za 

kierowników narodu. Ludzie ci bywali często w domu Joakima, a wszyscy ci, 

którzy prowadzili spór sądowy, przychodzili do nich. Gdy zaś koło południa 

odchodzili ludzie, Zuzanna udawała się na przechadzkę po ogrodzie swego 

męża.  Obaj starcy widywali ją codziennie, gdy udawała się na przechadzkę, i 

zaczęli jej pożądać. Zatracili swój rozsądek i odwrócili swe oczy, zaniedbując 

spoglądania ku Niebu i zapominając o sprawiedliwych sądach.  Oczekiwali 

więc sposobności.  

Pewnego dnia wyszła Zuzanna jak w poprzednich dniach jedynie w 

towarzystwie dwóch dziewcząt, chcąc się wykąpać w ogrodzie; był bowiem 

upał. Nie było tam nikogo z wyjątkiem dwóch starców, którzy z ukrycia jej się 

przyglądali. Powiedziała do dziewcząt: Przynieście mi olejek i wonności, a 

drzwi ogrodu zamknijcie, abym się mogła wykąpać.   

Gdy tylko dziewczęta odeszły, obaj starcy powstali i podbiegli do 

niej  mówiąc: Oto drzwi ogrodu są zamknięte i nikt nas nie widzi, my zaś 

pożądamy ciebie. Toteż zgódź się obcować z nami!  W przeciwnym razie 

zaświadczymy przeciw tobie, że był z tobą młodzieniec i dlatego odesłałaś od 

siebie dziewczęta. Westchnęła Zuzanna i powiedziała: Jestem w trudnym ze 

wszystkich stron położeniu. Jeżeli to uczynię, zasługuję na śmierć; jeżeli zaś 

nie uczynię, nie ujdę waszych rąk. Wolę jednak niewinna wpaść w wasze ręce, 

niż zgrzeszyć wobec Pana.  Zawołała więc Zuzanna bardzo głośno; krzyknęli 

także dwaj starcy przeciw niej.  



 Jeden z nich pobiegł otworzyć drzwi ogrodu.  Gdy domownicy usłyszeli 

krzyk w ogrodzie, pobiegli przez boczne drzwi, by zobaczyć, co się jej 

stało.  Skoro starcy, opowiedzieli swoje, słudzy zmieszali się bardzo; nigdy 

bowiem nie mówiono takich rzeczy o Zuzannie.  Następnego dnia, gdy zebrał 

się lud u jej męża Joakima, przybyli dwaj starcy pełni niegodziwych zamiarów 

przeciw Zuzannie, by ją wydać na śmierć. Powiedzieli więc do ludu: Poślijcie 

po Zuzannę, córkę Chilkiasza, która jest żoną Joakima. Zawołano ją.  Przyszła 

więc ze swymi rodzicami, dziećmi i wszystkimi swymi krewnymi.   

 Wszyscy jej bliscy oraz ci, którzy ją widzieli, płakali.  Dwaj sędziowie 

powstawszy włożyli ręce na jej głowę. Ona zaś płacząc spoglądała ku 

niebu, bo serce jej było pełne ufności w Panu.  Starcy powiedzieli: 

Gdy przechadzaliśmy się sami w ogrodzie, ona wyszła wraz z dwoma 

dziewczętami, zamknęła drzwi ogrodu i odesłała dziewczęta.  Przyszedł zaś do 

niej młodzieniec, który był ukryty, i położył się z nią. Znajdując się na krańcu 

ogrodu i widząc nieprawość podbiegliśmy do nich.  Widzieliśmy ich razem, 

ale jego nie mogliśmy pochwycić, bo był silniejszy od nas, i otworzywszy 

drzwi rzucił się do ucieczki. Gdy zaś pochwyciliśmy ją pytając, kim był 

młodzieniec, nie chciała nam powiedzieć. Takie jest nasze oskarżenie. 

Zgromadzenie dało im wiarę jako starszym ludu i sędziom. Skazano ją na karę 

śmierci. Wtedy Zuzanna zawołała donośnym głosem:  

Wiekuisty Boże, który poznajesz to, co jest ukryte, i wiesz 

wszystko, zanim się stanie. Ty wiesz, że złożyli fałszywe oskarżenie przeciw 

mnie. Oto umieram, chociaż nie uczyniłam nic z tego, o co mię ci złośliwie 

obwiniają. A Pan wysłuchał jej głosu. Gdy ją prowadzono na stracenie, 

wzbudził Bóg świętego ducha w młodzieńcu imieniem Daniel.  Zawołał on 

donośnym głosem: Jestem czysty od jej krwi! Cały zaś lud zwrócił się do 

niego, mówiąc: Co oznacza to słowo, które wypowiedziałeś? On zaś 

powstawszy wśród nich powiedział: Czy tak bardzo jesteście nierozumni, 

synowie Izraela, że skazujecie córkę izraelską bez dochodzenia i 

pewności? Wróćcie do sądu, bo ci ją fałszywie obwinili.  Cały lud powrócił 

śpiesznie. Starsi zaś powiedzieli: Usiądź tu wśród nas i wyjaśnij nam, bo tobie 

dał Bóg przywilej starszeństwa.  Daniel powiedział do nich: Oddzielcie ich, 

jednego daleko od drugiego, a osądzę ich. Gdy zaś zostali oddzieleni od 

siebie, zawołał jednego z nich i powiedział do niego. Zestarzałeś się w 

przewrotności, a teraz wychodzą na jaw twe grzechy, jakie poprzednio 

popełniałeś, wydając niesprawiedliwe wyroki. Potępiałeś niewinnych i 

uwalniałeś winnych, chociaż Pan powiedział: Nie przyczynisz się do śmierci 

niewinnego i sprawiedliwego.  Teraz więc, jeśli ją rzeczywiście widziałeś, 

powiedz, pod jakim drzewem widziałeś ich obcujących ze sobą? On zaś 

powiedział: Pod lentyszkiem. Daniel odrzekł: Dobrze! Skłamałeś na swą 

własną zgubę. Już bowiem anioł Boży otrzymał od Boga wyrok na ciebie, by 

cię rozedrzeć na dwoje.  



