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34. Grób Pański – myśleli, że to już koniec

1. Na podstawie tekstu Pisma Świętego wykreśl z poniższych zdań te wyra-
żenia, które powodują, że są one nieprawdziwe.

Pod wieczór/W południe, w dzień przed szabatem, przyszedł Kleofas/Józef z Ary-

matei do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Był on członkiem Rady/krewnym Jezusa. 

Piłat kazał przywołać sługę/setnika, aby dowiedzieć się, jak dawno Jezus umarł. 

Upewniony przez setnika/sługę wydał ciało Józefowi/Kleofasowi. Józef kupił 

trumnę/płótno, zdjął Jezusa z krzyża, zawinął w płótno i złożył w grobie. Wejście 

do grobu zastawił drabiną/kamieniem. Przyglądały się temu Maria Magdalena/

Zofia i Maria, matka Józefa.

2. Przeczytaj fragmenty Pisma Świętego, w których Jezus zapowiada swoją 
śmierć i zmartwychwstanie, i pokoloruj je w następujący sposób:

 słowa o postawach i uczuciach uczniów – na fi oletowo,
 słowa o cierpieniu Jezusa – na czerwono,
 słowa niosące nadzieję – na zielono.

„Wy wszyscy zwątpicie we Mnie tej nocy. Bo jest napisane: Uderzę pasterza, a rozproszą 
się owce stada. Lecz gdy powstanę, udam się przed wami do Galilei” (Mt 26,31-32).

„[Jezus] zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony 
przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach 
zmartwychwstanie” (Mk 8,31).

„[Jezus] Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: «Syn Człowieczy będzie wydany 
w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie». Oni jednak 
nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać” (Mk 9,31-32).  

„[Jezus] wziął znowu Dwunastu i zaczął mówić im o tym, co miało Go spotkać: «Oto 
idziemy do Jerozolimy. A [tam] Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym 
w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą poganom. I będą z Niego szydzić, oplują Go, 
ubiczują i zabiją, a po trzech dniach zmartwychwstanie»” (Mk 10,32b-34).
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4. Uzupełnij tekst wyrazami z ramki i zapamiętaj, czym powinien być dla 
chrześcijanina Wielki Piątek.

Wielki Piątek jest dla chrześcijan dniem ………………, ponieważ umarł ………………… 

……………………… . Jest on również dniem ……………………, bo przygotowuje nas 

na ……………………………………… . Krzyża i zmartwychwstania (śmierci i życia) nie 

można od siebie …………………………… . Liturgia patrzy na …………………… przez 

perspektywę zwycięstwa. Jest on drzewem życia. Na krzyżu właśnie Chrystus zwyciężył 

………………………, dokonała się „śmierć śmierci”.

5. Odszyfruj, czym jest dla nas grób Pański.

GRÓB PAŃSKI to   _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _

A D E K I N Z

„Tak nie

ale

miał

kto

abyżeBóg

dał, Syna

swego zginął,

wieczne”.

życiekażdy,umiłował świat,

w Niego

wierzy, bowiem

Jednorodzonego

* żałoby * krzyż * nadziei *  oddzielić * Jezus Chrystus * śmierć * zmartwychwstanie *

Sprawdź swoją wiedzę

Symbolicznym wyrazem zmar-

twychwstania Jezusa jest:

a) zapalenie wiecznej lampki 

przy tabernakulum,

b) zasłonięcie krzyża,

c) zgaszenie świec.

3. Odczytaj słowa Pisma Świętego, które wyjaśniają, dlaczego Jezus przyszedł 
na świat.
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