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Wielki Poniedziałek, 15 kwietnia                                                                   J 12,1-11 


Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, 
którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta 
usługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. Maria zaś 
wzięła funt szlachetnego, drogocennego olejku nardowego i namaściła 
Jezusowi stopy, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku. 
Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z Jego uczniów, ten, który Go miał wydać: 
«Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich 
ubogim?» Powiedział zaś to nie dlatego, że dbał o biednych, ale ponieważ był 
złodziejem i mając trzos, wykradał to, co składano. 
Na to rzekł Jezus: «Zostaw ją! Przechowała to, aby Mnie namaścić na dzień 
mojego pogrzebu. Bo ubogich zawsze macie u siebie, Mnie zaś nie zawsze 
macie». 
Wielki tłum Żydów dowiedział się, że tam jest; a przybyli nie tylko ze względu 
na Jezusa, ale także by ujrzeć Łazarza, którego wskrzesił z martwych. 
Arcykapłani zatem postanowili zabić również Łazarza, gdyż wielu z jego 
powodu odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa. 

  



�
Rozważanie 


Czas. Na sześć dni przed Paschą. Jan zwraca nam dziś uwagę, że ważny jest 
ten czas, który teraz jest. Jezus mówił o Jerozolimie, że nie poznała czasu 
swojego nawiedzenia. I w dzisiejszej scenie też wydaje się, jakby życie toczyło 
się zwykłym torem. Każdy pełni swoje ustalone role: Marta usługuje, Łazarz 
zasiada przy stole, Judasz trzyma trzos, Żydzi biegają za Jezusem, żądni 
kolejnych sensacji, a arcykapłani głowią się, jak Go usunąć. Tylko Maria, ze 
swoim olejkiem nardowym, łamie konwencję, zaburza zwyczajność. Ona jakoś 
wyczuła, że to nie jest kolejny dzień jak co dzień, że coś ma się wkrótce 
wydarzyć, po czym nic już nie będzie takie samo. Może jej kochające serce 
poznało, że już niedługo będzie mogła cieszyć się swoim Mistrzem, że 
przyszedł już Jego czas… 

Przyjaźń. Przechowała to, aby Mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu. 
Skoro Maria przechowywała olejek, to znaczy, że musiała znać Jezusa już od 
dłuższego czasu. Już może ich przyjaźń dojrzała. Już może Maria była gotowa 
na to, co miało się wydarzyć. Niewiasty towarzyszyły Jezusowi w czasie Jego 
męki, stały przy krzyżu, były przy Jego pogrzebie. Przyszły do Jego grobu 
zaraz po szabacie. Może i moja przyjaźń z Jezusem dojrzała już do tego, może 
już jestem gotowy, by i mnie On przeprowadził przez doświadczenie śmierci, 
utraty, rozstania, bólu – po to, by mnie ze sobą wprowadzić w poranek 
Zmartwychwstania, do prawdziwego życia.  



�
Wielki wtorek, 16 kwietnia                                                                J 13,21-33.36-38 

W czasie wieczerzy z uczniami Jezus wzruszył się do głębi i tak oświadczył: 
«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was Mnie wyda». Spoglądali 
uczniowie jeden na drugiego, niepewni, o kim mówi. 
Jeden z Jego uczniów – ten, którego Jezus miłował – spoczywał na Jego piersi. 
Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: «Kto to jest? O kim mówi?» 
Ten, oparłszy się zaraz na piersi Jezusa, rzekł do Niego: «Panie, któż to jest?» 
Jezus odparł: «To ten, dla którego umoczę kawałek chleba i podam mu». 
Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona 
Iskarioty. A po spożyciu kawałka chleba wstąpił w niego Szatan. 
Jezus zaś rzekł do niego: «Co masz uczynić, czyń prędzej!» Nikt jednak 
z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. Ponieważ Judasz miał 
pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego: «Zakup, 
czego nam potrzeba na święto», albo żeby dał coś ubogim. On więc po 
spożyciu kawałka chleba zaraz wyszedł. A była noc. 
Po jego wyjściu rzekł Jezus: «Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, 
a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwa-
łą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy. 
Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale – jak to 
Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię – dokąd Ja idę, wy pójść nie 
możecie». 
Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, dokąd idziesz?» 
Odpowiedział Mu Jezus: «Dokąd Ja idę, ty teraz za Mną pójść nie możesz, ale 
później pójdziesz». 
Powiedział Mu Piotr: «Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? Życie 
moje oddam za Ciebie». 
Odpowiedział Jezus: «Życie swoje oddasz za Mnie? Zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam ci: Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz».  



