
 

     

Niedziela Palmowa  5   IV   2020 
 

 Mt 21, 1-11 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 
 
 

Gdy się przybliżyli do Jerozolimy przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał 

dwóch uczniów  i rzekł im: Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę 

uwiązaną i źrebię z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie!  A gdyby wam kto co 

mówił, powiecie: Pan ich potrzebuje, a zaraz je puści.  Stało się to, żeby się spełniło słowo 

Proroka: Powiedzcie Córze Syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do Ciebie łagodny, 

siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy. Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus 

polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich.  A 

ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na 

drodze.  A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno: Hosanna 

Synowi Dawida!  

Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie! 

Hosanna na wysokościach! 
  Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: Kto to jest?  

  A tłumy odpowiadały: To jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei. 

 
 

Zapraszamy do analizy fragmentu Łk 19, 28 - 40 (dokonanej przez dr Joannę Jaromin                

w materiałach Dzieła Biblijnego  - Krąg biblijny nr 29):    

Król pokorny i łagodny 

 

Niedziela Palmowa zawiera w sobie całą istotę Paschy, ukazuje obydwie jej fazy: uniżenie                

i mękę oraz zmartwychwstanie i wywyższenie Chrystusa. Uroczysty wjazd Jezusa do 

Jerozolimy, który opisuje perykopa Łk 19, 28 - 40, jest już zapowiedzią Jego 

zmartwychwstania i chwały. 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  

SP i LO im. Jana Pawła II  Sióstr Prezentek  w Rzeszowie 

 

Krąg Biblijny  nr 32 

 



Wszyscy ewangeliści zgodnie ukazują Jezusa w drodze, zdążającego do Jerozolimy na 

Paschę. Uroczysty wjazd do Świętego miasta jest niejako preludium do tej ostatecznej 

walki, którą Jezus ma tu stoczyć o los całej ludzkości. 
 

Jezus zdąża do Jerozolimy, podobnie zresztą jak inni pielgrzymi, którzy w tygodniu 

poprzedzającym Paschę wędrują do Świętego Miasta. Jezus jest więc jednym z wielu                        

i wydarzenie to można by uznać za zupełnie zwyczajne, jeśli zatrzymać się wyłącznie na 

jego przebiegu zewnętrznym.  
 

Na początku omawianego tekstu znajdujemy jednak wyrażenie "po tych słowach"                 

(Łk 19, 28); dotyczy ono przypowieści o minach, dopiero co wygłoszonej przez Jezusa               

(Łk 19, 11- 28).  

Ukazany został w niej człowiek, który udał się do dalekiego kraju po tytuł królewski. 

Jezus również udaje się do Jerozolimy, aby wypełnić swą zbawczą misję i zasiąść po 

prawicy Ojca w Jego królestwie. Jezus wyprzedza swoich uczniów; wydaje się, że bardzo 

się spieszy, chce jak najszybciej wejść do miejsca swego przeznaczenia. W pobliżu Góry 

Oliwnej znajdowały się dwie wioski: Betfage oraz Betania, znajdująca się ok. 3 km od 

Jerozolimy.  

W tych okolicach właśnie Jezus zatrzymał się i wysłał do jednej z nich dwóch uczniów             

z poleceniem przyprowadzenia osiołka. Ma to być osiołek, którego jeszcze nikt nie dosiadał 

(J 19,30).  

Według starotestamentalnych przepisów kultycznych, zwierzę, które nie było jeszcze  

skażone w żaden sposób (np. pracą), miało charakter sakralny (np. Lb 19,2; Pwt 15, 19; 

21,3; 1 Sm 6, 7-8). Tylko takie zwierzę mogło być złożone w ofierze bądź też w inny 

sposób użyte do celów kultycznych. Jezus daje zatem do zrozumienia, że jego wjazd do 

Jerozolimy nie tylko ma podkreślić Jego godność królewską, ale także uświadomić jego 

religijny charakter.  
 

Jezus nawiązuje tu także do słów proroka Zachariasza: " Raduj się wielce, Córo Syjonu, 

wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy                           

i zwycięski. Pokorny - jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy ".  
 

Należy też zauważyć, że Jezus, wydając uczniom szczegółowe polecenia, wykazuje 

znajomość wydarzeń przyszłych; wie, gdzie będzie osiołek i jak zareagują jego właściciele. 

Dlatego uprzedza o tym uczniów i dokładnie instruuje, jak mają odpowiedzieć.  
 

Pierwszy raz poleca mówić o sobie "Pan" (gr. Kyrios), co świadczy o tym, że moment 

ten jest naprawdę wyjątkowy i w nim właśnie każdym słowem i gestem objawia swą władzę 

i godność. 
 

Uczniowie zastają na miejscu wszystko tak, jak im zapowiedział Jezus.  

 



Przyprowadzają do Niego osiołka i zachowują się jak podczas ceremonii koronacji 

królewskiej: narzucają swoje płaszcze na osiołka, sadzają na niego Jezusa, rozkładają swoje 

płaszcze na drodze (Łk 19, 35-36).  
 

Można w tym miejscu przywołać dwa wydarzenia starotestamentalne, które 

przypominają wjazd Jezusa do Jerozolimy:  

❖ 1 Krl 1,3 - mianowanie Salomona następcą Dawida i  

❖ 2 Krl 9,13 - koronacja Jehu na króla Izraela.  
 

Raz jeszcze pokazuje tym, którzy czekali na mesjasza politycznego, że Jego 

posłannictwo ma inny charakter.  
 

Należy też podkreślić fakt, iż jest to jedyny przypadek, kiedy Jezus nie idzie pieszo, 

zatem jest to naprawdę wyjątkowe wydarzenie w Jego życiu. Widać, że uczniowie 

doskonale to rozumieli, gdyż zachowują się wobec swojego Mistrza tak, jak wieki 

wcześniej zachowywano się wobec królów wstępujących na tron.  
 