Odesławszy go rozkazał przyprowadzić drugiego i powiedział do niego: 

Potomku kananejski a nie judzki, piękność sprowadziła cię na bezdroża, a 

żądza uczyniła twe serce przewrotnym.  Tak postępowaliście z córkami 

izraelskimi, one zaś bojąc się obcowały z wami. Córka judzka jednak nie 

zgodziła się na waszą nieprawość. Powiedz mi więc teraz, pod jakim drzewem 

spotkałeś ich obcujących ze sobą? On zaś powiedział: Pod dębem. Wtedy 

Daniel powiedział do niego: Dobrze! Skłamałeś i ty na swoją własną zgubę. 

Czeka bowiem anioł Boży z mieczem w ręku, by rozciąć cię na dwoje, by was 

wytępić.  Całe zgromadzenie zawołało głośno i wychwalało Boga, że ocala 

tych, co pokładają w Nim nadzieję. Zwrócili się następnie przeciw obu 

starcom, ponieważ Daniel wykazał na podstawie ich własnych słów 

nieprawdziwość oskarżenia. Postąpiono z nimi według miary zła, 

wyrządzonego przez nich bliźnim, zabijając ich według Prawa Mojżeszowego. 

W dniu tym ocalono niewinną krew. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Czy zdarza ci się śledzić publiczne skandale?  

Zazwyczaj ktoś oskarża znaną osobę o jakieś występki, a ona wszystkiemu 

zaprzecza. Czytasz ostatnie doniesienia na ten temat, rozmawiasz o nich ze 

znajomymi, próbujesz dociec, kto kłamie, a kto mówi prawdę. Jednak tak naprawdę 

nie znasz faktów, a twoja opinia oparta jest głównie na wrażeniach.  

Istnieje wiele czynników, które mają wpływ na to, jak postrzegasz całą sytuację – 

status majątkowy tej osoby, jej opcja polityczna, zawód, stan cywilny – nawet jeśli 

nie do końca zdajesz sobie z tego sprawę.  

Podobnie wygląda dramat opisany w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Większość 

zainteresowanych wyrobiła sobie opinię na temat Zuzanny opierając się jedynie na 

wrażeniach. Zuzanna była piękną kobietą, łatwo więc odgadnąć, co mogli sobie 

pomyśleć obecni na procesie mężczyźni – pewnie miała potajemnego kochanka.  

Dwaj sędziowie, którzy ją oskarżyli, cieszyli się powszechnym szacunkiem. Już 

sama ich pozycja wystarczyła, by ludzie wzięli ich stronę, i wygląda na to, że 

Zuzannie nie pozwolono nawet przedstawić swojej wersji wydarzeń.  

Nie miała żadnych szans! Mogła tylko Boga wzywać na świadka swej niewinności 

– i to uczyniła. Pan ją wysłuchał i natchnął Daniela.  

A ten, człowiek prawy i szlachetny, przesłuchując obu mężczyzn osobno sprawił, 

że prawda o niewinności Zuzanny stała się oczywista. Pismo Święte mówi: 

„Człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a Pan widzi serce” (1 Sm 16,7).  

Daniel obnażył to, co widział Pan – kłamliwe, samolubne serca dwóch sędziów.  



 Jak myślisz, co zmieniłoby się na świecie, gdybyśmy nie byli tak skorzy do 

osądzania?  

 Co by się stało, gdybyśmy zechcieli słuchać i zadawać pytania, zamiast z 

góry zakładać, że wiemy, co myśli druga osoba?  

 A idąc dalej, jak twoim zdaniem wyglądałby świat, gdybyśmy wszyscy 

dostrzegli w sobie nawzajem osoby stworzone na podobieństwo samego 

Boga?  

Wyobraźmy sobie, z jakim szacunkiem traktowalibyśmy innych! Znaleźlibyśmy 

czas na to, by poznawać ludzi, którzy się od nas różnią. Powstrzymalibyśmy się od 

złośliwych komentarzy na temat tych, z którymi się nie zgadzamy. Bylibyśmy 

gotowi uczyć się od każdej napotkanej osoby. Innymi słowy, postępowalibyśmy tak, 

jak Bóg poleca nam postępować – z pokorą, szczerym pragnieniem poznania prawdy 

i miłującymi sercami.  

 

„Ojcze, pomóż mi być skorym do słuchania, a nieskorym do osądzania 

innych.” 

 

Ps 23,1-6     J 8,12-20 

 

A oto znów przemówił do nich Jezus tymi słowami: Ja jestem światłością świata. 

Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło 

życia. Rzekli do Niego faryzeusze: Ty sam o sobie wydajesz świadectwo. 

Świadectwo Twoje nie jest prawdziwe. W odpowiedzi rzekł do nich Jezus: Nawet 

jeżeli Ja sam o sobie wydaję świadectwo, świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem 

skąd przyszedłem i dokąd idę. Wy zaś nie wiecie, ani skąd przychodzę, ani dokąd 

idę. Wy wydajecie sąd według zasad tylko ludzkich. Ja nie sądzę nikogo. A jeśli 

nawet będę sądził, to sąd mój jest prawdziwy, ponieważ Ja nie jestem sam, lecz Ja i 

Ten, który Mnie posłał. Także w waszym Prawie jest napisane, że świadectwo dwóch 

ludzi jest prawdziwe.  