�
Rozważanie

Miłość. Jezus wzruszył się do głębi. Święty Jan, obecny podczas Ostatniej 
Wieczerzy, zapamiętał fakt, że Jezus, mówiąc o tym, że jeden z Jego 
najbliższych uczniów ma Go zdradzić, wzruszył się do głębi. Taka była reakcja 
Bożego Syna na to, że ktoś chciał Mu wyrządzić zło. W konfrontacji z głę-
bokim wzruszeniem Jezusa, który wie, jaka okrutna męka na Niego czeka, 
a mimo tego cierpi ze względu na Judasza, wiedząc, jakie cierpienie on będzie 
musiał znieść w konsekwencji swojego grzechu – w konfrontacji z Jezusowym 
wzruszeniem, jak wyglądają moje reakcje na to, gdy ktoś bliski mnie rani? Czy 
moja miłość jest w takich sytuacjach silniejsza od mojego poczucia krzywdy? 
Jak reaguję na ból zadawany mi, zwłaszcza przez najbliższych? Czy w takich 
trudnych sytuacjach wciąż pamiętam, że Bóg jest przede wszystkim 
miłosierny? 
Przebaczenie. Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą. Jezus przebaczył 
Judaszowi, przebaczył Piotrowi, przebaczył swoim oprawcom. W tym się 
przejawia Jego chwała. I ja mogę mieć udział w tej chwale, kiedy potrafię 
przebaczać. Czy, rozpoczynając przeżywanie Wielkiego Tygodnia, 
przygotowując się do paschy, nie powinienem jeszcze najpierw komuś 
przebaczyć? Chodzi tu głównie o moje serce – by było wolne do kochania, do 
przeżywania radości Zmartwychwstania, z Synem Człowieczym, w Jego 
chwale. 



�
Wielka Środa, 17 kwietnia                                                                      Mt 26,14-25


Jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów 
i rzekł: «Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam?» A oni wyznaczyli mu 
trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać. 
W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: 
«Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali spożywanie Paschy?» 
On odrzekł: «Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu: 
„Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie urządzam Paschę z moimi 
uczniami”». Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali 
Paschę. 
Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu uczniami. A gdy 
jedli, rzekł: «Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was Mnie wyda». 
Bardzo tym zasmuceni, zaczęli pytać jeden przez drugiego: «Chyba nie ja, 
Panie?» 
On zaś odpowiedział: «Ten, który ze Mną rękę zanurzył w misie, ten Mnie 
wyda. 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». 
Wtedy Judasz, który miał Go wydać, rzekł: «Czyżbym ja, Rabbi?» 
Odpowiedział mu: «Tak, ty».  



�
Rozważanie


Lęk. Chyba nie ja, Panie? Uczniowie bardzo się zasmucili, kiedy Jezus im 
powiedział, że zostanie wydany przez jednego z nich. Zaraz zaczęli badać 
swoje serca, czy oni przypadkiem nie byliby do tego zdolni, i chyba zmartwił 
ich wynik tego badania. Ja pewnie też mam świadomość, że nie wiadomo, jak 
bym się zachował, czy trwałbym niezłomnie przy moim Bogu w sytuacji 
zagrożenia. Łatwo mówić: ja bym zrobił to czy tamto. Nigdy nie wiem, jak 
postąpię w jakimś ekstremalnym doświadczeniu. Może nawet boję się, że mogę 
być zdolny do wielkiego zła. Jedyne, co mogę, to przylgnąć mocno do 
Chrystusa, powierzyć się Mu, i ufać, że On mnie nigdy nie opuści, bez względu 
na to, jak słaby jestem i do czego moja natura jest zdolna. On wiedział o 
Judaszu, że Go wyda, a jednak nie odtrącił go nigdy od siebie, pozwolił mu być 
przy sobie do końca, do końca pozwolił mu dokonywać wyborów. I Judasz 
zawsze by móg ł do Niego wrócić . Gdyby tylko chcia ł . Nie 
muszę się bać przyszłości, co mi się może przydarzyć, bo jest przy mnie mój 
Bóg. I nigdy mnie od siebie nie odrzuci, i podniesie z każdego upadku. 