Możliwe, że i oni mieli wizję mesjasza politycznego (o czym zresztą przekonamy się, 

słuchając uczniów zdążających do Emaus - Łk 24, 13 - 35) i ten uroczysty wjazd Jezusa do 

stolicy jeszcze ich w tym przekonaniu wzmocnił. Jezus nie zachowuje się przecież jak ktoś, 

kto za kilka dni zostanie zabity w mieście - to, że oddają honory swemu Nauczycielowi 

gdzieś wśród pól, a nie w pałacu królewskim, wyraża ich wielki szacunek względem Niego 

i podkreśla dodatkowo Jego królewski autorytet. 
 

Jezus wkracza do Jerozolimy z rzeszą swoich uczniów i zwolenników. Prowadzą Go                

z radością i wielbią Boga za cuda, których byli świadkami (Łk 19,37).  

 

➢ W redakcji Łukasza uroczysty wjazd do Jerozolimy zamyka czas dokonywania przez 

Jezusa cudów. Łukasz włożył w usta towarzyszących Jezusowi wers z psalmu:                    

" Błogosławiony, który przybywa w imię Jahwe" (Ps 118, 26), dodając jeszcze 

słowo "Król" oraz wyrażenia "pokój w niebie" i "chwała na wysokościach".  

     Niestety, już za kilka dni te radosne okrzyki zastąpią inne, złowrogie wrzaski 

tłumu: "Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go!" (Łk 23,21). Dla ewangelisty Jezus jest Królem.             

I to nie tylko królem Izraela, ale wszystkich narodów i wszystkich ludzi.  

    Przychodzi w imię samego Boga, aby zaprowadzić pokój; przychodzi, aby 

wypełnić wolę Bożą; jest zapowiedzianym przez proroka Izajasza Księciem Pokoju 

(Iz 9,5). 

 

➢ W relacjach Mateusza i Marka mamy także informację, że "ogromny tłum słał 

płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze" (Mt 21,8; 

por. Mk 11,8); były to z pewnością gałązki oliwne lub palmowe.  



      Palma jest symbolem zwycięstwa moralnego i duchowego, czyli zwycięstwa nad 

sobą, własnymi słabościami, pokusami i grzechem. Jest też symbolem cierpliwości, 

zwłaszcza w cierpieniu, polegającej na znoszeniu wszystkiego z miłością, godnością 

i wytrwałością.  

      Dlatego w ikonografii często przedstawia się męczenników z liściem palmowym 

w dłoni. Lud ścielący palmy przed Jezusem wjeżdżającym do Jerozolimy także 

wskazuje na fakt, iż jest On Królem sprawiedliwym, zwycięskim, pokornym i 

cierpliwym. 

 

Omawianą perykopę doskonale skomentował w jednej ze swoich homilii                

św. Jan Paweł II. Niech jego słowa będą podsumowaniem powyższych rozważań:  

 

"Jezus, idąc do Jerozolimy, w tym momencie odsłania siebie całkowicie wobec 

tych, którzy przygotowują zamach na Jego życie [...]. "Wjazd do Jerozolimy" 

stanowi nowy, zdecydowany krok na drodze ku śmierci, jaką Mu gotują 

przedstawiciele starszyzny żydowskiej.  

Nie mogła ujść ich uwagi reakcja tej rzeszy, która witała w Nim Mesjasza. Nie 

mogły nie spotęgować niepokoju Najwyższej Rady i nie przyspieszyć decyzji słowa 

wypowiadane przez "całe mnóstwo" pielgrzymów, zdążających wraz z Jezusem do 

Jerozolimy. Mistrz ma pełną tego świadomość. Wszystko, co czyni, czyni z tą 

świadomością, idąc za słowem Pisma, które przewidziało poszczególne momenty Jego 

Paschy.  
 

"Wjazd do Jerozolimy" był wypełnieniem Pisma. Odsłania się więc Jezus z 

Nazaretu wobec słowa proroków, które On jeden przyjmował w całej pełni.  
 

Nie liczyło się z pełnią tego słowa ani to "całe mnóstwo uczniów", którzy na drodze 

do Jerozolimy, śpiewając Hosanna, "wielbili radośnie Boga za wszystkie cuda, 

jakie widzieli" (Łk 19, 39), ani nawet owych "Dwunastu" najbliższych.  
 

Tym ostatnim miłość do Chrystusa nie pozwalała przypuścić żadnych złych myśli. 

Pamiętamy, jak kiedyś powiedział Piotr: "nie przyjdzie to nigdy na Ciebie"                  

(Mt 16,22). 

 

 Natomiast dla Jezusa słowa proroków są przejrzyste do końca: odsłaniają się przed 

Nim całą pełnią swej prawdy i On sam otwiera się wobec prawdy całą głębią swojego 

ducha. Przyjmuje ją w całości. Niczego nie ogranicza. Znajduje w słowach proroków 

właściwe znaczenie powołania Mesjasza: swego powołania. Znajduje w nich wolę 

Ojca. "Pan Bóg otworzył mi ucho, a Ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem" 

(Iz 50,5)". 

 



 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

➢ św. Grzegorz z Nareku, Ty sam przyjąłeś wszystkie te cierpienia 
 

Przejętemu lękiem zmieszanym z miłością wydaje się rzeczą słuszną powiedzieć tu 

kilka słów o cierpieniach, które znosiłeś dla mnie, o Boże wszystkich! 

Stałeś przed trybunałem Twoich stworzeń w naturze, która jest moją, nie przemówiłeś, 

Ty, który obdarzasz słowem, nie podniosłeś głosu, Ty, który stworzyłeś język, nie 

krzyczałeś, Ty, który wstrząsasz ziemią...  

Ty ich nie zganiłeś, choć czyniłeś im dobrze... nie zawstydziłeś tego, który Cię wydał 

na męki śmierci. Nie opierałeś się, gdy Cię wiązano, a gdy Cię policzkowano, nie oburzałeś 

się gniewem, nie wymyślałeś im, gdy pluto Ci w twarz, a gdy Cię bito pięściami, nawet nie 

zadrżałeś; gdy naśmiewano się z Ciebie, nie wybuchnąłeś gniewem, gdy Cię biczami 

smagano, nie zmieniłeś nawet wyrazu twarzy. Obnażono Go z tuniki, która Go okrywała, 

jakoby był On bez sił i znowu okryto Go, jakby jeńca niezdolnego do ucieczki...  

