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góra oliwna – zapatrzeni w niebo51

Minęło 40 dni od zmartwychwstania Jezusa. Wy-
bieramy się na Górę Oliwną. Od Jerozolimy dzieli ją 
odległość drogi szabatowej, czyli około 1 km. Tu apo-
stołowie byli świadkami niezwykłego wydarzenia. Je-
zus mówił do nich:

Pan Jezus wstąpił do nieba, ale nie zostawił 
swoich uczniów samych. Obiecał, że zstąpi na 
nich Duch Święty. Dzięki Jego mocy będą 

świadkami Jezusa na całym świecie. 
Jezus wrócił do domu swego Ojca. 

Kiedyś przyjdzie powtórnie na ziemię: 
już nie jako dziecko w Betlejem, ale 

jako Król i Sędzia. Nikt z nas nie 
wie, kiedy to się stanie. W każdej 
chwili musimy być więc przygo-
towani na Jego przyjście. 

„Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i  będziecie moimi 
świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”. Po 
tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. 
Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich 
dwaj mężowie w  białych szatach. I  rzekli: „Mężowie z  Galilei, dlaczego stoicie 
i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, 
jak widzieliście Go wstępującego do nieba”. Wtedy wrócili do Jeruzalem z góry, 
zwanej Oliwną.

(Dz 1,8-12)

Góra 
Oliwna

Jerozolima

Golgota Ogród 
Oliwny

Świątynia
Jerozolimska

Wieczernik

Warto wiedzieć
Świadkiem Jezusa staje się 
ten, kto wypełnianie obo-
wiązków łączy z „patrzeniem 
w niebo”, czyli z modlitwą.
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Apostołowie nie pozostali na Górze Oliwnej. Wrócili do Jerozolimy, by 
tam rozpocząć głoszenie Ewangelii o zmartwychwstałym Jezusie. To jest 
także nasze zadanie. Dziś, jutro i do końca życia każdy z nas ma obowią-
zek świadczenia o Jezusie. Pomaga nam w tym Duch Święty. 

Zaśpiewaj
Nasz Pan na pewno przyjdzie, 
czekaj na Niego, gdyż On nie spóźni się. 
Nasz Pan na pewno przyjdzie, 
a nic Mu nie przeszkodzi. 
Alleluja /x8

Zastanów się
–  Jak możesz świadczyć o Jezusie w domu, 

w szkole, na podwórku?
–  Co pomaga ci być gotowym na spotka-

nie z Jezusem?

Zapamiętaj
Duch Święty, którego otrzymałeś na 
chrzcie, umacnia cię, byś dawał świadec-
two o Jezusie wobec ludzi, których spot-
kasz. 

Zadanie
1.  Napisz, jak dzisiaj możesz być świad-

kiem Jezusa. 
2.  Opowiedz wybranej osobie o jednym 

wydarzeniu z życia  Jezusa.

Sprawdź  
swoją wiedzę
1.  Czas między zmartwych- 

wstaniem a wniebo- 
wstąpieniem Jezusa trwał:

 a) tydzień,

 b) 40 dni,

 c) 50 dni. 

2.  Wniebowstąpienie Jezusa 
miało miejsce:

 a) w Jerozolimie,

 b) na górze Tabor,

 c) na Górze Oliwnej.

3.  Przed wniebowstąpieniem 
Jezus obiecał apostołom:

 a) że zaraz do nich wróci,

 b)  że zstąpi na nich Duch 
Święty,

 c)  że wkrótce nastąpi 
koniec świata.

Góra Oliwna
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