Na własną rękę. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus. W dzisiejszej 
scenie Judasz idzie do arcykapłanów i pyta, co mu dadzą za wydanie im Jezusa. 
Stawia siebie na pierwszym miejscu i czyni siebie panem sytuacji. I przegrywa, 
jak się wkrótce okaże. Przegrywa wiele – bo swoje życie. Uczniowie pytają z 
kolei Jezusa, czego On chce: ich pragnieniem jest wypełnienie woli ich Pana, 
nawet jeśli dotyczy to „tylko” miejsca na wieczerzę. Nie są sami, współpracują 
ze swoim Nauczycielem, który jest Synem Bożym, wszechmocnym i 
wszechpotężnym. Ja też nie muszę iść przez życie sam, na własną rękę, bo tuż 
obok jest mój Bóg. 



�
Wielki czwartek, 18 kwietnia                                                                        J 13,1-15


Było to przed Świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by 
przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich 
umiłował. 
W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna 
Szymona, aby Go wydał, Jezus, wiedząc, że Ojciec oddał Mu wszystko w ręce 
oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. 
A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do misy. 
I zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był 
przepasany. 
Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: «Panie, Ty chcesz mi 
umyć nogi?» Jezus mu odpowiedział: «Tego, co Ja czynię, ty teraz nie 
rozumiesz, ale poznasz to później». Rzekł do Niego Piotr: «Nie, nigdy mi nie 
będziesz nóg umywał». 
Odpowiedział mu Jezus: «Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze 
Mną». Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, 
i głowę!» 
Powiedział do niego Jezus: «Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo 
cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy». Wiedział bowiem, kto 
Go wyda, dlatego powiedział: «Nie wszyscy jesteście czyści». 
A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł 
do nich: «Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie 
„Nauczycielem” i „Panem”, i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, 
Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem 
umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja 
wam uczyniłem». 



�
Rozważanie                                                                          


Inaczej. Do końca ich umiłował. Ewangelista Jan pisze te słowa kilkadziesiąt 
lat po wydarzeniach Ostatniej Wieczerzy. Może tyle czasu mu zajęło, by 
w pełni zrozumieć ich doniosłość, by w pełni zrozumieć, że wszystko, co Jezus 
robił w tych ostatnich dniach, robił z całkowitej i absolutnej miłości – do 
człowieka. Dla mnie Triduum Paschalne to może już jest część mojego życia, 
elementem corocznego kalendarza. Dla uczniów wszystko, co działo się od 
Wielkiego Czwartku po poranek zmartwychwstania, było kompletnym 
zaskoczeniem, nie spodziewali się tego, co się wydarzyło, ani tego nie 
rozumieli. Może spróbuję w tym roku inaczej niż zawsze przeżyć Triduum, nie 
przewidując, co się po czym wydarzy i w jakiej kolejności, ale pozwalając 
Jezusowi, by On sam mnie wprowadził w przeżywanie Jego chwały, tak jak 
kiedyś wprowadził swoich pierwszych uczniów. Niech to będzie całkowicie 
Jego Pascha, nie moja! 