Przez ubiczowanie wydali Go pomiędzy ostatnią hołotę, w najgorsze uniżenie, zginali 

kolana, aby Mu ubliżać, i włożyli Mu na głowę wieniec, aby Nim pogardzić. Nie dają Ci 

nawet na chwilę spokoju, o Źródło Życia, i natychmiast przygotowują Ci narzędzie śmierci, 

abyś je poniósł. Przyjąłeś je z wielkodusznością, wziąłeś je ze słodyczą, poniosłeś je z 

cierpliwością. Ty sam obarczyłeś się drzewem cierpienia, jakobyś był winny, na swych 

ramionach niosłeś broń życia, jakoby kwiat lilii, co rośnie w dolinie... 

Kazali Ci wyjść na zewnątrz jak ofierze całopalnej...  

Rozciągnęli Cię na ołtarzu krzyża jakby ofiarę, przybito Cię, jakbyś był złoczyńcą, 

przykuto Cię, jakbyś się buntował,  

 

 Ciebie, który jesteś wielkością nietykalną, jakoby bandytę,  

 Ciebie, który jesteś wielkością nietykalną, jakoby męża boleści,  

 Ciebie, którego adorują cheruby, jakoby stworzenie pełne pogardy,  

 Ciebie, który jesteś przyczyną życia, jakoby stworzenie zniszczone przez śmierć,  

 Ciebie, który wyłożyłeś Ewangelię, jako bluźniercę Prawa, Pana, który jest 

wypełnieniem proroków, jako przestępcę Pisma,  

 Ciebie, który jesteś promieniem chwały i pieczęcią myśli niezgłębionych Ojca, 

jako przeciwnika woli Tego, który Cię zrodził,  

 Ciebie, który jesteś prawdziwym Błogosławionym, jako wygnańca,  

 Ciebie, który rozwiązałeś więzy Prawa, jakby wyłączonego,  

 Ciebie, który jesteś ogniem pożerającym, jako potępionego jeńca,  



 Ciebie, który budzisz lęk w niebie i na ziemi, jako człowieka sprawiedliwie 

ukaranego,  

 Ciebie, który jesteś ukryty w niedostępnym świetle, jako ziemskiego jeńca. 

O Ty, który jesteś słodyczą i pobłażliwą dobrocią, Ty, który jesteś miłosierny i pełen 

przebaczenia, O Ty, który dla mnie niewdzięcznego i niegodnego sługi, Panie...  

 

Ty sam przyjąłeś dobrowolnie wszystkie te cierpienia i w dobrowolnym upodobaniu 

znosiłeś je w swej naturze ludzkiej, którą sam przyjąłeś, aż do miejsca snu w jaskini, w 

której Cię pogrzebano. Nie straciłeś jednak nic z pełni zawsze tej samej, o Boże, którego 

zgłębić nie można.  

Po zniesieniu tych wszystkich zniewag z niewypowiedzianą cierpliwością 

zmartwychwstałeś, żyjąc własną mocą w porywającym świetle, w pełni człowieczeństwa, w 

doskonałej Boskości. Ty jesteś błogosławiony przez Twą chwałę, jesteś uwielbiony przez 

Twoją litość, czczony zawsze przez Twe miłosierdzie na wieki wieków. Amen. 

 

➢ św. Efrem, Dzieci wołały: Hosanna 
 

 
 

„Dzieci wołały, mówiąc: Hosanna Synowi Dawidowemu!”. To nie podobało się 

pierwszym spośród kapłanów i uczonych i mówili doń: „Czy nie słyszysz, co one 

mówią?” (Mt 21, 15n). „A ponieważ pochwały nie są Ci miłe, każ, aby zamilkły”. 

Tak w czasie Jego śmierci, jak i w okresie narodzenia dzieci brały udział w wieńcu Jego 

cierpień. Jan, jeszcze dziecko, gdy Go spotkał, rozradował się w łonie swej matki (Łk 1, 

41); dzieci wydano na śmierć po Jego narodzeniu (Mt 2, 16–18): były jakby winem Jego 

uczty zaślubin.  

I to właśnie dzieci zwiastowały Jego chwałę, gdy nadszedł czas męki. Gdy się narodził, 

zadrżała Jerozolima (Mt 2, 3); lękała się także  (Mt 21, 10) w dniu, w którym do niej 

wkroczył: „To nie podobało się uczonym i mówili doń: „«Powstrzymaj je». Powiedział do 

nich: «Jeśli one będą milczały, kamienie wołać będą»” (Łk 19, 39n).  



Tak więc woleli, aby dzieci wołały, a nie kamienie, bo wołanie stworzeń mogły 

zrozumieć duchy zaślepione, wołanie natomiast kamieni zostało zachowane na czas Jego 

męki, bo wtedy, gdy zamilkli ci, którzy są obdarzeni mową, to właśnie nieme przedmioty 

oznajmiły Jego wielkość. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Biskup Grzegorz Ryś zaprasza na:   

  Wspólną podróż po Biblii    
- "Moc SŁOWA"  Wydawnictwo WAM Kraków  2016 

 

Czas wizytacji 

Ewangelia Łukaszowa przypomina nam jeden z dwóch momentów, w których Jezus 

w dorosłym życiu płakał: "gdy był już blisko, na widok miasta [Jerozolimy] 

zapłakał nad nim" (Łk 19, 41). Kilka czy kilkanaście dni wcześniej Jezus zapłakał nad 

grobem Łazarza, przejęty  losem kogoś, kogo całym sercem kocha (J 11, 35- 36:  Jezus 

zapłakał.  A Żydzi rzekli: Oto jak go miłował!), teraz płacze w tym samym "duchu". 

