
Ewangeliczny Kościół Metodystyczny w Kaliszu 

Nabożeństwo Zmartwychwstania 

 

 

Przywitanie (P- prowadzący, W- wszyscy) 

Refleksja przed nabożeństwem 

„Kto zna Wielkanoc, nie może rozpaczać." 

- Dietrich Bonhoeffer (1906-1945), ewangelicki teolog walczący przeciw 

Hitlerowi, za co został zamordowany w obozie koncentracyjnym Flossenbürg. 

"Prawdopodobnie największym dowodem na zmartwychwstanie jest 
przemiana jakiej doświadczyli uczniowie Jezusa. Jest ona zupełnie 
niewytłumaczalna. Ta przemiana wskazuje nie tyle na uczniów, co na pusty 
grób(...)oraz na Pana, którego widzieli zmartwychwstałego. Uczniowie, których 
znamy z kart Ewangelii, są innymi ludźmi na kartach Dziejów Apostolskich-
księgi, opowiadającej historię pierwszych chrześcijan. Śmierć ich mistrza 
rozczarowała ich, oraz doprowadziła na dno rozpaczy. Jednak w Dziejach 
Apostolskich powstają na nowo, jako ludzie gotowi ryzykować życie dla 
imienia Pana Jezusa Chrystusa, i rzeczywiście- wywrócili starożytny świat do 
góry nogami..." 

- John Stott. 

Powstańmy. 

Modlitwa Pańska  

W: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, 

święć się imię Twoje; 

przyjdź Królestwo Twoje; 

bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. 

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;  

i odpuść nam nasze winy, 

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; 

i nie wódź nas na pokuszenie, 

ale nas zbaw ode Złego  

Albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków, Amen.  

 



Wyznanie grzechów i przyjęcie przebaczenia 

        Osobista cicha modlitwa.  

P: Nasz Pan obiecał w swoim Słowie, że jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg 

jest wierny i sprawiedliwy. Odpuści nam nasze grzechy i oczyści nas z 

wszelkiej nieprawości. Jezus zmartwychwstał, i pokonał moc grzechu i 

śmierci. Przyjmij przebaczenie w imieniu Jezusa! Twoje grzechy są 

odpuszczone.  

W: Wierzę, że krew Chrystusa oczyszcza mnie z moich grzechów. Przyjmuję 

jego moc zmartwychwstania. 

Pieśni uwielbienia 

,,Tylko Twoja miłość” 

 

1. Tak silna i potężna, zazdrosna, nieugięta 

Twoja miłość płonie w sercu mym,  

Twa miłość nas otacza, nieustannie szuka nas,  

nic nie oddzieli mnie od miłości twej 

Oooooo twa miłość Ooooo 

 

Ref. Twa miłość trwa na wieki, zdobyła serce me,  

głębsza niż oceany, wyższa niż szczyty gór,  

Twa miłość tak potężna, przywraca do życia mnie,  

Twa miłość trwa na wieki, w tobie aż po życia kres 

Tylko twoja miłość tylko twoja miłość 

 

2. Nic nas już nie oddzieli, nic nie ukryje miłości twej,  

żaden smutek nie złamie jej,  

ooo twa miłość, ooo 

 

Ref. Twa miłość trwa na wieki… 

 

Bridge. Tak wielka, potężna, wspaniała, twa miłość 

 

 

,,Krew Jezusa ” 

 

1. Opuściłeś tron, aby życie dać ofiarować się, przynieść radość nam 

Krzyża cały ból Ty przyjąłeś sam mogę wolna być i bez wstydu żyć 

 

Ref. Życie me zawdzięczam tobie, Zbawco mój, dziękuję Ci 

Ofiara Twa przyniosła wolność, życie mam w Jezusa krwi 

 



2. Zmartwychwstałeś by naszym Panem być 

W twoich rękach jest wszechpotężna moc 

Całe niebo brzmi wielbiąc imię Twe 

Wkrótce wrócisz tu jako ziemi król 

 

Ref. Życie me... 