Zrozumienie. Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później. 
Ile razy w moim życiu dzieje się tak, jak w życiu Piotra: coś idzie zupełnie nie 
po mojej myśli i nie według moich oczekiwań. I może złoszczę się, czy nawet 
cierpię, a dopiero po jakimś czasie, kiedy wydarzy się coś innego, o wiele 
ważniejszego, widzę, że całe szczęście, że tamto mnie spotkało. I dziękuję 
Bogu, który wie wszystko i nigdy mnie nie opuszcza, że tak mnie prowadzi 
swoją drogą, choć ja nie zawsze od razu rozumiem Jego myśli i Jego plany. 
Powierzę się więc Jego miłosierdziu, bo On mnie zawsze wiedzie po 
bezpiecznej równinie. 



�
Wielki piątek, 19 kwietnia                                                                            J 19,16-30


Zabrali zatem Jezusa. A On sam, dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane 
Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam Go 
ukrzyżowano, a z Nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś 
Jezusa. Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu. A było 
napisane: Jezus Nazarejczyk, Król żydowski. Napis ten czytało wielu Żydów, 
ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta. A było 
napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim. Arcykapłani żydowscy 
mówili do Piłata: Nie pisz: Król żydowski, ale że On powiedział: Jestem 
Królem żydowskim. Odparł Piłat: Com napisał, napisałem. 
Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli Jego szaty i podzielili na cztery 
części, dla każdego żołnierza jedna część; wzięli także tunikę. Tunika zaś nie 
była szyta, ale cała tkana od góry do dołu. Mówili więc między sobą: Nie 
rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo ma należeć. Tak miały się 
wypełnić słowa Pisma: Podzielili między siebie szaty moje, a o moją suknię 
rzucili losy. To właśnie uczynili żołnierze. 
A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona 
Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok 
Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. 
Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do 
siebie. 
Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, 
rzekł: Pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę 
nasączoną octem i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: 
Dokonało się! I skłoniwszy głowę, oddał ducha.  



�
Rozważanie


Śmierć. Zabrali zatem Jezusa. Doświadczenie cierpienia, śmierci, końca 
czegoś mi drogiego i bliskiego jest bardzo trudne. Może właśnie teraz 
przeżywam bolesne ogałacanie mnie z czegoś, na czym opierałem do tej pory 
moje życie. Uczniowie uciekli od Jezusa w chwili Jego męki. Myśleli, że to już 
koniec – że to dla nich koniec. Nie myśleli wtedy o Jezusie, że On ich 
potrzebuje w trudnym czasie, ale o sobie, że im coś zostało zabrane – ich 
szczęśliwe bycie przy Nauczycielu. Na pewno jest mi znane takie 
doświadczenie obumierania czegoś cząstkowego, po to, by zrobić miejsce 
temu, co pełne, prawdziwe, co prowadzi do życia. To jest bardzo trudne 
i bolesne doświadczenie, w którym trzeba z całej siły przylgnąć do Jezusa, by 
się nie pogubić, by w ogóle mieć siłę przez nie przejść. 

Początek. Dokonało się! Ja już teraz wiem lepiej niż uczniowie, niż 
świadkowie śmierci Jezusa na krzyżu – to, że się dokonało, to nie znaczy, że się 
skończyło, ale że właśnie się zaczyna. „Dokonało się” po to, by mogło 
się zacząć nowe życie – życie w Chrystusie, życie do wieczności. Jezusowe 
„dokonało się” to nie koniec, ale początek. Jeśli trwam przy Jezusie w cier-
pieniu, w moim obumieraniu, to trwam przy Nim na nowe początki: nie po to, 
by moje życie się kończyło, ale po to, by dojrzewało do pełni, do obfitości. 
Trzeba mi narodzić się powtórnie – do życia prawdziwego, przechodząc przez 
doświadczanie obumierania tego, co skończone i śmiertelne. Dziś jest ten dzień 
w roku, który mogę w całości i wyłącznie poświęcić na kontemplowanie Jezusa 
objawiającego swoją chwałę na krzyżu. 



