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LECTIO DIVINA DO CZTERECH NOCY ZBAWIENIA 

I. Noc stworzenia.  
Bóg przychodzi w ciemnościach chaosu i pustki 

Księga Rodzaju 1, 1 – 2, 4 
1 Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. 2 Ziemia zaś była bezładem i 
pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił 
się nad wodami.  
3 Wtedy Bóg rzekł: «Niechaj się stanie światłość!» I stała się światłość. 4 Bóg 
widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. 5 I nazwał Bóg 
światłość dniem, a ciemność nazwał nocą.  
I tak upłynął wieczór i poranek - dzień pierwszy.  
6 A potem Bóg rzekł: «Niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj ono 
oddzieli jedne wody od drugich!» 7 Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody 
pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem; a gdy tak się stało, 8 Bóg nazwał to 
sklepienie niebem.  
I tak upłynął wieczór i poranek - dzień drugi.  
9 A potem Bóg rzekł: «Niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i 
niech się ukaże powierzchnia sucha!» A gdy tak się stało, 10 Bóg nazwał tę suchą 
powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg widząc, że były 
dobre, 11 rzekł: «Niechaj ziemia wyda rośliny zielone: trawy dające nasiona, 
drzewa owocowe rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, w których są 
nasiona». I stało się tak. 12 Ziemia wydała rośliny zielone: trawę dającą nasienie 
według swego gatunku i drzewa rodzące owoce, w których było nasienie według 
ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre.  
13 I tak upłynął wieczór i poranek - dzień trzeci.  
14 A potem Bóg rzekł: «Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu 
nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata; 15 aby 
były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią». I stało 
się tak. 16 Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące: większe, aby rządziło dniem, i 
mniejsze, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. 17 I umieścił je Bóg na sklepieniu 
nieba, aby świeciły nad ziemią; 18 aby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość 
od ciemności. A widział Bóg, że były dobre.  
19 I tak upłynął wieczór i poranek - dzień czwarty.  
20 Potem Bóg rzekł: «Niechaj się zaroją wody od roju istot żywych, a ptactwo 
niechaj lata nad ziemią, pod sklepieniem nieba!» 21 Tak stworzył Bóg wielkie 
potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się 
wody, oraz wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. Bóg widząc, że były 
dobre, 22 pobłogosławił je tymi słowami: «Bądźcie płodne i mnóżcie się, abyście 
zapełniały wody morskie, a ptactwo niechaj się rozmnaża na ziemi».  
23 I tak upłynął wieczór i poranek - dzień piąty.  
24 Potem Bóg rzekł: «Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju: bydło, 
zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów!» I stało się tak. 25 
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Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt 
pełzających po ziemi. I widział Bóg, że były dobre. 26 A wreszcie rzekł Bóg: 
«Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami 
morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi 
zwierzętami pełzającymi po ziemi!»  
27 Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz,  
na obraz Boży go stworzył:  
stworzył mężczyznę i niewiastę.  
28 Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie 
się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad 
rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami 
pełzającymi po ziemi». 29 I rzekł Bóg: «Oto wam daję wszelką roślinę 
przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie 
nasienie: dla was będą one pokarmem. 30 A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i 
dla wszelkiego ptactwa w powietrzu, i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi i 
ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona». I stało 
się tak. 31 A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre.  
I tak upłynął wieczór i poranek - dzień szósty. 
2,1 W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie jej zastępy 
[stworzeń].  
2 A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, 
odpoczął1 dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. 3 Wtedy Bóg 
pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym; w tym bowiem dniu 
odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał stwarzając.  
4 Oto są dzieje początków po stworzeniu nieba i ziemi. 