Oto Ja sam wydaję świadectwo o sobie samym oraz świadczy o Mnie 

Ojciec, który Mnie posłał.  Na to powiedzieli Mu: Gdzie jest Twój Ojciec? Jezus 

odpowiedział: Nie znacie ani Mnie, ani Ojca mego.  

Gdybyście Mnie poznali, poznalibyście i Ojca mego. Słowa te 

wypowiedział przy skarbcu, kiedy uczył w świątyni. Mimo to nikt Go nie pojmał, 

gdyż godzina Jego jeszcze nie nadeszła.  
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  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” 

 Co zobaczysz, podnosząc wzrok na krzyż?  

Izraelici patrząc na miedzianego węża, widzieli brzydotę własnego grzechu, odbicie 

niszczących skutków swojego szemrania i nieufności. Ukąsiło ich własne narzekanie, 

a ukąszenie okazało się śmiertelne. Patrząc na Jezusa ukrzyżowanego, ty także możesz 

dostrzec własne tchórzostwo, obojętność, okrucieństwo.  

Możesz też odczuć głęboki ból na widok niewinnego Człowieka poranionego i 

okaleczonego przez twoje grzechy. Ale nie zatrzymuj się na tym.  

Patrz dalej na krzyż, a zobaczysz coś więcej niż skutki twojego grzechu.  



Zrozumiesz to, co pojęli Izraelici patrząc na węża z miedzi – kara nie jest ostatnim 

słowem Boga! Zobaczysz przebaczenie i uzdrowienie, jakie Stwórca ma dla swego 

zbłąkanego ludu. Zobaczysz Bożą odpowiedź na twój bunt.  

Bóg cię nie przekreśla, nie rezygnuje z ciebie. Przez krzyż daje ci drogę wyjścia z 

grzechów. Patrz wnikliwie, a w oczach Jezusa dostrzeżesz nie tylko smutek, ale także 

niepojętą miłość.  

 Zobaczysz ramiona rozpostarte w geście miłosierdzia i wzniesione w 

akcie posłuszeństwa Ojcu.  

 Zrozumiesz, że Jego miłosierdzie i przebaczenie są bez granic.  

 A jeśli będziesz patrzeć dostatecznie długo, dojrzysz coś więcej niż karę, 

cierpienie i grzech. Więcej nawet niż przebaczenie.  

Jak powiedział Jezus:  

„Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że               

JA JESTEM” (J 8,28). 

Zobaczysz, że śmierć nie jest ostatecznym końcem.  

Jezus zmartwychwstanie, a co więcej, ty zmartwychwstaniesz razem z Nim!  

On wprowadzi cię w pełne zjednoczenie z Bogiem, który umiłował cię jeszcze 

przed początkiem stworzenia.  

Znajdź w tym tygodniu kilka chwil, by usiąść, stanąć czy uklęknąć przed krzyżem 

w kościele albo w spokojnym kąciku u siebie w domu.  

Nie martw się o to, co masz mówić. Po prostu ucisz swoje serce przed Jezusem i 

bądź z Nim. A On odsłoni przed tobą swoje serce i swą niepojętą miłość.  

 

„Jezu, ukrzyżowany Panie, pomóż mi głębiej pojąć to wszystko, co objawiłeś 

w swoim krzyżu.” 

 

Lb 21,4-9    Ps 102,2-3.16-21 
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 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. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jezus rozmawia z grupą Żydów, którzy 

zaczynają zwracać się przeciwko Niemu.  



Wprawdzie najpierw byli skłonni Mu uwierzyć, ale kiedy powiedział, że trwając w 

Jego nauce poznają prawdę, zaczęli się z Nim spierać. Zamiast przyjąć Jego słowo i 

pozwolić, aby ich przemieniało, odrzucili je, gdy stało się im niewygodne.  

Dla nas także wiele ze słów Jezusa może okazać się niewygodnymi. Wiemy jednak, 

że „trwanie w nauce Jezusa” oznacza coś więcej niż tylko słowną deklarację, że 

Mu wierzymy. Oznacza przyjęcie Jego nauki i wcielanie jej w życie nawet wtedy, gdy 

jest to trudne.  

To jedyna droga, na której możemy wzrastać jako uczniowie Pana. Właśnie dlatego, 

że cena bycia uczniem Chrystusa jest wysoka, Bóg w Piśmie Świętym podaje nam 

liczne przykłady tego, co czeka tych, którzy za Nim idą.  

Zobaczmy, jak wielkim błogosławieństwem zaowocowała wierność czterech 

mężczyzn z dzisiejszych czytań:  

Abrahama, którego czyny płynące z wiary pochwalił sam Jezus (J 8,39), oraz 

Szadraka, Meszaka i Abed-Nega, których heroizm w oddawaniu czci jedynemu 

prawdziwemu Bogu doprowadził do wiary cudzoziemskiego króla (Dn 3).  

W obydwu przypadkach ludzie ci zapłacili wysoką cenę za posłuszeństwo słowu 

Boga. Abraham opuścił ziemię rodzinną i był gotów złożyć w ofierze ukochanego 

syna Izaaka. Trzej towarzysze Daniela nie cofnęli się nawet w obliczu śmierci w 

ogniu.  