�
WIGIlia paschalna, 20 kwietnia                                                              Łk 24, 1-12


W pierwszy dzień tygodnia niewiasty poszły skoro świt do grobu, niosąc 
przygotowane wonności. Kamień zastały odsunięty od grobu. A skoro weszły, 
nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło 
przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły 
twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: «Dlaczego szukacie żyjącego wśród 
umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam 
mówił, będąc jeszcze w Galilei: „Syn Człowieczy musi być wydany w ręce 
grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie”».  
Wtedy przypomniały sobie Jego słowa, wróciwszy zaś od grobu, oznajmiły to 
wszystko Jedenastu i wszystkim pozostałym. A były to: Maria Magdalena, 
Joanna i Maria, matka Jakuba; i inne z nimi opowiadały to apostołom. Lecz 
słowa te wydały im się czczą gadaniną i nie dali im wiary. 
Jednakże Piotr wybrał się i przybiegł do grobu; schyliwszy się, ujrzał same 
tylko płótna. I wrócił do siebie, dziwiąc się temu, co się stało. 



�
Rozważanie


Stare. Niosąc przygotowane wonności. Kobiety poszły do grobu z poczuciem 
sprawczości – chciały dopełnić tradycji, wykonać, co w ich mocy, stanąć na 
wysokości zadania. A przy grobie okazało się, że te wonności, naszykowane 
przez nie, są całkowicie bezużyteczne. Stanęły bezradne, bo nie miały żadnego 
gotowego szablonu, jak zareagować na to, co się stało. I dobrze, że Jezus – 
i mnie też – pod taką bezradność czasem podprowadza. Kiedy już sam z siebie 
nie mogę absolutnie nic. I wtedy dopiero dostrzegam, że jest jeszcze On. 