II. Noc Abrahama.  
Bóg przychodzi w ciemnościach wiary 

Księga Rodzaju, 22, 1-14. 
1 A po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: 
«Abrahamie!» A gdy on odpowiedział: «Oto jestem» - 2 powiedział: «Weź twego 
syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w 
ofierze na jednym z pagórków, jakie ci wskażę». 3 Nazajutrz rano Abraham 
osiodłał swego osła, zabrał z sobą dwóch swych ludzi i syna Izaaka, narąbał 
drzewa do spalenia ofiary i ruszył w drogę do miejscowości, o której mu Bóg 
powiedział. 4 Na trzeci dzień Abraham, spojrzawszy, dostrzegł z daleka ową 
miejscowość. 5 I wtedy rzekł do swych sług: «Zostańcie tu z osłem, ja zaś i 
chłopiec pójdziemy tam, aby oddać pokłon Bogu, a potem wrócimy do was». 6 
Abraham, zabrawszy drwa do spalenia ofiary, włożył je na syna swego Izaaka, 
wziął do ręki ogień i nóż, po czym obaj się oddalili. 
7 Izaak odezwał się do swego ojca Abrahama: «Ojcze mój!» A gdy ten rzekł: «Oto 
jestem, mój synu» - zapytał: «Oto ogień i drwa, a gdzież jest jagnię na 
całopalenie?» 8 Abraham odpowiedział: «Bóg upatrzy sobie jagnię na 
całopalenie, synu mój». I szli obydwaj dalej. 9 A gdy przyszli na to miejsce, które 
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Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy 
syna swego Izaaka położył go na tych drwach na ołtarzu. 10 Potem Abraham 
sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. 
11 Ale wtedy Anioł Pański zawołał na niego z nieba i rzekł: «Abrahamie, 
Abrahamie!» A on rzekł: «Oto jestem». 12 [Anioł] powiedział mu: «Nie podnoś 
ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego! Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo 
nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna». 
13 Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w 
zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego 
syna. 14 I dał Abraham miejscu temu nazwę "Pan widzi". Stąd to mówi się dzisiaj: 
«Na wzgórzu Pan się ukazuje». 