 

3. Kiedy przyjdzie czas by przed Tobą stać Ty objawisz mi  

piękno twarzy swej 

Padnę do twych stóp i zaśpiewam ci Baranek godzien jest przyjąć wszelką 

cześć! 

 

 

Modlitwa przed czytaniem Słowa Bożego  

 

Usiądźmy.  

Czytanie fragmentu Pisma Świętego 

Ewangelia wg św. Łukasza 24;13-35. 

 I oto tego samego dnia dwaj z nich szli do miasteczka zwanego Emaus, które 

było oddalone o sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. I rozmawiali z sobą o 

tych wszystkich wydarzeniach. I gdy tak rozmawiali i nawzajem sie pytali, sam 

Jezus przybliżywszy się, szedł z nimi. Lecz oczy ich były zasłonięte, tak, że go 

poznać nie mogli. I rzekł do nich: Cóż to za rozmowy, idąc, prowadzicie z 

sobą? I przystanęli przygnębieni. A odpowiadając jeden, imieniem Kleopas, 

rzekł do niego: Czyś Ty jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co się w 

niej w tych dniach stało? Rzekł im: Co? Oni zaś odpowiedzieli mu: z Jezusem 

Nazareńskim, który był mężem, prorokiem mocarnym w czynie i słowie przed 

Bogiem i wszystkim ludem, jak arcykapłani i zwierzchnicy nasi wydali na niego 

wyrok śmierci i ukrzyżowali go. A myśmy się spodziewali, że On odkupi 

Izraela, lecz po tym wszystkim, już dziś trzeci dzień, jak to się stało. Lecz i 

niektóre nasze niewiasty, które były wczesnym rankiem u grobu, wprawiły nas 

w zdumienie, bo nie znalazłszy jego ciała, przyszły mówiąc, że miały widzenie 

aniołów, powiadających, iż On żyje. Toteż niektórzy z tych, którzy byli z nami, 

poszli do grobu i zastali to tak, jak mówiły niewiasty, lecz jego nie widzieli. A 

On rzekł do nich: o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co 

powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do 

swojej chwały? I począwszy od Mojżesza poprzez wszystkich proroków 

wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich Pismach. I zbliżyli się do 

miasteczka, do którego zdążyli, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. I 

przymusili go, by został, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i 

dzień się już nachylił. I wstąpił, by zostać z nimi. A gdy zasiadł z nimi przy 

stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił, i rozłamawszy, dawał im. Wtedy 



otworzyły się ich oczy i poznali go. Lecz On znikł sprzed ich oczu. I rzekli do 

siebie: Czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze, i 

Pisma przed nami otwierał? I wstawimy tejże godziny, powrócili do Jerozolimy 

i znaleźli zgromadzonych jedenastu i tych, którzy z nimi byli, mówiących: 

Wstał Pan prawdziwie i ukazał się Szymonowi. A oni też opowiedzieli o tym, 

co zaszło w drodze i jak go poznali po łamaniu chleba.  

 

Kazanie (około 25 min.) 

 

Modlitwa powierzenia życia Chrystusowi. 

W: Panie Jezu, zdaję sobie sprawę, że nic, co robię, nie może sprawić, że 

zasłużę na swoje zbawienie. Dlatego Ty przyszedłeś na świat, by umrzeć za 

moje grzechy i ponieść karę należną mi. Twoja śmierć na krzyżu pokazała mi, 

jak bardzo potrzebuję zbawienia, ale również, jak bardzo mnie kochasz. 

Jednak po trzech dniach zmartwychwstałeś pokonując moc grzechu i śmierci. 

Przyjmuję z radością i pokorą Ciebie do mojego życia. Przyjmuję dar życia 

wiecznego. Do tej pory żyłem dla siebie, a Ciebie znałem jedynie ze słyszenia. 