Nowe. Nie ma Go tutaj. Nikt nie spodziewał się takiego zakończenia tej 
historii. A w zasadzie dopiero początku. Bo tam, przy pustym grobie 
rozpoczęło się to, co trwa do dziś i po wiek wieków: królowanie Chrystusa. Co 
więc mnie jeszcze powstrzymuje, by Jemu powierzać całe moje życie, by 
zdawać się na Tego, który śmierć zwyciężył? Na Tego, który w jeden poranek 
zmienił historię ludzkości, wydłużając ją, bagatela, o nieskończoność w kró-
lestwie niebieskim. Czy dla Niego mogłoby być coś niemożliwego? Czy On 
kiedykolwiek odwróciłby się ode mnie i od moich trudności? Ten, który śmierć 
zwyciężył? 
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Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, 
Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. 
Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego 
Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go 
położono». 
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, 
lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się 
nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. 
Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza 
grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie 
razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do 
wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał 
i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma 
powstać z martwych. 
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Najważniejsze święto wszech czasów jest właśnie dzisiaj. Nie ma większego 
wydarzenia w historii świata, jak powstanie z martwych Chrystusa. Jakie ono ma 
znaczenie dla mnie dzisiaj? Co nam po tym, że Jezus dwa tysiące lat temu był umarły 
i znów ożył? Zajrzyjmy do liturgii słowa. 
Św. Piotr dzisiaj staje w domu setnika rzymskiego wojska – Korneliusza. Jest już jakiś 
czas po zmartwychwstaniu Chrystusa, bo Korneliusz zna naukę Pana i pragnie przyjąć 
chrzest. W niecodziennych okolicznościach oficer posyła po Piotra przebywającego 
w Jafie. Przybywszy do niego Piotr wygłasza katechezę i daje świadectwo. Apostoł 
wie, że krótko musi przedstawić istotę prawdy chrześcijańskiej. 
Piotr mówi o wydarzeniach znanych i zakorzenionych w rzeczywistości, przypomina 
najważniejsze i przełomowe fakty z życia Jezusa i odnosi je do „tu i teraz”. Punktem 
kulminacyjnym jest nauka o odpuszczeniu grzechów. To właśnie jest nowość, którą 
przynosi Jezus, a którą zostawia Apostołom – udzielać odpuszczenia grzechów, aby 
ludzie mogli mieć nową szansę. 
O tym pisał św. Paweł w Liście do Koryntian, porównując ludzi do ciasta, które 
wyrobione przez Chrystusa jest przaśne – czyste, bez dodatków i zakwasu. Takie mają 
być dusze uczniów. Nie wolno zatem zajmować się powracaniem do grzechu, ani nie 
wolno grzechem się „zakwaszać”. Uczeń Pana ma być czysty jak chleb 
eucharystyczny, który w tradycji łacińskiej jest również przaśny. 
Można więc zadać podstawowe pytanie: Co nam przyszło ze zmartwychwstania 
Chrystusa? Odpowiedzią jest: Nieustanna możliwość dawania nowej szansy – 
miłosierdzie. Odkąd Jezus zmartwychwstał rzeczywiście każdy błąd jest nie tyle do 
cofnięcia, ile do przebaczenia, naprawienia i uzdrowienia. Od tamtej pory nie ma już 
beznadziei życia w starym zakwaszonym cieście. W rodzinie, w pracy, w życiu... we 
wszystkim można dostać nową szansę. Taką szansą jest miłosierdzie Boże. I to jest 
właśnie to, co przywiodło pogan i żydów do chrześcijaństwa. Tu Bóg nie karci i nie 
wymaga rzeczy niemożliwych, nie jest mściwy i nie szuka sposobu na pognębienie 
stworzenia. Nie ma na celu sprawiedliwości bez miłości, ale wszystko zostawia 
wolności i konsekwencjom sięgania po nią. Wreszcie sam staje się człowiekiem 
i przeprowadza człowieka przez śmierć i zmartwychwstanie. 
Doświadczenie zupełnej inności (nowości) grobu Jezusa zadziwiło Piotra (symbol: 
skała, rozum, moc autorytetu) i Jana (symbol: serce, młodość, miłość do Mistrza). Oto 
bowiem stało się coś niezwykłego – Bóg udziela grzesznikom wiecznej szansy na 
przebaczenie. Ta prawda zadziwia od poranka zmartwychwstania aż po dzień 
dzisiejszy.  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Pusty grób. Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Jak trudno 
uwierzyć uczniom i przyjaciołom Jezusa, że Jego nie ma w ŻADNYM grobie, 
że prawdziwie zmartwychwstał. Jeszcze przez jakiś czas uparcie będą wracać 
do kamieniołomu przy Golgocie, zaglądać do grobu. I TAM nic nie znajdą. 
Jeszcze trochę czasu minie, zanim spotkają Zmartwychwstałego. Ja też, kiedy 
się nawracam, to nie tak od razu, o 180 stopni. Jeszcze długo we mnie będą 
się odzywać stare przyzwyczajenia, stare sposoby myślenia. Teraz przeżywam 
Paschę, ale pewnie jeszcze wiele razy w życiu będę się cofać do „grobu”, choć 
ten od dawna jest pusty. 

Wiara. Ujrzał i uwierzył. Uczeń widzi w pustym grobie coś, co dla niego jest 
ewidentnym znakiem zmartwychwstania Jezusa, jak mówi Pismo. Dla kogoś 
innego, choćby Piotra, ten sam znak mógł być nieczytelny. Ja również 
przeżywam osobistą relację z Jezusem i mam z Nim jakieś znaki, zrozumiałe 
tylko dla nas: dla Niego i dla mnie. I potrzebuję mocno tych Jego przypomnień 
o naszej przyjaźni. Bo choć za każdym takim znakiem umacniam się w mojej 
wierze w Niego, to wciąż jestem słabym i grzesznym człowiekiem. Moja wiara 
nie jest ze stali, ale z ducha, z umysłu i z serca, a one nie są niezmienne, ale 
podatne na różne okoliczności, które mnie spotykają. Jezus o tym wie, i wciąż 
mnie umacnia, swoimi dyskretnymi znakami, bym nie upadł w wierze. Póki co 
jest Pascha, poranek zmartwychwstania. Będę czerpał pełnymi garściami 
z radości, którą mój Bóg chce dziś przeżywać wraz ze mną.