III. Noc wyjścia.  
Bóg przychodzi w ciemnościach „bez wyjścia” 

Księga Wyjścia, 12, 29.42; 14, 1-31. 
29 O północy Pan pozabijał wszystko pierworodne Egiptu: od pierworodnego syna 
faraona, który siedzi na swym tronie, aż do pierworodnego tego, który był 
zamknięty w więzieniu, a także wszelkie pierworodne z bydła (…). 42 Tej nocy 
czuwał Pan nad wyjściem synów Izraela z ziemi egipskiej. Dlatego noc ta winna 
być czuwaniem na cześć Pana dla wszystkich Izraelitów po wszystkie pokolenia. 
14,1 Pan przemówił do Mojżesza tymi słowami: 2 «Rozkaż Izraelitom, niech 
zawrócą i niech rozbiją obóz pod Pi-Hachirot pomiędzy Migdol a morzem, 
naprzeciw Baal-Sefon. Rozbijcie namioty naprzeciw tego miejsca nad morzem. 3 
Faraon powie wtedy: Izraelici zabłądzili w kraju, a pustynia zamknęła im drogę. 
4 Uczynię upartym serce faraona, i urządzi pościg za wami. Wtedy okażę potęgę 
moją nad faraonem i nad całym jego wojskiem. Poznają wówczas Egipcjanie, że 
Ja jestem Pan». I uczynili w ten sposób.  
5 Gdy doniesiono królowi egipskiemu o ucieczce ludu, zmieniło się usposobienie 
faraona i jego sług względem niego i rzekli: «Cóżeśmy uczynili pozwalając 
Izraelowi opuścić naszą służbę?» 6 Rozkazał wówczas faraon zaprzęgać swoje 
rydwany i zabrał ludzi swoich ze sobą. 7 Wziął sześćset rydwanów wyborowych 
oraz wszystkie inne rydwany egipskie, a na każdym z nich byli dzielni 
wojownicy. 8 Pan uczynił upartym serce faraona, króla egipskiego, który urządził 
pościg za Izraelitami. Ci jednak wyszli z podniesioną ręką. 9 Egipcjanie więc 
ścigali ich i dopędzili obozujących nad morzem - wszystkie konie i rydwany 
faraona, jeźdźcy i całe wojsko jego - pod Pi-Hachirot naprzeciw Baal-Sefon. 10 A 
gdy się zbliżył faraon, Izraelici podnieśli oczy, a ujrzawszy, że Egipcjanie ciągną 
za nimi, ogromnie się przerazili. Izraelici podnieśli głośne wołanie do Pana. 11 
Rzekli do Mojżesza: «Czyż brakowało grobów w Egipcie, że nas tu 
przyprowadziłeś, abyśmy pomarli na pustyni? Cóż za usługę wyświadczyłeś nam 
przez to, że wyprowadziłeś nas z Egiptu? 12 Czyż nie mówiliśmy ci wyraźnie w 
Egipcie: Zostaw nas w spokoju, chcemy służyć Egipcjanom. Lepiej bowiem nam 
było służyć im, niż umierać na tej pustyni». 13 Mojżesz odpowiedział ludowi: 
«Nie bójcie się! Pozostańcie na swoim miejscu, a zobaczycie zbawienie od Pana, 
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jakie zgotuje nam dzisiaj. Egipcjan, których widzicie teraz, nie będziecie już 
nigdy oglądać. 14 Pan będzie walczył za was, a wy będziecie spokojni».  
15 Pan rzekł do Mojżesza: «Czemu głośno wołasz do Mnie? Powiedz Izraelitom, 
niech ruszają w drogę. 16 Ty zaś podnieś swą laskę i wyciągnij rękę nad morze i 
rozdziel je na dwoje, a wejdą Izraelici w środek na suchą ziemię. 17 Ja natomiast 
uczynię upartymi serca Egipcjan, że pójdą za nimi. Wtedy okażę moją potęgę 
wobec faraona, całego wojska jego, rydwanów i wszystkich jego jeźdźców. 18 A 
gdy okażę moją potęgę wobec faraona, jego rydwanów i jeźdźców, wtedy poznają 
Egipcjanie, że ja jestem Pan».  
19 Anioł Boży, który szedł na przedzie wojsk izraelskich, zmienił miejsce i szedł 
na ich tyłach. Słup obłoku również przeszedł z przodu i zajął ich tyły, 20 stając 
między wojskiem egipskim a wojskiem izraelskim. I tam był obłok ciemnością, 
tu zaś oświecał noc. I nie zbliżyli się jedni do drugich przez całą noc. 21 Mojżesz 
wyciągnął rękę nad morze, a Pan cofnął wody gwałtownym wiatrem wschodnim, 
który wiał przez całą noc, i uczynił morze suchą ziemią. Wody się rozstąpiły, 22 a 
Izraelici szli przez środek morza po suchej ziemi, mając mur z wód po prawej i 
po lewej stronie. 23 Egipcjanie ścigali ich. Wszystkie konie faraona, jego rydwany 
i jeźdźcy weszli za nimi w środek morza. 24 O świcie spojrzał Pan ze słupa ognia 
i ze słupa obłoku na wojsko egipskie i zmusił je do ucieczki. 25 I zatrzymał koła 
ich rydwanów, tak że z wielką trudnością mogli się naprzód posuwać. Egipcjanie 
krzyknęli: «Uciekajmy przed Izraelem, bo w jego obronie Pan walczy z 
Egipcjanami». 26 A Pan rzekł do Mojżesza: «Wyciągnij rękę nad morze, aby wody 
zalały Egipcjan, ich rydwany i jeźdźców». 27 Wyciągnął Mojżesz rękę nad morze, 
które o brzasku dnia wróciło na swoje miejsce. Egipcjanie uciekając biegli 
naprzeciw falom, i pogrążył ich Pan w środku morza. 28 Powracające fale zatopiły 
rydwany i jeźdźców całego wojska faraona, którzy weszli w morze, ścigając 
tamtych, nie ocalał z nich ani jeden. 29 Izraelici zaś szli po suchym dnie morskim, 
mając mur [wodny] po prawej i po lewej stronie. 30 W tym to dniu wybawił Pan 
Izraela z rąk Egipcjan. I widzieli Izraelici martwych Egipcjan na brzegu morza. 
31 Gdy Izraelici widzieli wielkie dzieło, którego dokonał Pan wobec Egipcjan, 
ulękli się Pana i uwierzyli Jemu oraz Jego słudze Mojżeszowi. 