 

➢ Dlaczego płacze? 

 

Bo w tym dniu (gr. en te hemera; w. 42) i w tym momencie (gr. kairos; w. 44) 

Jerozolima nie rozpoznaje "czasu nawiedzenia". 

 

Czas nawiedzenia. Można by też przetłumaczyć "czas wizytacji                       

(tak tłumaczy Hieronim: tempus visitationis). (...)  
 

 Opowiadała mi kiedyś siostra Klara, duchaczka, której w dużej mierze 

zawdzięczamy przetrwanie wawelskich archiwaliów, że kardynał Sapieha ( na szczęście 

jedynie od czasu do czasu) odwiedzał krakowskie klasztory w przebraniu "dziada". 

Przychodził na furtę, zasłaniał twarz, mocno naciągając daszek czapki, i zmienionym, 

cichym głosem prosił (lepiej powiedzieć: żebrał) o wsparcie - choćby o coś do zjedzenia 

albo o to, by się nieco zagrzać w kuchni. Jeśli został do niej zaproszony, zdejmował w 

niej przebranie. 
 



Nie odważyłbym się pewnie tak zrobić, ale wystarczy, że czasami uda mi się 

przyjechać na wizytację nieco wcześniej, wejść do kościoła, usiąść w jakimś kącie na 

modlitwę (bez wzniecania "alarmu") w zwykłej, czarnej sutannie, bez piuski. To już jest 

nadto, by wygenerować skrajne zdumienie - rzecz jasna w tych tylko, którzy mnie 

rozpoznają. Bez fioletów, bez mitry i pastorału, bez baldachimu w drzwiach i bez 

dzwonów (a na Podhalu bez banderii) nie ma "wizytacji"! 

 

 Jechał na osiołku (nie na bojowym koniu),  

 w towarzystwie rybaków, celników i dzieci (nie eskorty i armii),  

 jechał, by oddać życie (a nie żeby zabijać),  

 ogłaszał pokój (a nie wojnę),  
 

przekonany, iż można go osiągnąć                    

jedynie ubogimi środkami. 
 

 

Nie został rozpoznany. Tamtego dnia Jerozolima nie zobaczyła w Nim swego Pana. 

 
 

➢ A czy rozpoznaje Go Jerozolima nowa - Kościół, który tworzymy? 

 

Wyzwanie tamtego dnia przecież trwa! 
 

 

Nie jest przecież tak, że wtedy - jednorazowo i jedynie na chwilkę - Jezus 

się "przebrał" (jak książę Sapieha) za ubogiego, pokornego i odrzuconego. 

 

On taki jest "wczoraj i dziś, ten sam także na 

wieki" (Hbr 13, 8). 
 

W niebie - tam, gdzie wszyscy chcą Go widzieć jako zwycięskiego Lwa z pokolenia 

Judy - On się objawia jako Baranek zabity (Ap 5, 5n), i jako taki żyje na wieki. Jako 

taki króluje. 
 

Można Go przegapić, jeśli się Go mierzy własnymi 

oczekiwaniami i własnymi kryteriami wielkości. 
 

 

 



Jezus z Nazarethu (Roman Brandstaetter) 

Królewski osiołek  

Gdy zbliżyli się do Bethfage, wsi położonej na stoku Góry Oliwnej — szli wielką 

gromadą, albowiem poza apostołami i kilkudziesięcioma uczniami towarzyszyło Jezusowi 

wielu mieszkańców Bethanii, świadków wskrzeszenia i chwalców Jego mocy — Rabbi 

zatrzymał się i zadumał, a wraz z Nim zatrzymali się apostołowie, uczniowie i mieszkańcy.  

Mąż rozmyślał nad przypowieścią opowiedzianą niegdyś ustami proroka Zecharii o królu, 

jadącym do Jerozolimy, do córki Syjonu, na ośle, na źrebięciu podjarzemnej oślicy, i tak 

rozmyślając na środku drogi o starych, sędziwych słowach, przywracał im ich patriarchalną 

młodość, urzeczywistniał ją, ucieleśniał. I oto pod działaniem Jezusowej medytacji to, co było 

obrazem, symbolem, gorączkowym snem ludu, pogrążonego w mglistych przeczuciach o 

Pomazańcu, stało się prawdą: we wsi Bethfage, w jednym z domów, przywiązany do wrót 

cierpliwie czekał popielaty osiołek — potomek Saulowych osłów, zwiastunów królestwa 

Izraela, powracającego teraz na ziemię w nowej treści i w zmienionym kształcie — u boku 

swej czcigodnej matki, płowej oślicy, równie jak on cierpliwej, godnej zaufania, nienagannej 

w chodzie i nad wyraz posłusznej mimo pewnych skłonności do uporu.  

Tego właśnie osiołka, którego żaden śmiertelny człowiek nie pokalał swoim ciężarem, 

postanowił Jezus dosiąść i w ten sposób ucieleśniając widzenie Zecharii zmienić jego 

przypowieść w widomą rzeczywistość.  

Ocknąwszy się z zadumy, przywołał dwóch apostołów i kazał im udać się do leżącej przed 

nimi wsi, gdzie ujrzą przywiązaną do wrót oślicę i stojące obok jej źrebię. Polecił im 

odwiązać je i przyprowadzić, a gdyby właściciel spytał, jakim prawem zabierają cudzą 

własność, niechaj go uspokoją i powiedzą, że Rabbi jeszcze dzisiaj zwróci mu osiołka.  

Dwaj apostołowie natychmiast usłuchali rozkazu Jezusa i udali się do wsi, chociaż głowy 

im pękały od sprzecznych myśli: przede wszystkim ta cała wyprawa wydała im się nader 

zuchwałym przedsięwzięciem, bo naprzód mieli, według rozkazu Rabbiego, bez zgody 

właściciela odwiązać osła — niechaj Elohim czuwa nad nimi, mogą przecież narazić się na 

zarzut kradzieży! — i dopiero potem, gdyby zaszła konieczność, poręczyć jego zwrot.  