Od teraz chcę żyć dla Ciebie i poznać Cię osobiście. Oddaję Ci całe moje 

życie. Proszę, byś był obecny przy mnie jako Pan, Wybawiciel i Przyjaciel. 

Amen. 

 

Powstańmy 

 

Wyznanie wiary 

W: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, 

i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, 

który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, 

umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, 

zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, 

wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, 

stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. 

Wierzę w Ducha Świętego, 

święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, 

grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, 

żywot wieczny. Amen 



Usiądźmy 

Ofiara 

- ofiarność finansowa jest częścią uwielbienia Boga. Ofiarując Bogu nasze 

pieniądze wyznajemy, że jest On Panem każdej sfery naszego życia, nie 

wyłączając tej materialnej.  

 

Komunia/ Wieczerza Pańska 

 

- Komunia to “rodzinny posiłek” chrześcijan, czyli tych, którzy wierzą w 

zbawienie przez Jezusa Chrystusa, który umarł za nasze grzechy. Jeśli jesteś 

osobą wierzącą w Chrystusa zapraszamy Cię do przystąpienia do Wieczerzy 

Pańskiej. Jeśli nie jesteś osobą wierzącą, lub z jakiegoś powodu nie jesteś 

gotowy przystąpić do Komunii, zachęcamy Cię, byś spędził ten czas na 

rozważaniu opartym o poniższe modlitwy. Mamy nadzieję, że ten czas będzie 

dla Ciebie pomocny, byś mógł rozważyć w jakim miejscu znajdujesz się na 

drodze do relacji z Jezusem Chrystusem oraz z Kościołem, który jest jego 

rodziną. Jeśli potrzebujesz modlitwy w jakiejkolwiek sprawie, lub jeśli  

chciałbyś zrzucić jakikolwiek ciężar ze swojego serca podczas śpiewania 

pieśni podejdź do usługujących po prawej stronie, a pomodlą się za Ciebie 

 

 - Modlitwa poświęcenia darów chleba i wina 

Powstańmy. 

P: Gdy przyjmujemy ten chleb i wino na pamiątkę śmierci Chrystusa, 

zjednoczeni z Tobą i wszystkimi świętymi, spraw, byśmy stali się uczestnikami 

Jego ciała i krwi. 

On, tej nocy, gdy był wydany, wziął chleb, i składając Tobie dziękczynienie, 

łamał, i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. 

To jest bowiem ciało moje, za was wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. 

Podobnie po wieczerzy wziął kielich, i składając Tobie dziękczynienie, podał 

swoim uczniom, mówiąc: oto krew Nowego Przymierza, za was przelana; 

pijcie z niego wszyscy, na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją 

pamiątkę.  

- Wyznanie:  

P:     Oto wielka tajemnica wiary! 

W:   Chrystus umarł! Chrystus zmartwychwstał! Chrystus powróci! 



 - Przystąpienie do spożycia chleba i  wina. Jeśli z jakiegoś powodu nie 

chcesz, lub nie możesz przystąpić do Stołu Pańskiego, podczas uwielbienia rozważ 

pomodlenie się jedna z poniższych modlitw: 

Modlitwa o poszukiwanie prawdy. 

Panie Jezu, Ty oznajmiłeś, że jesteś drogą, prawdą i życiem. Pomóż mi 

zrozumieć, co to znaczy być chrześcijaninem, i jakie zmiany we mnie 

wywołałoby podjęcie decyzji o poddaniu mojego życia Tobie. Jeśli to, co 

powiedziałeś, rzeczywiście jest prawdą, poprowadź mnie i pomóż bym 

otworzył swoje serce na Twoją realność. Amen. 

 

Modlitwa zawierzenia swojego życia Jezusowi.  