IV. Bóg zstępuje w otchłań grzechu 
Ewangelia wg św. Marka, 15, 22-37 

22 Przyprowadzili Go na miejsce Golgota, to znaczy miejsce Czaszki. 23 Tam 
dawali Mu wino zaprawione mirrą, lecz On nie przyjął. 24 Ukrzyżowali Go i 
rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy, co który miał zabrać. 25 
A była godzina trzecia, gdy Go ukrzyżowali. 26 Był też napis z podaniem Jego 
winy, tak ułożony: «Król Żydowski». 27 Razem z Nim ukrzyżowali dwóch 
złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. 28 Tak wypełniło 
się słowo Pisma: W poczet złoczyńców został zaliczony.  
29 Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go, potrząsali głowami, mówiąc: 
«Ej, Ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, 30 zejdź z 
krzyża i wybaw samego siebie!» 31 Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w 
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Piśmie drwili między sobą i mówili: «Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. 
32 Mesjasz, król Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy widzieli i 
uwierzyli». Lżyli Go także ci, którzy byli z Nim ukrzyżowani.  
33 A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny 
dziewiątej. 34 O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: «Eloi, Eloi, 
lema sabachthani», to znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? 35 
Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: «Patrz, woła Eliasza». 36 Ktoś 
pobiegł i napełniwszy gąbkę octem, włożył na trzcinę i dawał Mu pić, mówiąc: 
«Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby Go zdjąć [z krzyża]». 37 
Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha. 
(Biblia Tysiąclecia, wydanie IV, www.biblia.deon.pl) 

V. Dzień wielkiej ciszy i światło Wielkiej Nocy 
Starożytna homilia na Świętą i Wielką Sobotę 

Co się stało? Wielka cisza spowiła ziemię; wielka na niej cisza i pustka. Cisza 
wielka, bo Król zasnął. Ziemia się przelękła i zamilkła, bo Bóg zasnął w ludzkim 
ciele, a wzbudził tych, którzy spali od wieków. Bóg umarł w ciele, a poruszył 
Otchłań. 
Idzie, aby odnaleźć pierwszego człowieka, jak zgubioną owieczkę. 
Pragnie nawiedzić tych, którzy siedzą zupełnie pogrążeni w cieniu śmierci; aby 
wyzwolić z bólów niewolnika Adama, a wraz z nim niewolnicę Ewę, idzie On, 
który jest ich Bogiem i synem Ewy. 
Przyszedł więc do nich Pan, trzymając w ręku zwycięski oręż krzyża. Ujrzawszy 
Go praojciec Adam, pełen zdumienia, uderzył się w piersi i zawołał do 
wszystkich: "Pan mój z nami wszystkimi!" I odrzekł Chrystus Adamowi: "I z 
duchem twoim!" A pochwyciwszy go za rękę, podniósł go mówiąc: "Zbudź się, 
o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. 
Oto Ja, twój Bóg, który dla ciebie stałem się twoim synem. Oto teraz mówię tobie 
i wszystkim, którzy będą twoimi synami, i moją władzą rozkazuję wszystkim, 
którzy są w okowach: Wyjdźcie! A tym, którzy są w ciemnościach, powiadam: 
Niech zajaśnieje wam światło! Tym zaś, którzy zasnęli, rozkazuję: Powstańcie! 
Tobie, Adamie, rozkazuję: Zbudź się, który śpisz! Nie po to bowiem cię 
stworzyłem, abyś pozostawał spętany w Otchłani. Powstań z martwych, 
albowiem jestem życiem umarłych. Powstań ty, który jesteś dziełem rąk moich. 
Powstań ty, który jesteś moim obrazem uczynionym na moje podobieństwo. 
Powstań, wyjdźmy stąd! Ty bowiem jesteś we Mnie, a Ja w tobie, jako jedna i 
niepodzielna osoba. 
Dla ciebie Ja, twój Bóg, stałem się twoim synem. Dla ciebie Ja, Pan, przybrałem 
postać sługi. Dla ciebie Ja, który jestem ponad niebiosami, przyszedłem na ziemię 
i zstąpiłem w jej głębiny. Dla ciebie, człowieka, stałem się jako człowiek 
bezsilny, lecz wolny pośród umarłych. Dla ciebie, który porzuciłeś ogród rajski, 
Ja w ogrodzie oliwnym zostałem wydany Żydom i ukrzyżowany w ogrodzie. 