Zobaczmy jednak, jakie były tego skutki! Trzech mężczyzn wrzuconych do 

rozpalonego pieca, którzy uwierzyli, że wszechmocnego Boga należy wywyższać 

ponad wszystko, co stworzone, zostało cudownie ocalonych. Posłuszeństwo Abrahama 

nie tylko zagwarantowało mu niezliczone potomstwo, ale jego rodzina stała się 

znakiem Bożego zbawienia dla całego świata.  

Nie zawsze zobaczymy tak oczywiste skutki trwania przy słowie Boga – a 

przynajmniej nie w tym życiu. Wszystko jednak stanie się absolutnie jasne, gdy 

trafimy do nieba. Nie jesteśmy dziś w stanie przewidzieć, jak Bóg pomnoży nasze 

wysiłki dochowania wierności Jemu i Jego nauce.  

Gdy Boża prawda zapuszcza w nas korzenie, staje się potężniejsza niż wszystkie 

wyzwania, którym musimy stawiać czoło na tej ziemi – a ostatecznie daje nam życie 

wieczne.  

„Ojcze, umocnij we mnie zaufanie do Twego słowa, abym stał się świadkiem 

wiary w świecie.” 

 

Dn 3,14-20.91-92.95   (Ps) Dn 3,52-56 
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Rdz 17, 3-9 (Biblia Tysiąclecia) 

 

   Abram padł na oblicze, a Bóg tak do niego mówił: Oto moje przymierze z tobą: 

staniesz się ojcem mnóstwa narodów.  Nie będziesz więc odtąd nazywał się Abram, 

lecz imię twoje będzie Abraham, bo uczynię ciebie ojcem mnóstwa narodów. Sprawię, 

że będziesz niezmiernie płodny, tak że staniesz się ojcem narodów i pochodzić będą 

od ciebie królowie. Przymierze moje, które zawieram pomiędzy Mną a 

tobą oraz twoim potomstwem, będzie trwało z pokolenia w pokolenie jako 

przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim, a potem twego potomstwa.  

I oddaję tobie i twym przyszłym potomkom kraj, w którym przebywasz, cały kraj 

Kanaan, jako własność na wieki, i będę ich Bogiem.  Potem Bóg rzekł do Abrahama: 

Ty zaś, a po tobie twoje potomstwo przez wszystkie pokolenia, zachowujcie 

przymierze ze Mną.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Dziś czytamy o tym, jak Bóg zawiera przymierze z Abrahamem i składa mu liczne 

obietnice – że stanie się ojcem wielu narodów, że będą pochodzić od niego królowie oraz 

że wejdzie do Ziemi Obiecanej.  

Abraham nie doczekał wypełnienia się tych obietnic. Ujrzał jedynie nadzieję ich 

spełnienia w swoim synu Izaaku. Jednak samym sercem tego przymierza było 

zapewnienie o stałej miłości i obecności Boga. Bóg obiecał, że nigdy nie opuści 

Abrahama – i nie opuścił.  

W dobrych i złych chwilach był z nim, wierny swej obietnicy.  



Z potomstwa Abrahama narodził się Zbawiciel, Jezus Chrystus, który wprowadził 

nowe przymierze miłości. Odtąd mamy już nie tylko zapewnienie o Bożej miłości i 

obecności; przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa otrzymaliśmy przebaczenie 

grzechów i zostaliśmy odkupieni.  

A jakie będzie ostateczne wypełnienie tej obietnicy?  

Pewnego dnia, kiedy Jezus powróci w chwale, my także powstaniemy do życia razem 

z Nim! Tak więc niezależnie od wszystkich naszych wzlotów i upadków, niezależnie od 

tego, jak teraz wygląda nasze życie, wiemy, że Bóg dotrzymuje obietnicy przymierza.  

Kiedy Abraham stawał wobec problemów – kiedy zastanawiał się, czy to możliwe, by 

Sara i on poczęli dziecko w tak późnym wieku lub kiedy został wezwany do złożenia w 

ofierze swego syna – nie tracił ufności w to, że Bóg okaże się wierny.  

Ufał, że Pan znajdzie sposób, aby okazać swą niezachwianą miłość i dotrzymać 

danego słowa, nawet gdy nie potrafił przewidzieć, jak i kiedy to się stanie. Bóg jest tak 

samo wierny wobec nas.  

Złączył się z nami przymierzem, a to oznacza, że chociaż nie znamy 

wszystkich szczegółów i nie wiemy, co przyniesie nam przyszłość, On będzie nas kochał, 

przebaczał nam grzechy i towarzyszył w drodze.  

Pewność Jego miłości i wierności przymierzu pomaga nam wytrwać 

nawet w trudnych czasach, kiedy czekamy na Jego interwencję i zastanawiamy się, jak 

ona będzie wyglądała.  

Nie potrafimy przewidzieć przyszłości. Na tak wiele spraw po prostu nie mamy 

wpływu. Możemy jednak mieć pewność, że  

Bóg nas nie opuści. On jest Bogiem, który „na wieki pamięta                 

o swoim przymierzu” (Ps 105,8).  

 

„Dziękuję Ci, Panie, za Twoją wierną miłość!” 

 

Ps 105,4-9     

 

 

 

 

 



J 8,51-59 

  

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:  

Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki. 

Rzekli do Niego Żydzi: Teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham umarł i prorocy - a 

Ty mówisz: Jeśli kto zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki. Czy Ty jesteś 

większy od ojca naszego Abrahama, który przecież umarł? I prorocy pomarli. Kim Ty 

siebie czynisz?  

 Odpowiedział Jezus: Jeżeli Ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. 