Panie Jezu, zdaję sobie sprawę, że nic, co robię, nie może sprawić, że 

zasłużę na swoje zbawienie. Wierzę jednak, że Ty przyszedłeś na świat, by 

umrzeć za moje grzechy i ponieść karę należną mi. Twoja śmierć na krzyżu 

pokazała mi, jak bardzo potrzebuję zbawienia ale również, jak bardzo mnie 

kochasz. Jednak po trzech dniach zmartwychwstałeś pokonując moc grzechu 

i śmierci. Przyjmuję z radością i pokorą twoją łaskę i dar życia wiecznego. Do 

tej pory żyłem dla siebie, a Ciebie znałem jedynie ze słyszenia. Od teraz chcę 

żyć dla Ciebie i poznać Cię osobiście. Oddaję Ci całe moje życie i proszę, byś 

był obecny w moim codziennym życiu jako Pan, Wybawiciel i Przyjaciel. 

Amen.* 

 

Modlitwa dla wierzących, którzy pragną poznać, czym jest Kościół.  

Panie Jezu, Ty wezwałeś nas do naśladowania Ciebie; to właśnie oznacza 

bycie twoim uczniem. Zaczynam zdawać sobie sprawę, że oznacza to również 

moją obecność we wspólnocie z innymi wierzącymi. Pomóż mi podjąć 

niezbędne kroki bym mógł stać się częścią Kościoła, który jest Bożą rodziną. 

Amen.* 

 

* Jeśli po raz pierwszy pomodliłeś się powyższa modlitwą, jeśli chcesz, daj 

znać o tym pastorowi, lub osobie z kościoła, którą znasz.  

Pieśni uwielbienia 

,, Kotwica” 

 

Nadzieję mam to kotwica duszy mej 

Gdy wokół sztorm Ciebie trzymam się 

 

A miłość twa pokonała każdy lęk 

Więc zawsze już tobie ufać chcę 

 

Ta nadzieja w obietnicy krzyża jest 



Miłość dała wszystko żeby zbawić mnie 

Ta nadzieja to kotwica duszy mej 

Mój wielki Bóg  

Niezmienny jest 

 

Odwieczny Pan 

Był i jest i przyjdzie znów 

Wypełni się  

Każde z jego słów 

 

Twe imię najwyższe  

Twe imię potężne  

W Tobie ma nadzieja  

 

Twe Słowo bezbłędne  

Twa miłość niezmienna  

W Tobie ma nadzieja 

 

 

 

,,Na zawsze” (,,Forever”)  

 

1. Szlochało niebo gwiazd 

Pociemniał słońca blask 

Zbawiciel świata zmarł niewinnie 

Na krzyżu jego krew 

Przelana za nasz grzech 

Czuł ciężar wszystkich win na sobie 

 

2. Ostatni oddech wziął 

Gdy Bóg odwrócił wzrok 

Syn Boży znalazł się w ciemności 

Ze śmiercią stoczył bój 

Zostawił pusty grób 

Pokonał piekła moc, na zawsze 

 

Zaczęła ziemia drżeć 

Głaz odrzucony jest 

Nie mogło zniszczyć nic miłości Tej 

O, śmierci gdzie twa moc 

Król chwały objął tron 

On odniósł już zwycięstwo 

 

Ref. Na zawsze On jest godzien chwał 



Na zawsze On to nieba Pan 

Na zawsze On już żyje 

On zmartwychwstał, On zmartwychwstał 

 

Bridge. Śpiewam Alleluja 

Śpiewam Alleluja 

Śpiewam Alleluja 

Baranek Królem jest!  

 

 

Powstańmy   

Błogosławieństwo 

P:       Niech moc zmartwychwstania przemienia Was na obraz tego, 

który Was ukochał, Jezusa Chrystusa. Idźcie w pokoju by być 

świadkami jego zmartwychwstania.  

W:         Amen! 