 

 7 

Przypatrz się mojej twarzy dla ciebie oplutej, bym mógł ci przywrócić ducha, 
którego niegdyś tchnąłem w ciebie. Zobacz na moim obliczu ślady uderzeń, które 
zniosłem, aby na twoim zeszpeconym obliczu przywrócić mój obraz. 
Spójrz na moje plecy przeorane razami, które wycierpiałem, aby z twoich ramion 
zdjąć ciężar grzechów przytłaczających ciebie. Obejrzyj moje ręce tak mocno 
przybite do drzewa za ciebie, który niegdyś przewrotnie wyciągnąłeś swą rękę do 
drzewa. 
Snem śmierci zasnąłem na krzyżu i włócznia przebiła mój bok za ciebie, który 
usnąłeś w raju i z twojego boku wydałeś Ewę, a ta moja rana uzdrowiła twoje 
zranienie. Sen mej śmierci wywiedzie cię ze snu Otchłani. Cios zadany Mi 
włócznią złamał włócznię skierowaną przeciw tobie. 
Powstań, pójdźmy stąd! Niegdyś szatan wywiódł cię z rajskiej ziemi, Ja zaś 
wprowadzę ciebie już nie do raju, lecz na tron niebiański. Zakazano ci dostępu do 
drzewa będącego obrazem życia, ale Ja, który jestem życiem, oddaję się tobie. 
Przykazałem aniołom, aby cię strzegli tak, jak słudzy, teraz zaś sprawię, że będą 
ci oddawać cześć taką, jaka należy się Bogu. 
Gotowy już jest niebiański tron, w pogotowiu czekają słudzy, już wzniesiono salę 
godową, jedzenie zastawione, przyozdobione wieczne mieszkanie, skarby dóbr 
wiekuistych są otwarte, a królestwo niebieskie, przygotowane od założenia 
świata, już otwarte". 

Kantyk czterech nocy zbawienia 
Autor: Wspólnota Monastyczna Bose 
Tłum. Piotr Szyrszeń SDS 

 

Alleluja! Alleluja! 
Pan się ukazał, aby stworzyć świat 
słowo Pana było światłem i rozbłysło w ciemnościach. 
Oto pierwsza noc. Alleluja! Alleluja! 
 

Pan się ukazał Abramowi 
Izaak syn umiłowany został złożony w ofierze.  
Oto druga noc. Alleluja! Alleluja! 
 

Pan się ukazał Egipcjanom,  
Jego prawica ustrzegła pierworodnych Izraela.  
Oto trzecia noc. Alleluja! Alleluja! 
 

Świat dojdzie do swego kresu 
Król Mesjasz przyjdzie z wysokości nieba.  
Oto czwarta noc. Alleluja! Alleluja! 
 