Ale jest Ojciec mój, który Mnie chwałą otacza, o którym wy mówicie: Jest naszym 

Bogiem, ale wy Go nie znacie. Ja Go jednak znam. Gdybym powiedział, że Go nie znam, 

byłbym podobnie jak wy - kłamcą. Ale Ja Go znam i słowa Jego zachowuję.  

Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień                               

- ujrzał /go/ i ucieszył się. 

 Na to rzekli do Niego Żydzi: Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama 

widziałeś?  

Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:  

Zanim Abraham stał się, Ja jestem. 

Porwali więc kamienie, aby je rzucić na Niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze 

świątyni. 
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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” 

 

Nazywany niekiedy „płaczącym prorokiem” Jeremiasz przez całe życie ubolewał 

nad Jerozolimą i Judą, ostrzegając je przed niechybnie nadciągającą karą za grzechy.  

Izrael już od wielu pokoleń łamał Boże przykazania i oddawał cześć obcym bogom. 

Bóg posyłał kolejnych proroków wzywających lud do nawrócenia, ale ich przesłanie było 

zazwyczaj ignorowane.  

Teraz czas dany przez Boga kończył się i Jeremiasz miał przekazać ostateczne 

ostrzeżenie. Jak łatwo odgadnąć, prorok nie cieszył się zbytnią popularnością. Za jego 

trud odpłacano mu szyderstwami, a nawet fizycznym znęcaniem się.  

Skarżył się więc Bogu, ale jednocześnie, nawet w obliczu prześladowań, głosił, że Bóg 

ratuje tych, którzy do Niego wołają.  

 



 Czy nie ma tu jakiejś sprzeczności?  

 A może Jeremiasz opisuje tu jakiś inny ratunek?  

W jego przypadku z pewnością nie polegał on na usunięciu z drogi wszelkich 

problemów. Bóg nie zapewnił mu bezpieczeństwa fizycznego ani nie dawał gwarancji, że 

jego misja się powiedzie i Juda powróci do Boga. Ratunek ze strony Boga oznaczał 

jednak, że Pan zachowa proroka i umocni do dalszego głoszenia niepopularnego 

przesłania.  

Jeremiasz mógł wołać wraz z psalmistą: „Usłyszał On mój głos” (Ps 18,7), 

ponieważ nawet wśród utrapień otrzymywał łaskę wytrwania.  

Bóg także nas będzie wybawiał i podtrzymywał nawet w najtrudniejszych 

okolicznościach. Ratunek, jaki od Niego otrzymujemy, daje nam siłę do wytrwania oraz 

nadzieję w trudnościach. On zawsze nas podnosi, wlewając pokój w nasze serca 

wtedy, gdy osaczają nas troski, czy dodając nam sił, gdy bliska osoba walczy z 

chorobą.  

Dzieje się to na wiele małych i wielkich sposobów – co czasami zauważamy dopiero z 

perspektywy czasu.  

 Bóg może pocieszyć nas przez werset Pisma Świętego lub przez rozmowę z 

przyjacielem.  

 Niekiedy podniesie nas na duchu krótki spacer, kiedy indziej w chwili 

natchnienia zobaczymy rozwiązanie bolesnego problemu.  

A w tym wszystkim obecny jest Bóg. W jakiejkolwiek znajdujesz się dziś sytuacji, 

zawsze możesz zawołać do Pana. Powierz Mu swoje troski i proś o interwencję.  

Bez względu na to, czy Jego odpowiedź będzie oczywista czy bardziej subtelna, czy 

przyjdzie natychmiast czy dopiero po jakimś czasie, możesz mieć pewność, że On cię 

słyszy i że jest z tobą.  

 

„Panie, wysłuchaj dziś moją modlitwę i wybaw mnie w swojej miłości.” 

 

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. 
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Ez 37, 21-28 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Wtedy powiedz do nich: Tak mówi Pan Bóg: Oto wybieram Izraelitów 
spośród ludów, do których pociągnęli, i zbieram ich ze wszystkich stron, i 
prowadzę ich do ich kraju.  

I uczynię ich jednym ludem w kraju, na górach Izraela, i jeden król 

będzie nimi wszystkimi rządził, i już nie będą tworzyć dwóch narodów,                         

i już nie będą podzieleni na dwa królestwa. 

 I już nie będą się kalać swymi bożkami i wstrętnymi kultami, i wszelkimi 
odstępstwami. Uwolnię ich od wszystkich ich wiarołomstw, którymi zgrzeszyli, 
oczyszczę ich i będą moim ludem, Ja zaś będę ich Bogiem. Sługa mój, Dawid, 
będzie królem nad nimi i wszyscy oni będą mieć jedynego Pasterza, i żyć będą 
według moich praw, i moje przykazania zachowywać będą i wypełniać.  Będą 
mieszkali w kraju, który dałem słudze mojemu, Jakubowi, w którym mieszkali 
wasi przodkowie. Mieszkać w nim będą, oni i synowie, i wnuki ich na zawsze, 
a mój sługa, Dawid, będzie na zawsze ich władcą.  

I zawrę z nimi przymierze pokoju: będzie to wiekuiste przymierze z 
nimi. Założę ich i rozmnożę, a mój przybytek pośród nich umieszczę na 
stałe. Mieszkanie moje będzie pośród nich, a Ja będę ich Bogiem, oni zaś 
będą moim ludem.  Ludy zaś pogańskie poznają, że Ja jestem Pan, który 
uświęca Izraela, gdy mój przybytek będzie wśród nich na zawsze.. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 Czy zdarzyło ci się stłuc wartościowe naczynie czy figurkę?  