Był to porządek poleceń nieco odwrócony i łatwiej byłoby je wykonać, gdyby naprzód 

poprosili o osła, a potem, po otrzymaniu zgody, odwiązali go, skoro jednak Mąż z góry ułożył 

kolejność zdarzeń, postanowili ściśle się jej trzymać.  

Mieli jeszcze jedną wątpliwość: po co Rabbiemu potrzebny jest teraz osiołek, nieomal już 

u wrót Jerozolimy? Czyżby czuł się zmęczony tą krótką drogą? Wiedzieli, że był wypoczęty, 

w drodze są dopiero od godziny, a Mąż był odporny na trudy nawet dalekich podróży, które 

zawsze odbywał pieszo, a tu nagle, nie wiadomo dlaczego, postanowił ten krótki kęs drogi z 

Bethfage do Świętego Miasta odbyć na osiołku.  

➢ Co to wszystko znaczy?  

➢ Co Jezus zamierza wyrazić za pomocą tego niezwykle złożonego działania?  

Jak trudno przeniknąć jego zamiary! 



Tak rozmyślali, idąc przed siebie, i mimo sprzecznych uczuć, które buzowały w ich 

sercach, wykonali wszystko, co Jezus rozkazał, i nie było w nich żadnego zdziwienia, gdy po 

przybyciu do Bethfage ujrzeli dwa osły przywiązane u bramy zaraz w pierwszym domu, 

położonym tuż przy drodze prowadzącej do wsi.  

I nawet nie zdumieli się — taka była w nich niezachwiana wiara w prawdę słów Jezusa — 

gdy gospodarz po odruchowym sprzeciwie i krótkim wahaniu uwierzył im i chętnie się 

zgodził na wypożyczenie odwiązanego już osła. Czuli się tak, jak gdyby całe zdarzenie 

odbyło się już dawno poza nimi, a oni teraz tylko ściśle powtarzali to, co było dokonane                     

i spełnione. I nie wiedząc w pełni, co czynią, czynili tak, jakby wiedzieli, co czynią. 

Albowiem ich niewiedza była ich wiedzą.  

Tryumf  

Przywiedli do Jezusa osiołka, zarzucili nań płaszcze, po czym Rabbi dosiadł go i wszyscy 

ruszyli do Jerozolimy drogą pnącą się po stoku Góry Oliwnej.  

Szli pielgrzymi, mieszkańcy okolicznych wsi, przygodni przechodnie, wędrowni 

przekupnie i rzemieślnicy, wracający na święto do domu, kalecy i chorzy, i garstka 

jerozolimskich faryzeuszów, którzy na wieść o cudzie wybrali się do Bethanii, a spotkawszy 

po drodze Rabbiego, przyłączyli się do tłumów, wielbiących śpiewem i okrzykami 

Wskrzesiciela umarłych.  

Spod setek nóg unosiły się tumany kurzu i spowijały ciągnący powoli pochód w gęsty 

opar, prześwietlony słonecznymi promieniami, wskutek czego zdawało się, że idący ludzie 

wynurzają się ze śpiewającego obłoku.  

Jezus, otoczony gromadką apostołów i uczniów, jechał w milczeniu, poddany rytmicznym 

ruchom zwierzęcia, stąpającego ze zręczną sprawnością po kamienistej drodze.  

Gdy minęli Geth Szemanim — Rabbi lubił to miejsce, gęsto obrośnięte gajami oliwnymi, 

często spędzał tu długie godziny na rozmyślaniach i modlitwach — ujrzeli zbliżający się od 

strony miasta tłum, który radując się wskrzeszeniem męża umarłego, dokonanym przez 

Jezusa — od niepamiętnych wieków wskrzeszenie dokonane przez proroka było widomym 

dowodem łaski i opieki Jahwe nad Izraelem i zapowiedzią wielkich, wstrząsających wydarzeń 

i zmian — śpiewał pieśń o potomku Dawida, idącym w Imię Pana.  

Jakżeż nie mieli się radować i jakżeż nie mieli śpiewać pieśni o wielkim królu Dawidzie                

i jego zbliżającym się synu, skoro Jeszua ben Josef cudownym wskrzeszeniem przypomniał 

im minioną, dumną przeszłość narodu, czas potężnego państwa, pobłogosławionego przez 

Pana obecnością mądrych władców i natchnionych proroków?  

➢ Czyżby Pan po długich wiekach znowu zesłał ludowi proroka, głosiciela wolności i 

stróża domu Izraela?  

➢ Czyżby nadszedł czas odrodzenia królestwa, zwycięstwa nad pogańskim Rzymem? 

Czas wielkich wojsk i wielkiej potęgi?  

Potrząsali palmowymi liśćmi, symbolami zwycięstwa nad śmiercią — śmiercią wolności 

była władza Rzymu nad Izraelem — i śpiewali pieśń o potomku Dawida, który zwiastując 

przyjście królestwa ojców już idzie w Imię Pana i zbliża się, zbliża, zbliża!  

Ich śpiew stawał się coraz bardziej podniosły, trzepot skrzydlatych palm jeszcze bardziej 

gorączkowy. Krzycząc i śpiewając na chwałę władcy Izraela, rozścielali płaszcze przed 



Jezusem, który wskrzeszeniem męża umarłego wskrzesił przed ich oczami wielką przeszłość 

narodu.  

Powietrze drżało od gorącego śpiewu, a wraz z rozgrzanym powietrzem drżała skóra na 

osiołku stąpającym godnie po ubogich płaszczach ludu i drżały gałązki oliwek w Geth 

Szemanim.  

Ale w tłumie nie brak było i takich, którzy uczestniczyli w pochodzie dla zwyczajnej 

ciekawości, dla uroczystego gapiostwa. Poza tym byli również wysłannicy Kajafy, który 

wpadał w coraz większy popłoch z powodu rosnącej popularności Rabbiego, zwłaszcza że 

wielu wczorajszych niedowiarków i przeciwników Jezusa pod naciskiem wymownych 

zdarzeń stało się Jego stronnikami.  