Pan się ukazał w pełni czasów,  
Jezus Chrystus powstał z martwych.  
Oto jedyny dzień. Alleluja! Alleluja! 
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Gdy Bóg przychodzi w ciemnościach 
Lectio divina do czterech nocy zbawienia 

I. Targum Onkelosa do Wj 12, 421 
„Oto jest noc przygotowana i przeznaczona na wyzwolenie w imię 

Jahwe, dla wyprowadzenia synów Izraela uwolnionych z ziemi egipskiej. 
Cztery noce zostały opisane w Księdze wspomnień. 
Pierwsza noc to była ta, podczas której Jahwe objawił się światu, aby 

go stworzyć – świat był pustkowiem, a ciemności okrywały powierzchnie 
otchłani (por. Rdz 1,2). Słowo Boże było światłem, które oświecało. I 
nazwał ją – noc pierwsza. 

Noc druga to była ta, podczas której Jahwe ukazał się Abrahamowi w 
wieku stu lat oraz jego żonie Sarze, która miała lat dziewięćdziesiąt (Rdz 
17,17), aby się wypełniło, to co mówi Pismo: A może wieku stu lat 
Abraham nie może wzbudzić potomstwa albo jego żona Sara w wieku lat 
dziewięćdziesięciu nie może począć dziecka? Izaak miał 37 lat, kiedy 
został złożony na ołtarzu, niebiosa się obniżyły i zstąpiły z góry, tak że 
Izaak zobaczył doskonałość i oczy jego doskonałością zachwyciły się. I 
nazwał ją – noc druga. 

Noc trzecia to była ta, podczas której Jahwe ukazał się w środku nocy 
przeciw Egipcjanom (Wj 12,29; Mdr 18). Jego ramię zabijało 
pierworodnych Egipcjan, a Jego prawice wspierała pierworodnych z 
Izraela, aby wypełniły się słowa Pisma: Moim pierworodnym jest Izrael 
(Wj 4,22). I nazwał ją – noc trzecia. 

Noc czwarta to będzie ta, kiedy świat osiągnąwszy swój kres zostanie 
obalony. Żelazne jarzma zostaną połamane, a pokolenia bezbożne 
unicestwione. Mojżesz wyjdzie z pustyni… (luka w tekście). Ktoś pójdzie 
na czele stada, inny na szczycie chmury, a Jego Słowo będzie przed nimi 
postępować przodem i tak pójdą razem. Oto jest noc Paschy dla imienia 
Jahwe – noc ustanowiona i przeznaczona dla zbawienia wszystkich 
pokoleń Izraela”.  

 
 

1 Targum – czyli przekład Biblii hebrajskiej na język aramejski razem z 
wyjaśnieniem. 
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II. Noc stworzenia. Bóg przychodzi w ciemnościach chaosu i 
pustki 

Księga Rodzaju 1, 1 – 2, 4. 

„Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad 
powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. (w. 2) 
• Poza Bogiem nie ma życia - są tylko nicość i ciemności. Ilekroć od Niego 

odchodzę narażam się na chaos i pustkę. Co mogę powiedzieć o moich 
stanie ducha?  

• Jeśli przeżywam chaos lub pustkę, zapytam siebie: od kiedy to się dzieje? 
Cokolwiek się dzieje, Duch Boży „unosi się” nade mną. On jest 
wszechmogącym Stwórcą! Powierzę Mu mój stan ducha; zaproszę Go w 
mój chaos, pustkę i ciemności. 

„«Niechaj się stanie światłość!» I stała się światłość” (w. 3). 
• Nie ma takiego chaosu, z którego Bóg nie potrafiłby wyprowadzić 

harmonię, ani takiej pustki, której nie potrafiłby wypełnić życiem. Chce 
wejść w moje życie ze światłem swojego Słowa. Czy w moim wyborach 
szukam światła w Słowie? Czy pozwolę Mu porządkować moje życie? Czy 
chcę stawać codziennie w świetle Prawdy?  

• Otworzę przed Nim zakamarki mego serca, do których do tej pory Go nie 
dopuściłem. Poproszę Go, aby wypełnił je światłem swoje Prawdy.  

