
Dzisiaj najpierw przeczytaj poniższy tekst, a potem przejdź do czytań 
Przez trzy kolejne dni nasze rozważania będą wyglądać inaczej. Będziemy starać się sami zro-
zumieć, co Pan Bóg do nas mówi: konkretnie - co mówi do mnie czytającego dany fragment Pi-
sma. Z jednej strony może to być dobry czas na uczenie się samodzielnej modlitwy Biblią, z dru-
giej zaś strony ten czas (szczególnie jutro i pojutrze) może nas bardziej przygotować do prze-
żywania najważniejszego okresu w ciągu roku liturgicznego, jakim jest Triduum Paschalne. 
 
Czytania mszalne 
Pierwszą rzeczą, którą należy dostrzec niejako w przygotowaniu dalszym, jest to, że Kościół nie 
zastawia na Eucharystii Stołu Słowa Bożego przypadkiem. Za doborem czytań biblijnych zaw-
sze stoi jakaś myśl związana z tajemnicą dnia czy z motywem przewodnim danych czytań 
mszalnych. O ile w pierwszej części Wielkiego Postu wspólnym tematem jest przede wszystkim 
nawrócenie, pokuta i przebaczenie, o tyle w drugiej jest to bezpośrednie przygotowanie do 
Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa uobecnianych w liturgii szczególnie w Triduum 
Paschalnym. 
 
Pierwsze czytania - Cierpiący Sługa Jahwe 
Kiedy zestawimy ze sobą pierwsze czytania z poniedziałku, wtorku i środy, to możemy jasno 
zobaczyć, że opisują pewną tajemniczą dla człowieka Starego Testamentu postać, w której my, 
ludzie Nowego Testamentu, widzimy Mesjasza - Jezusa. Wczoraj usłyszeliśmy o Jego męce - ta 
Ewangelia jest dla nas dobrym wprowadzeniem do czytań Wielkiego Tygodnia.  
Metodą pierwszą w samodzielnym rozważaniu może być poszukiwanie cech wspólnych mie-
dzy izajaszowym Sługą Jahwe a Jezusem Ewangelii. Podam przykład z dzisiejszego czytania: 
Sługa Jahwe jest powołany, aby "otworzył oczy niewidomym", Jezus uzdrawia niewidomego od 
urodzenia (słuchaliśmy tej Ewangelii dwa tygodnie temu). 
 
Ewangelie -  wypadki poprzedzające Mękę Chrystusa 
Również fragmenty Ewangelii tych dni, mają wspólny mianownik (a nawet kilka - ale skupimy 
się dla jasności rozważania na jednym). Możemy je nazwać na potrzeby naszego rozważania 
"wypadki poprzedzające Mękę Chrystusa". One również mają na celu przygotowanie nas do Tri-
duum Paschalnego. Widzimy w nich zapowiedź pogrzebu Jezusa, zdradę Judasza czy zapowiedź 
zaparcia się Piotra. 
Drugą metodą w samodzielnym rozważaniu jest spojrzenie na te wydarzenia z perspektywy 
widza w teatrze. Rozważanie idzie najpierw w kierunku określenia tła (gdzie się znajdują bo-
haterowie opowieści), a następnie słów i czynów samych postaci (można spróbować sobie wy-
obrazić również, co w danej chwili czuli, jakie były motywacje ich postępowania, itp.). Znowu 
przykład: św. Jan napisał w dzisiejszej Ewangelii  o Judaszu, że był złodziejem, czyli że mogło 
tak być, że powodem wydania przez niego Mistrza była chciwość. Z drugiej strony wydaje się to 
zbyt płytkie. Może Judasz miał inną motywację...? Można spróbować poczuć emocje Jezusa, 
który wie, że czas Jego Męki i Śmierci nadchodzi wielkimi krokami. 
 
Co dalej? 
Na koniec takiego rozważania modlimy się swoimi słowami: dziękuj Bogu za spotkanie z Nim 
w Jego Słowie albo za jakąś łaskę, której doświadczyłeś. Możesz Go przeprosić albo uwielbiać. 
Pamiętaj, że nasza modlitwa jest ZAWSZE odpowiedzią na Słowo czy działanie Pana Boga. 
Jeśli uda się jakąś jedną myśl zabrać do swojego życia albo coś w nim zmienić ku dobremu po 
tym rozważaniu - to będzie prawie idealnie.  
 
Proponuję rozważać każdy dzień osobno: dziś, jutro, pojutrze - niezależnie czy będą to pierwsze 
czytania, czy ewangelie. Słowo Boże na dziś: Iz 42,1-7; Ps 27,1-3.13-14; J 12,1-11 