Rabbi ze wstrzemięźliwym wzruszeniem przyjmował hołdy ludu.  

Czy był to Jego prawdziwy tryumf? Często witali Go żarliwą modlitwą. Często głośnym 

krzykiem wynosili pod niebo Jego chwałę. Czy mogą wiedzieć, kim On jest w 

rzeczywistości? Czy mogą wiedzieć, że to, co śpiewają, jest wprawdzie prawdą, ale prawdą 

pomnożoną o jeszcze jedną prawdę, wyższą nad wszystkie prawdy ziemskie i wszystkie 

prawdy niebieskie?  

Rabbi liczył na palcach: dziś jest pierwszy dzień tygodnia, jutro drugi, pojutrze trzeci, 

popojutrze czwarty, a wreszcie piąty, szósty, a potem Szabat i znów w cyklicznym uniesieniu 

powróci pierwszy dzień tygodnia...  

Czyż mogą przeczuć — zwolennicy i przeciwnicy — co nastąpi już za kilka dni tak 

krótkich i znikomych, że na pewno, gdyby wiedzieli, co się stanie, nie uwierzyliby, aby 

krótkość i znikomość tego czasu mogły w sobie pomieścić nieskończony bezmiar Obietnicy, 

wypełniającej sobą cały wszechświat od jego niedościgłego początku aż do jego 

niedościgłego końca?  

Jezus i śpiewający tłum — stok górski dość stromo opadał w tym miejscu ku Cedronowi 

— poczęli ostrożnie zstępować ku leżącej w dole Świątyni i miastu przypominającemu w 

porannych promieniach słońca przeciągającego się lwa, którego grzywiastą głową było 

Święte Świętych, a wyprężonym tułowiem był potężny, spiętrzony masyw pałaców i domów 

o barwie płowego złota.  

Jezus zatrzymał się. Do Jego uszu doszło sarkanie kilku faryzeuszów, jadowitym szeptem 

ze znamienną przesadą wymieniających między sobą uwagi o olbrzymim powodzeniu 

Rabbiego, za którym poszedł cały świat, co dalekie było od prawdy, ale bliskie przekonaniu 

przeczulonego arcykapłana i schlebiających mu zwolenników. Wielkie oczy miał strach 

Kajafy. Jezus, usłyszawszy szemrania, spojrzał w stronę faryzeuszów, a jeden z nich, czując 

na sobie Jego wzrok, rzekł:  

— Rabbi, skarć twoich uczniów z powodu ich radości.  

Na to Jezus pochylił się ku przodowi, wyciągnął przed siebie dłoń i wykonując nią ruch, 

jakby dawał znak niewidzialnemu chórowi do rozpoczęcia śpiewu, odpowiedział mocnym 

głosem:  

— Powiadam wam, gdyby uczniowie moi zamilkli, kamienie wołać będą.  

 

 



Stali i słuchali, a apostołom zdawało się, że wszystko dokoła zaczyna kamienieć, że 

skamienieli ludzie i zwierzęta, skamieniały drzewa, rośliny i wszelkie wody, potem 

skamieniało niebo i powietrze, potem zastygł w kamienną bryłę czas i w granitowy głaz 

zamieniła się przestrzeń, i wszechświat stał się jednym kamieniem, śpiewającym 

kamiennoustymi ustami na chwałę Bożą, i spełniło się to, o czym przed chwilą z gorzką 

przesadą mówili faryzeusze: całe dzieło stworzenia wielbiło Jeszuę ben Josef.  

Apostołów ogarnął zachwyt. Pomyśleli, że niepotrzebnie lękali się jerozolimskiego ludu, 

który teraz w radosnym nastroju wita Jezusa i z zaufaniem towarzyszy Mu do Świętego 

Miasta, najpiękniejszego ze wszystkich miast świata!  

Czy jest możliwe, aby żywe piękno Dawidowego miasta, oprawnego w potężne mury, 

które są odbiciem murów stolicy Wiekuistego, zawieszonej na wysokościach, mogło być złe            

i zdradliwe, podstępne i bezbożne, aby zagrażało bezpieczeństwu Rabbiego? Nierozumna 

była ich trwoga i niepotrzebny był ich niepokój.  

Kefas i Johanan ben Zebadia, wychodząc z Bethanii, zdjęci lękiem o życie Rabbiego, 

zmówili się między sobą i pożyczyli u Eleazara krótkie miecze w skórzanych jaszczurach,                

i ukryli je pod tunikami, przytroczywszy pasami do boku. Uwierały ich te miecze, utrudniały 

chodzenie, ale bez skargi znosili dolegliwości, wierząc, że broń może się przydać                          

w legowisku wilków i lisów, dla obrony zagrożonego Męża.  

A teraz, patrząc na miasto pokoju i radujące się tłumy, zawstydzili się wielkim wstydem, a 

dusze ich spłonęły rumieńcem z powodu nieufności, jaką żywili dla ludu jerozolimskiego.  

Wprawdzie ci i owi faryzeusze mogą sarkać przeciw Rabbiemu, ale lud miłuje Go i w razie 

niebezpieczeństwa stanie w Jego obronie, jak to uczyniła minionego roku straż świątynna 

podczas Święta Namiotów, a zresztą nie wszyscy faryzeusze są przeciwni Mężowi! — tak 

pocieszył Kefas swoją duszę i uspokoił jej drżenie, a dusza jego przestała szeleścić i z 

ufnością pomyślała o Jerozolimie i jej mieszkańcach.  

A Jezus stał i wciąż patrzał na miasto.  

 

Z drugiej strony Biblii - antologia noweli biblijnej 

- ks. Marek Starowiejski 

 

Agata Christie Mallowan - Niegrzeczny osiołek 

Pewnego razu był sobie bardzo niegrzeczny osiołek. Lubił być niegrzeczny.                 