III. Noc Abrahama. Bóg przychodzi w ciemnościach wiary 
Księga Rodzaju, 22, 1-14. 

„Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka (…) i złóż go w 
ofierze…” (w. 2) 
• Co jest największym darem w moim życiu, jaki zawdzięczam Bogu? Będę 

uwielbiał Go w „Izaaku mojego serca”. Podziękuję Mu za niego.  
• Co znaczy dla mojego życia? Czy zbliża mnie do Boga, czy pomaga mi 

pogłębiać moje relacje z innymi i ze sobą samym? Czy rozwija moje 
powołanie?  

„Nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna». (w. 12) 
• Przyglądnę się bliżej mojej wewnętrznej wolności. Czy potrafiłbym dla 

Boga zrezygnować z „Izaaka mojego serca”? Czy przeżywam obecnie jakąś 
stratę, która wprowadza w kryzys moją wiarę? Wejdę w serdeczną rozmowę 
z Bogiem.  
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• Powiem Mu o mich ciemnościach w wierze, zwątpieniach, buntach. Będę 
prosił, aby ten który podarował mi „Izaaka mojego serca”, podarował mi 
także wiarę Abrahama. 

IV. Noc wyjścia. Bóg przychodzi w ciemnościach „bez 
wyjścia” 

Księga Wyjścia, 12, 29.42; 14, 1-31. 

„Tej nocy czuwał Pan nad wyjściem synów…” (12, 42). 
• Stanę przed Bogiem z moją historią życia. Prześledzę spotkania, 

wydarzenia, sytuacje „bez wyjścia”, w których cudownie czuwał nade mną.  
• Co było moją „niewolą egipską”, z której cudownie mnie wyprowadził? 

Czy czuję się dzieckiem chronionym przez Boga?   

„Pan cofnął wody (…) szli przez środek morza po suchej ziemi (14, 
21.22). 
• Stanę przed Bogiem z obecną sytuacją mojego życia. Powiem Mu o tym co 

najtrudniejsze, po ludzku „bez wyjścia”. Co jest dla mnie dzisiaj „Morzem 
Czerwonym” nie do przejścia? Oddam Mu moje lęki, trwogę, zwątpienia.  

• Będę wołał do Boga, aby wyciągną nade mną swoją rękę i uwolnił z 
„potrzasku”,  aby posłał mi „Mojżesza”, człowieka Bożego, który będzie 
dla mnie przewodnikiem w delikatnym momencie życia.  

V. Bóg zstępuje w otchłań grzechu 
Ewangelia wg św. Marka, 15, 22-37. 

„Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?” (w. 34) 
• Stanę z miłością pod krzyżem. Będę kontemplował umęczonego Jezusa, 

który wchodzi w otchłań mojej nieprawości, bierze ją na siebie i doświadcza 
opuszczenia i pustki jaki  mój grzech wywołuje w Jego duszy.  

• Wtulę się w serce Jezusa, który cierpi z powodu wszystkich zerwanych 
relacji z Bogiem, jakie miały miejsce w moim życiu. Usłyszę Jego krzyk do 
Ojca, w którym ukryte są wszystkie moje modlitwy, zwątpienia, czarne 
noce, jakie przeżyłem i jeszcze przeżyję. Będę towarzyszył Jezusowi 
opuszczonemu. 

„Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha…” (w. 37). 
• Jezus umiera w największych ciemnościach jako Pan życia, abym przestał 

się bać, gdy ogarną mnie ciemności. Jest w moim chaosie i pustce, w 
ciemnościach wiary, w sytuacjach bez wyjścia, w stanach opuszczenia. 
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Przychodzi, aby dać mi życie: otwiera mi przystęp do Ojca, który czeka na 
mnie z otwartymi ramionami.  

• Będę adorował Jezusa, który schodzi do otchłani, bierze mnie za rękę i 
prowadzi do Ojca. 