 

Ogłoszenia 

Zapraszamy wszystkich na kawę i ciasto po nabożeństwie. Jeśli masz jakiekolwiek 

pytania dotyczące chrześcijaństwa, Boga czy kościoła, lub jeśli chciałbyś podzielić 

się swoimi refleksjami dotyczącymi dzisiejszego nabożeństwa, jeśli potrzebujesz 

modlitwy w jakiejkolwiek sprawie lub jeśli potrzebujesz praktycznej pomocy, powiedz 

o tym pastorowi lub osobie z kościoła, którą znasz. Zapraszamy Cię serdecznie na 

kolejne nabożeństwo, 17 maja, godz. 17.00 ul. Towarowa 1 Kalisz. W międzyczasie 

odwiedź naszą stronę www.metodyzm- Kalisz.pl  
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	- ofiarność finansowa jest częścią uwielbienia Boga. Ofiarując Bogu nasze pieniądze wyznajemy, że jest On Panem każdej sfery naszego życia, nie wyłączając tej materialnej.
	Komunia/ Wieczerza Pańska
	- Komunia to “rodzinny posiłek” chrześcijan, czyli tych, którzy wierzą w zbawienie przez Jezusa Chrystusa, który umarł za nasze grzechy. Jeśli jesteś osobą wierzącą w Chrystusa zapraszamy Cię do przystąpienia do Wieczerzy Pańskiej. Jeśli nie jesteś os...
	- Modlitwa poświęcenia darów chleba i wina
	Powstańmy.
	P: Gdy przyjmujemy ten chleb i wino na pamiątkę śmierci Chrystusa, zjednoczeni z Tobą i wszystkimi świętymi, spraw, byśmy stali się uczestnikami Jego ciała i krwi.
	On, tej nocy, gdy był wydany, wziął chleb, i składając Tobie dziękczynienie, łamał, i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, za was wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie po wieczerzy wziął...
	- Wyznanie:
	P:     Oto wielka tajemnica wiary!
	W:   Chrystus umarł! Chrystus zmartwychwstał! Chrystus powróci!
	- Przystąpienie do spożycia chleba i  wina. Jeśli z jakiegoś powodu nie chcesz, lub nie możesz przystąpić do Stołu Pańskiego, podczas uwielbienia rozważ pomodlenie się jedna z poniższych modlitw:
	Modlitwa o poszukiwanie prawdy.
	Panie Jezu, Ty oznajmiłeś, że jesteś drogą, prawdą i życiem. Pomóż mi zrozumieć, co to znaczy być chrześcijaninem, i jakie zmiany we mnie wywołałoby podjęcie decyzji o poddaniu mojego życia Tobie. Jeśli to, co powiedziałeś, rzeczywiście jest prawdą, p...
	Modlitwa zawierzenia swojego życia Jezusowi.
	Panie Jezu, zdaję sobie sprawę, że nic, co robię, nie może sprawić, że zasłużę na swoje zbawienie. Wierzę jednak, że Ty przyszedłeś na świat, by umrzeć za moje grzechy i ponieść karę należną mi. Twoja śmierć na krzyżu pokazała mi, jak bardzo potrzebuj...
	Modlitwa dla wierzących, którzy pragną poznać, czym jest Kościół.
	Panie Jezu, Ty wezwałeś nas do naśladowania Ciebie; to właśnie oznacza bycie twoim uczniem. Zaczynam zdawać sobie sprawę, że oznacza to również moją obecność we wspólnocie z innymi wierzącymi. Pomóż mi podjąć niezbędne kroki bym mógł stać się częścią ...
	* Jeśli po raz pierwszy pomodliłeś się powyższa modlitwą, jeśli chcesz, daj znać o tym pastorowi, lub osobie z kościoła, którą znasz.
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	Śpiewam Alleluja
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	P:       Niech moc zmartwychwstania przemienia Was na obraz tego, który Was ukochał, Jezusa Chrystusa. Idźcie w pokoju by być świadkami jego zmartwychwstania.
	W:         Amen!
	Ogłoszenia
	Zapraszamy wszystkich na kawę i ciasto po nabożeństwie. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące chrześcijaństwa, Boga czy kościoła, lub jeśli chciałbyś podzielić się swoimi refleksjami dotyczącymi dzisiejszego nabożeństwa, jeśli potrzebujesz modlitw...