Gdy kładziono mu cokolwiek na grzbiet, zrzucał to i biegł za ludźmi, próbując ich 

ugryźć. Jego pan nie umiał sobie z nim poradzić, więc sprzedał go innemu człowiekowi, 

ale i ten nie umiał sobie z nim poradzić, więc też go sprzedał, i w końcu osiołek został 

sprzedany za parę groszy okropnemu starcowi, który kupował stare, zmęczone życiem 

osły i zabijał je ciężką pracą i złym traktowaniem. Lecz niegrzeczny osiołek dopadł 

starego człowieka i ugryzł go, a potem uciekł, wierzgając kopytami.  



Nie chciał, by go złapano, więc przyłączył się do karawany, która podążała drogą. 

"Nikt nigdy w tym tłumie nie dowie się, do kogo należę" - pomyślał osiołek. 

Wszyscy ludzie zmierzali do miasta Betlejem, a gdy przybyli na miejsce, udali się 

do wielkiego Khanu, pełnego przyjezdnych i zwierząt. 

Mały osiołek wśliznął się do miłej, chłodnej stajenki, gdzie zastał już wołu                        

i wielbłąda. Wielbłąd był bardzo zarozumiały, jak wszystkie wielbłądy, ponieważ 

wielbłądy uważają, iż tylko one znają setki tajemnych imion Boga. Był zbyt dumny, by 

rozmawiać z osiołkiem. Więc osiołek zaczął się przechwalać. Uwielbiał przechwałki. 

- Jestem bardzo niezwykłym osłem - powiedział. - Pojmuję sens przeszłości                     

i przyszłości. 

- A co to takiego? - spytał wół. 

- To tak jak moje przednie nogi - z przodu, a tylne - z tyłu. Widzicie, moja pra-, pra-

, po trzydziestosiedmiokroć prababka należała do Proroka Balaama i ujrzała na własne 

oczy Anioła Pańskiego! 

Lecz wół przeżuwał obojętnie, a wielbłąd zachował wyniosłość. 

Wówczas do stajenki weszli mężczyzna i kobieta, i było sporo zamieszania, ale 

wkrótce osioł zobaczył, że nic takiego się nie dzieje, że tylko kobieta będzie rodzić, co 

w końcu zdarza się każdego dnia. A gdy Dziecko przyszło na świat, nadeszli pasterze               

i robili wokół Dziecka dużo zamieszania - ale pasterze to bardzo prości ludzie. 

Lecz wtedy zjawili się jacyś ludzie w długich, bogatych szatach. 

- B.W.O. - chrapnął wielbłąd. 

- A co to znaczy? - spytał osiołek. 

- Bardzo Ważne Osobistości - wyjaśnił wielbłąd - z darami. 

Osiołek myślał, że te dary to będzie coś dobrego do zjedzenia, więc kiedy zrobiło 

się ciemno, zaczął węszyć wkoło. Ale pierwszy dar był żółty i twardy, bez smaku, drugi 

doprowadził osła do kichania, a trzeci, gdy osiołek go polizał, okazał się wstrętny                    

i gorzki. 

- Cóż to za głupie dary - stwierdził osiołek, rozczarowany. Ale gdy tak stał obok 

żłóbka, Dzieciątko wyciągnęło swą małą rączkę i chwyciło za ośle ucho, zaciskając 

mocno paluszki, jak to robią bardzo małe dzieci. 

I wówczas stała się bardzo dziwna rzecz. Osiołek nie chciał już być niegrzeczny.     

Po raz pierwszy w swym życiu chciał być dobry.  



I teraz on chciał dać Dziecku jakiś dar - ale nie miał nic do ofiarowania. Dziecko 

zdawało się lubić jego ucho, ale przecież ucho było częścią niego - i wtedy przyszła mu 

do głowy niezwykła myśl. Może mógłby dać dziecku siebie ... 

Wkrótce potem nadszedł Józef z wysokim nieznajomym. Nieznajomy mówił 

gorączkowo do Józefa i gdy osiołek im się przyglądał, z trudem mógł uwierzyć 

własnym oczom! 

Obcy zdawał się rozpływać, a na jego miejscu pojawił się Anioł Pański, złota postać 

ze skrzydłami. Ale po chwili Anioł zmienił się z powrotem w zwykłego człowieka. 

- No, no, mam przywidzenia - powiedział osiołek do siebie. - To chyba przez ten 

obrok, który zjadłem. 

Józef rozmawiał z Maryją. 

- Musimy wziąć Dziecko i uciec. Nie ma czasu do stracenia. - Jego wzrok padł na 

osiołka. - Zabierzemy tego osła, a właścicielowi, kimkolwiek on jest, zostawimy 

pieniądze. Dzięki temu nie stracimy ani chwili. 

Tak więc wyszli na drogę z Betlejem. Lecz gdy dotarli do wąskiego przesmyku, 

ukazał się Anioł Pański z ognistym mieczem i osiołek skręcił w bok i zaczął się wspinać 

na zbocze. Józef próbował zawrócić go z powrotem na drogę, ale Maryja powiedziała: 

- Pozwól mu prowadzić. Przypomnij sobie Proroka Balaama. 

I w chwili gdy znaleźli schronienie pośród kilku drzewek oliwnych, drogą 

przemknęli żołnierze króla Heroda na koniach, z obnażonymi mieczami. 

- Zachowałem się jak moja praprababka - stwierdził osiołek, bardzo z siebie 

zadowolony. - Zastanawiam się, czy jestem wciąż obdarzony umiejętnością patrzenia 

także w przyszłość. 

Zamrugał i ujrzał przyćmiony obraz: osła, który wpadł do dołu, i człowieka, który 

pomagał mu się wydostać ... 

- Patrzcie, to mój Pan, już jako dorosły - powiedział do siebie osiołek. 

Następnie ujrzał kolejny obraz: ten sam człowiek, wjeżdżający na ośle do miasta ... 

- Oczywiście - stwierdził osiołek. - On będzie koronowanym królem! 