VI.  Dzień wielkiej ciszy i światło Wielkiej Nocy 
Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał 

Exultet (fragmenty) 

 (…) Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a 
oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co 
świat okrywa!  

Zdobny blaskiem takiej światłości, raduj się, Kościele święty, Matko 
nasza!  (…) 

Jest to ta sama noc, w której niegdyś ojców naszych, synów Izraela, 
wywiodłeś z Egiptu i przeprowadziłeś suchą nogą przez Morze Czerwone.  

Jest to zatem ta noc, która światłem ognistego słupa rozproszyła 
ciemności grzechu, a teraz ta sama noc uwalnia wszystkich wierzących w 
Chrystusa na całej ziemi od zepsucia pogańskiego życia i od mroku 
grzechów, do łaski przywraca i gromadzi w społeczności świętych.  

Tej właśnie nocy Chrystus skruszywszy więzy śmierci jako zwycięzca 
wyszedł z otchłani. Nic by nam przecież nie przyszło z daru życia, 
gdybyśmy nie zostali odkupieni (…).  

O, szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki Odkupiciel! (…) 
O, zaiste błogosławiona noc, jedyna, która była godna poznać czas i 

godzinę zmartwychwstania Chrystusa.  
O tej to nocy napisano: a noc jako dzień zajaśnieje, oraz: noc będzie 

mi światłem i radością.  
Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie, z przewin obmywa, 

przywraca niewinność upadłym, a radość smutnym, rozprasza nienawiść, 
usposabia do zgody i ugina potęgi (…).  

O, zaiste błogosławiona noc, w której się łączy niebo z ziemią, sprawy 
boskie ze sprawami ludzkimi.  
  

Na stronie tytułowej, Marco Ivo Rupnik SJ,  
Mozaika w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie 
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Centrum Formacji Duchowej 
SALWATORIANIE 
ul. św. Jacka 16     30-364 Kraków 
tel. +48 12 269 2397    tel./fax. +48 12 254 6060 
cfd@sds.pl              www.cfd.sds.pl 

PROGRAM ONLINE 
NIEDZIELA PALMOWA (MĘKI PAŃSKIEJ), 5 KWIETNIA 

  – EUCHARYSTIA i modlitwa przed Najświętszym Sakramentem 
(online, o wybranej godzinie) 

 
 15.30 – Konferencja wprowadzająca 
 17.30 – Konferencja I 
  – Modlitwa osobista 
 21.00 – Konferencja II 

ROZPOCZYNA SIĘ CZAS PEŁNEGO MILCZENIA  
(DLA TYCH, KTÓRZY MAJĄ KU TEMU WARUNKI) 

  – Modlitwa osobista 
    

WIELKI PONIEDZIAŁEK, 6 KWIETNIA 
  – EUCHARYSTIA i modlitwa przed Najświętszym Sakramentem 

(online, o wybranej godzinie) 
 
 7.30 – Modlitwa osobista  
 9.30 – Konferencja III 
  – Modlitwa osobista 
 11.30 – Konferencja IV 
  – Modlitwa osobista 
 15.30 – Konferencja V 
  – Modlitwa osobista 
 21.00 – Konferencja VI 
  – Modlitwa osobista: adoracja krzyża  
 

WIELKI WTOREK, 7 KWIETNIA 
  – EUCHARYSTIA i modlitwa przed Najświętszym Sakramentem 

(online, o wybranej godzinie) 
 
 7.30 – Modlitwa osobista przed Najświętszym Sakramentem 

KOŃCZY SIĘ CZAS PEŁNEGO MILCZENIA 
 10.30 – Konferencja na zakończenie sesji (online) 

 
* * * 

Podczas sesji zachęcamy do skorzystania w miarę możliwości z Sakramentu Pokuty 
i z indywidualnych rozmów z kierownikiem duchowym 

(zob. Rozmównica wsparcia duchowego online www.cfd.sds.pl ) 