 Może była to cenna pamiątka rodzinna, która wysunęła ci się z ręki i 

rozpadła na kawałki?  

Próbowałeś jakoś ją skleić, ale bezskutecznie – rysy i klej wciąż rzucały się w oczy. 

Pozostało ci mieć nadzieję, że znajdziesz specjalistę, który sprawi, że uszkodzony 

przedmiot będzie znów wyglądał jak nowy.  



Jezus jest takim właśnie specjalistą – światowej klasy ekspertem od naprawiania 

tego, co rozbite. To On w doskonały sposób wypełnia proroctwo Ezechiela o 

zjednoczeniu podzielonego ludu Bożego.  

Bóg chciał, aby Izrael był zjednoczony, ponieważ w Jego zamyśle miał on być 

światłem pociągającym do Niego wszystkie narody.  

Jedność ta stała się możliwa w Jezusie, ponieważ przez Niego Żydzi i poganie 

zostali wprowadzeni do jednej Bożej rodziny. Ludzie każdego stanu i klasy 

społecznej, każdego narodu i grupy etnicznej, w każdym wieku i stanie zdrowia, w 

Nim mogą odnaleźć jedność.  

Wiemy, że proroctwo Ezechiela nie wypełniło się jeszcze do końca. Wciąż widzimy 

podziały we wspólnocie Kościoła.  

Jednak patrząc na Kościół rozsiany po całym świecie, widzimy już oznaki tego, że 

gromadzi on wszystkie narody we wspólnym uwielbieniu Pana.  

Módlmy się więc o jedność Kościoła. 

Módlmy się, aby Jezus, nasz Zbawiciel, naprawiał to, co rozbite, nie tylko w 

naszym życiu osobistym, ale także w życiu ludu Bożego jako całości.  

Módlmy się, aby jedność, której Bóg tak bardzo pragnie dla swego ludu, stała się 

światłością dla wszystkich narodów.  

Przygotowując się do rozpoczęcia Wielkiego Tygodnia pamiętajmy, że Jezus ma 

moc położyć kres wszelkim podziałom.  

Tylko On jeden może uzdrowić to wszystko, co zostało rozbite!  

 

„Panie, ześlij swego Ducha na Kościół, aby prawdziwie stał się jednym 

ciałem.” 

(Ps) Jr 31,10-12b.13  

 

 

 

 

 



J 11, 45-57 

 

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. 
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Łk 22,14--23,56 (Biblia Tysiąclecia) 
 A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i Apostołowie z Nim.  

Wtedy rzekł do nich:  

Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę 

cierpiał. Albowiem powiadam wam: Już jej spożywać nie będę, aż się 

spełni w królestwie Bożym.  

Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie rzekł:  

Weźcie go i podzielcie między siebie; albowiem powiadam wam: 

odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu, aż przyjdzie królestwo 

Boże.  

Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc:  

To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją 

pamiątkę!  

Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc:  

Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie 

wylana.  

 Lecz oto ręka mojego zdrajcy jest ze Mną na stole. Wprawdzie Syn Człowieczy 

odchodzi według tego, jak jest postanowione, lecz biada temu człowiekowi, przez 

którego będzie wydany.  

A oni zaczęli wypytywać jeden drugiego, kto by mógł spośród nich to 

uczynić. Powstał również spór między nimi o to, który z nich zdaje się być 

największy.  



 Lecz On rzekł do nich:  

Królowie narodów panują nad nimi, a ich władcy przyjmują nazwę 

dobroczyńców. Wy zaś nie tak [macie postępować]. Lecz największy 

między wami niech będzie jak najmłodszy, a przełożony jak sługa!  

 Któż bowiem jest większy? Czy ten, kto siedzi za stołem, czy ten, kto służy? 

Czyż nie ten, kto siedzi za stołem? Otóż Ja jestem pośród was jak ten, kto 

służy. Wyście wytrwali przy Mnie w moich przeciwnościach.   

Dlatego i Ja przekazuję wam królestwo, jak Mnie przekazał je mój 

Ojciec:  abyście w królestwie moim jedli i pili przy moim stole oraz żebyście 

zasiadali na tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela.  

 Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak 

pszenicę; ale Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony 

utwierdzaj twoich braci.  On zaś rzekł: Panie, z Tobą gotów jestem iść nawet do 

więzienia i na śmierć.  

Lecz Jezus odrzekł:  

Powiadam ci, Piotrze, nie zapieje dziś kogut, a ty trzy razy wyprzesz 

się tego, że Mnie znasz.  

I rzekł do nich: Czy brak wam było czego, kiedy was posyłałem bez trzosa, bez 

torby i bez sandałów? Oni odpowiedzieli: Niczego.  Lecz teraz - mówił dalej - kto 

ma trzos, niech go weźmie; tak samo torbę; a kto nie ma, niech sprzeda swój 

płaszcz i kupi miecz! Albowiem powiadam wam: to, co jest napisane, musi się 

spełnić na Mnie: Zaliczony został do złoczyńców. To bowiem, co się do Mnie 

odnosi, dochodzi kresu.  

 Oni rzekli: Panie, tu są dwa miecze. Odpowiedział im: Wystarczy.  

 Potem wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną: towarzyszyli Mu 

także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich:  

Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie.  

 A sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana 

i modlił się  tymi słowami:  

Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja 

wola, lecz Twoja niech się stanie!  

Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go.  Pogrążony w udręce jeszcze 

usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na 

ziemię.  Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze 

smutku.  

 Rzekł do nich:  



Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie.  