Lecz korona zdawała się nie ze złota, ale z krzewu ciernistego (osiołek kochał 

ciernie i osty - ale coś takiego nie nadawało się chyba na koronę), wyczuwało się też 

zapach, który osiołek znał i którego się bał - zapach krwi; było też coś na gąbce, 

gorzkiego niczym mirra, której osiołek skosztował w stajence ... 



I mały osiołek zrozumiał nagle, że nie chce już spoglądać w przyszłość. Chciał po 

prostu żyć zwyczajnie, kochać swojego małego Pana i być kochanym przez Niego,                  

i zanieść Go,  a także Jego Matkę, bezpiecznie do Egiptu. 

 

 

Iz 50,4-7   Ps 22,8-9.17-20.23-24    Flp 2,6-11    Mt 26,14--27,66 

 

I czytanie :  Iz 50, 4-7   (Biblia Tysiąclecia) 
 

     Pan Bóg Mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą 

strudzonemu, przez słowo krzepiące. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak 

uczniowie.  Pan Bóg otworzył Mi ucho, a Ja się nie oparłem ani się cofnąłem.  Podałem 

grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym Mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed 

zniewagami i opluciem.  Pan Bóg Mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, 

dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

➢   Św. Ireneusz 
 

Pan przyszedł szukać zagubionej owcy... 

A więc jak przez nieposłuszeństwo dziewicy [Ewy] człowiek upadł, a upadając 

umarł, tak, przez Dziewicę, która była posłuszna Słowu Bożemu, człowiek na powrót 

ożył i przyjął życie. Pan bowiem przyszedł szukać zagubionej owcy (Łk 15, 4–7).  

A zagubił się człowiek. I dlatego nie powstało jakieś nowe stworzenie, ale rodząc 

się z tej, której ród był od Adama, zachował podobieństwo ukształtowania.  

Trzeba było bowiem zjednoczyć i streścić 1  Adama w Chrystusie, aby to, co 

śmiertelne wchłonięte zostało przez nieśmiertelność (2 Kor 5, 4), a Ewa przez Maryję, 

by Dziewica stała się orędowniczką dziewicy i usunęła dziewicze nieposłuszeństwo 

przez posłuszeństwo Dziewicy.  

 

 
1  gr. anakephalaiomai – dosłownie: „z powrotem sprowadzić pod jedną głowę”; jedno z ważnych pojęć teologii 

św. Ireneusza. 



To zaś przekroczenie, które zostało popełnione przy pomocy drzewa, zostało 

usunięte przez posłuszeństwo, przez które posłuszny Bogu Syn Człowieczy przybity 

został gwoździami do drzewa, odrzucając poznanie zła, a wprowadzając poznanie 

dobra. Złem jest nieposłuszeństwo Bogu, dobrem zaś posłuszeństwo Bogu.  

I dlatego Słowo mówi za pośrednictwem proroka Izajasza, zapowiadając rzeczy 

przyszłe dla ich spełnienia – po to są prorocy, by zapowiadali rzeczy przyszłe – mówi 

więc przez niego Słowo tak: „Ja się nie sprzeciwiam i nie przeciwstawiam, grzbiet 

swój podałem na biczowanie a lica swoje na policzkowanie, oblicza zaś swego nie 

odwróciłem od hańby oplucia” (Iz 50, 5n).  

A więc przez posłuszeństwo (Rz 5, 19), w którym posłuszny aż do śmierci (Flp 2, 

6) zawisł na drzewie, usunął dawne nieposłuszeństwo popełnione w związku                          

z drzewem.  

A sam, ponieważ jest Słowem Boga Wszechmogącego, które według 

niewidzialnego planu rozszerzyło się powszechnie po całym świecie i ogarnia (Mdr 1, 

7) jego długość i szerokość, jego wysokość i głębokość (Ef 3, 18), gdyż przez Słowo 

Bóg wszystkim zawiaduje, tak też ukrzyżowany został w tych [czterech kierunkach], 

Syn Boży, już wcześniej według planu krzyża oznaczony we wszechświecie.  

Wypadało bowiem, aby stając się widzialny, doprowadził do ujawnienia swe 

oznaczenie na planie krzyża we wszechświecie, aby swoje działanie w zakresie 

niewidzialnym ukazał także w sposób widzialny,  

➢ bo właśnie to On oświetla wysokość, to znaczy tę w niebiosach (Kol 1, 20), 

➢ obejmując głębokość, która jest w głębokościach ziemi (Ef 4, 9),  

➢ rozciąga długość od wschodu ku zachodowi  

➢ steruje szerokością od północy ku południowi 

 i On wzywa zaproszonych ze wszystkich stron do poznania Ojca 

(Iz 11, 12; J 11, 52).  

 

➢   Quodvultdeus 
 

Jezus, nowy Samson 

 

Nieprzyjaciele Samsona wyłupili mu oczy: dwie grupy uczniów, jak dwoje oczu, 

rozproszyły się w pierwszej chwili – jedni wypierają się Go [Chrystusa], drudzy 

uciekają.  

 



Dlatego woła nasz Najsilniejszy:  

❖ „Osłabły moje oczy, gdy czekam na Boga mojego” (Ps 68, 4) oraz  

❖ „Oświeć moje oczy, bym nie zasnął w śmierci” (Ps 12, 4).  

Wiemy, że rzeczywiście dokonało się to w uczniach, kiedy wraz ze 

zmartwychwstaniem Pana „otworzyły się oczy i poznali Go po łamaniu chleba” 

(Łk 24, 31).  

Nieprzyjaciele pochwycili Samsona, skuli go żelaznymi łańcuchami (Sdz 16, 21):            

te łańcuchy wyobrażają gwoździe krzyża.  

Wszystko co robili, szydząc z Niego – policzkowanie, opluwanie, bicie rózgami – 

zapowiedział prorok Izajasz, a święta Ewangelia poświadcza realizację tego w 

Chrystusie: Żydzi szydzą z Niego, jakby był ślepcem, i mówią Mu, uderzając Go po 

głowie trzciną: „Prorokuj nam, Mesjaszu, kto Cię uderzył?” (Mt 26, 68).  

 

 

 

 

 