Gdy On jeszcze mówił, oto zjawił się tłum. A jeden z Dwunastu, imieniem 

Judasz, szedł na ich czele i zbliżył się do Jezusa, aby Go pocałować.  

Jezus mu rzekł: Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego?  

 Towarzysze Jezusa widząc, na co się zanosi, zapytali: Panie, czy mamy 

uderzyć mieczem? I któryś z nich uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu 

prawe ucho. Lecz Jezus odpowiedział: Przestańcie, dosyć! I dotknąwszy ucha, 

uzdrowił go. Do arcykapłanów zaś, dowódcy straży świątynnej i starszych, którzy 

wyszli przeciw Niemu, Jezus rzekł: Wyszliście z mieczami i kijami jak na 

zbójcę? Gdy codziennie bywałem u was w świątyni, nie podnieśliście rąk na Mnie, 

lecz to jest wasza godzina i panowanie ciemności.  

 Schwycili Go więc, poprowadzili i zawiedli do domu najwyższego kapłana.                 

A Piotr szedł z daleka. Gdy rozniecili ogień na środku dziedzińca i zasiedli wkoło, 

Piotr usiadł także między nimi.  A jakaś służąca, zobaczywszy go siedzącego przy 

ogniu, przyjrzała mu się uważnie i rzekła: I ten był razem z Nim. Lecz on 

zaprzeczył temu, mówiąc: Nie znam Go, kobieto. Po chwili zobaczył go ktoś inny i 

rzekł: I ty jesteś jednym z nich. Piotr odrzekł: Człowieku, nie jestem. Po upływie 

prawie godziny jeszcze ktoś inny począł zawzięcie twierdzić: Na pewno i ten był 

razem z Nim; jest przecież Galilejczykiem. Piotr zaś rzekł: Człowieku, nie wiem, co 

mówisz. I w tej chwili, gdy on jeszcze mówił, kogut zapiał.  

A Pan obrócił się i spojrzał na Piotra. Wspomniał Piotr na słowo Pana, jak mu 

powiedział: Dziś, zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz. Wyszedł na 

zewnątrz i gorzko zapłakał.  

Tymczasem ludzie, którzy pilnowali Jezusa, naigrawali się z Niego i bili 

Go. Zasłaniali Mu oczy i pytali: Prorokuj, kto Cię uderzył. Wiele też innych obelg 

miotali przeciw Niemu.  Skoro dzień nastał, zebrała się starszyzna ludu, 

arcykapłani i uczeni w Piśmie i kazali przyprowadzić Go przed swoją Radę. Rzekli: 

Jeśli Ty jesteś Mesjasz, powiedz nam! On im odrzekł: Jeśli wam powiem, nie 

uwierzycie Mi,  i jeśli was zapytam, nie dacie Mi odpowiedzi.  

 Lecz odtąd Syn Człowieczy siedzieć będzie po prawej stronie 

Wszechmocy Bożej.  

Zawołali wszyscy:  

Więc Ty jesteś Synem Bożym? Odpowiedział im: Tak. 

Jestem Nim.  

A oni zawołali: Na co nam jeszcze potrzeba świadectwa? Sami przecież 

słyszeliśmy z ust Jego.  

 



Teraz całe ich zgromadzenie powstało; i poprowadzili Go przed Piłata.  

 Tam zaczęli oskarżać Go: Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza nasz 

naród, że odwodzi od płacenia podatków Cezarowi i że siebie podaje za Mesjasza 

- Króla.  Piłat zapytał Go: Czy Ty jesteś Królem żydowskim?  

Jezus odpowiedział mu: Tak, Ja Nim jestem.   

Piłat więc oświadczył arcykapłanom i tłumom: Nie znajduję żadnej winy w tym 

człowieku. Lecz oni nastawali i mówili: Podburza lud, szerząc swą naukę po całej 

Judei, od Galilei, gdzie rozpoczął, aż dotąd. Gdy Piłat to usłyszał, zapytał, czy 

człowiek ten jest Galilejczykiem. A gdy się upewnił, że jest spod władzy Heroda, 

odesłał Go do Heroda, który w tych dniach również przebywał w Jerozolimie.  

Na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył. Od dawna bowiem chciał Go 

ujrzeć, ponieważ słyszał o Nim i spodziewał się, że zobaczy jaki znak, zdziałany 

przez Niego. Zasypał Go też wieloma pytaniami, lecz Jezus nic mu nie 

odpowiedział. Arcykapłani zaś i uczeni w Piśmie stali i gwałtownie Go 

oskarżali. Wówczas wzgardził Nim Herod wraz ze swoją strażą; na pośmiewisko 

kazał ubrać Go w lśniący płaszcz i odesłał do Piłata. W tym dniu Herod i Piłat stali 

się przyjaciółmi. Przedtem bowiem żyli z sobą w nieprzyjaźni.  Piłat więc kazał 

zwołać arcykapłanów, członków Wysokiej Rady oraz lud i rzekł do nich: 

Przywiedliście mi tego człowieka pod zarzutem, że podburza lud. Otóż ja 

przesłuchałem Go wobec was i nie znalazłem w Nim żadnej winy w sprawach, o 

które Go oskarżacie. Ani też Herod - bo odesłał Go do nas; a oto nie popełnił On 

nic godnego śmierci.  Każę Go więc wychłostać i uwolnię. <A był obowiązany 

uwalniać im jednego na święta>. Zawołali więc wszyscy razem: Strać Tego, a 

uwolnij nam Barabasza! Był on wtrącony do więzienia za jakiś rozruch powstały w 

mieście i za zabójstwo. Piłat, chcąc uwolnić Jezusa, ponownie przemówił do 

nich.  Lecz oni wołali: Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go! Zapytał ich po raz trzeci: Cóż On 

złego uczynił? Nie znalazłem w Nim nic zasługującego na śmierć. Każę Go więc 

wychłostać i uwolnię. Lecz oni nalegali z wielkim wrzaskiem, domagając się, aby 

Go ukrzyżowano; i wzmagały się ich krzyki. Piłat więc zawyrokował, żeby ich 

żądanie zostało spełnione.  Uwolnił im tego, którego się domagali, a który za 

rozruch i zabójstwo był wtrącony do więzienia; Jezusa zaś zdał na ich wolę.  

 Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z 

pola, i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. A szło za Nim mnóstwo 

ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim.  Lecz Jezus zwrócił się do 

nich i rzekł: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i 

nad waszymi dziećmi! Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą: Szczęśliwe 

niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną wołać 

do gór: Padnijcie na nas; a do pagórków: Przykryjcie nas! Bo jeśli z zielonym 

drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym?  

Przyprowadzono też dwóch innych - złoczyńców, aby ich z Nim stracić.  



 Gdy przyszli na miejsce, zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, 

jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie.  

Lecz Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią.  

Potem rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając losy. A lud stał i patrzył. 

Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: Innych wybawiał, niechże teraz 

siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym. Szydzili z Niego i 

żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet,  mówiąc: Jeśli Ty jesteś 

królem żydowskim, wybaw sam siebie.  

Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: To jest Król 

żydowski.  Jeden ze złoczyńców, których [tam] powieszono, urągał Mu: Czy Ty nie 

jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas.  Lecz drugi, karcąc go, rzekł: Ty 

nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież - 

sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego 

nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego 

królestwa.  

Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę, powiadam ci:  

Dziś ze Mną będziesz w raju.  

 Było już około godziny szóstej i mrok ogaranął całą ziemię aż do godziny 

dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek.  

Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem:  

Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego.  

Po tych słowach wyzionął ducha.  Na widok tego, co się działo, setnik oddał 

chwałę Bogu i mówił: Istotnie, człowiek ten był sprawiedliwy. (Wszystkie też 

tłumy, które zbiegły się na to widowisko, gdy zobaczyły, co się działo, wracały 

bijąc się w piersi.  Wszyscy Jego znajomi stali z daleka; a również niewiasty, które 

Mu towarzyszyły od Galilei, przypatrywały się temu.  

Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Józef, członek Wysokiej 

Rady.  Nie przystał on na ich uchwałę i postępowanie. Był z miasta żydowskiego 

Arymatei, i oczekiwał królestwa Bożego.  On to udał się do Piłata i poprosił o ciało 

Jezusa. Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, wykutym w skale, w 

którym nikt jeszcze nie był pochowany. Był to dzień Przygotowania i szabat się 

rozjaśniał.  

Były przy tym niewiasty, które z Nim przyszły z Galilei. Obejrzały grób i w jaki 

sposób zostało złożone ciało Jezusa.  Po powrocie przygotowały wonności i 

olejki; lecz zgodnie z przykazaniem zachowały spoczynek szabatu. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 



Jezus był świadom, że wchodzi w święty czas. 

Wszystko, co mówił i czynił przez trzy lata, prowadziło do krzyża. Wiedział 

również, jak wielu w Jerozolimie nie rozpozna, że wraz z Jego przybyciem rozpoczyna 

się dla nich święty czas, godzina ich zbawienia.  

Dziś wkraczamy w Wielki Tydzień. Jest to początek naszego świętego czasu.  

Przez kolejne siedem dni Jezus będzie stawał przed nami jako cierpiący Sługa 

Pański.  

 Codziennie usłyszymy teksty czytań odsłaniające głębię Jego miłości do nas.  

 Codziennie zobaczymy kolejną odsłonę tego, co to znaczy, że On jest 

Barankiem Bożym, który przyszedł, aby zgładzić grzechy świata.  

 

 Jak będziesz słuchać tych tekstów?  

 Jak opowieści z dawnych dziejów albo powtórki ze szkolnych lekcji religii?  

Czy jak niosącego życie przesłania Boga, który cię umiłował – i dalej miłuje – do 

tego stopnia, że oddał za ciebie życie?  

Przez cały tydzień mamy doskonałą okazję ku temu, by rozważać najgłębsze 

prawdy naszej wiary. I nie tylko rozważać je umysłem, ale otwierać się na działanie 

Ducha Świętego, który ożywia je w naszych sercach.  

Mamy sposobność nie tylko przypomnieć sobie, że Jezus umarł za nasze grzechy, 

ale też upewnić się, że każdy popełniony przez nas grzech może zostać wymazany; nie 

tylko przypomnieć sobie, że Bóg wskrzesił Jezusa z martwych, ale uświadomić sobie, 

że i my zostaliśmy wezwani do życia wiecznego wraz z Nim.  

Nadeszła pora. 

 Jezus ma ofiarować się za ciebie. 

 Nie zmarnuj łaski tego świętego czasu. 

 Postaraj się podejść poważnie do codziennej modlitwy. 

 Rozważaj słowo Boże. 

 Częściej spoglądaj na krzyż. 

Niech miłość Jezusa napełnia twoje serce i uzdrawia duszę. 

 

„Duchu Święty, spraw, by łaska Wielkiego Tygodnia przemieniła moje serce.” 

Iz 50,4-7    Ps 22,8-9.17-20.23-24    Flp 2,6-11 


