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W ramach "Szkoły Słowa Bożego" prezentujemy kolejny fragment książki:  

 Góra Oliwna 

 

Grota Getsemani 

 

Góra Oliwna miała bardzo wiele grot, starych cystern i miejsc, które mogły być 

wykorzystane do spania. Żydzi przybywali na Paschę - a na Paschę do Jerozolimy w 

czasach Jezusa mogło przyjść nawet do miliona ludzi - to oczywiście dla nich 

wszystkich nie było miejsca do spania w mieście. 
 

Wykorzystywano więc miejsca w pobliżu. Dlatego Pan Jezus przychodził z 

uczniami do groty, która nazywała się Getsemani. Getsemani znaczy tyle, co tłocznia 

oliwy. Zatem ta grota była zwyczajnie wykorzystywana do tłoczenia oliwek, a w 

czasie świątecznym jako miejsce do zatrzymania się. 
 

Grota jest bardzo mała i ma bardzo wąskie wejście. To tłumaczy, że kiedy św. Piotr 

stanął z mieczem, by Pana Jezusa bronić, właściwie mógłby to robić dość długo i 

skutecznie. Jezus jednak mu powiedział: "Schowaj miecz do pochwy". Dlatego 

Piotrowi udało się tylko jednemu uciąć ucho. 

 
 

 
 

 

Ogród Oliwny 

 



Pan Jezus z tego miejsca, gdzie zostawił uczniów, oddalił się na odległość, jak 

czytamy, rzutu kamieniem, żeby się modlić samemu, czyli do Ogrodu Oliwnego.  

Wziął ze sobą tylko Piotra, Jakuba i Jana. Dzisiaj tam, w miejscu Jego modlitwy, 

jest postawiona bazylika. Pierwsza była wzniesiona już w IV wieku. 

W Ogrodzie Oliwnym wszyscy mówią: "O, te oliwki pamiętają Pana Jezusa, 

widziały jak On płakał". Oczywiście, że nie pamiętają, bo wszystkie te drzewa oliwne 

Tytus kazał spalić. Z Góry Oliwnej był atak na Jerozolimę i pierwsze, co Rzymianie 

zrobili, to spalili całą roślinność. Te oliwki nie pamiętają więc Jezusa, choć to nie 

brzmi już tak poetycko. Owszem, jest jedna oliwka w Jerozolimie, która ma ponad 

dwa tysiące lat, ale ona nie jest w Ogrodzie Oliwnym, ale na terenie dawnego domu 

Kajfasza. 

 

Kościół Grobu Matki Bożej 

 

Trzecie ważne tutaj miejsce to kościół Grobu Matki Bożej. Maryja, jak pięknie 

mówimy w naszej tradycji, "zasnęła na Syjonie".  

Ale na Syjonie nie było żadnego cmentarza. Cmentarz jest na zboczu całej Góry 

Oliwnej, od samego szczytu po sam dół, i w Dolinie Cedronu. Góra Oliwna jest górą 

cmentarną, za murem miasta, bo ludzi grzebano poza murami miasta. Do dzisiaj 

zresztą jest ona czynnym cmentarzem, a pochówki tutaj są bardzo drogie. 

Tu były więc groby i tu Apostołowie przynieśli Maryję, żeby Ją pochować. 

 Oczywiście, wierzymy w to, że Maryja została wzięta do nieba z ciałem i z 

duszą, ale to znaczy, że doświadczyła dokładnie tego samego co Chrystus. Tak, 

pochowano Ją, a potem okazało się, że grób jest pusty. 

 

 

Już w IV wieku wybudowano tu 

kościół, w którego centrum był grób 

Matki Bożej - trochę jak grób Pana Jezusa 

był w centrum kościoła postawionego 

przez Konstantyna. Później ta świątynia 

została rozbudowywana w czasach 

krzyżowców, co widać dobrze po 

kształcie. 

 



Do grobu Matki Bożej schodzi się schodami ostro w dół. Muzułmanie po okresie 

krucjat nie zniszczyli tego miejsca, dlatego że oni szanują Maryję, tak samo jak 

szanują Jezusa jako proroka. 

Tym miejscem opiekują się prawosławni mnisi greccy. Katolicy mogą tu 

sprawować liturgię tylko raz z roku, w uroczystość Wniebowzięcia. 

 

 
 

 

Góra Oliwna jest kluczem do tego, co się wydarzyło w Getsemani. 

Jak pamiętamy, w Getsemani Pan Jezus modlił się:  

"Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich. Wszakże nie moja wola, 

lecz Twoja niech się stanie!" (Łk 22,42). 

Ale na dole Pan Jezus modlił się : "Ojcze nasz ....". Bo według tradycji św. 

Łukasza (wspartej tradycją miejscową) Jezus nauczył uczniów tej modlitwy. 

Łukasz mówi tak: Kiedy Jezus przebywał w pewnym miejscu na modlitwie, 

zwrócili się do Niego uczniowie, żeby nauczył ich się modlić tak, jak Jan nauczył 

swoich uczniów. Wtedy Pan Jezus powiedział: "Kiedy będziecie się modlić, 

mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje 

królestwo!" (Łk 11,2). 

W wersji św. Mateusza Ojcze nasz jest fragmentem Kazania na górze. 

Kościół "Pater Noster" 

 



Na Górze Ośmiu Błogosławieństw, w tym dużym kazaniu, Jezus mówi: "Jak się 

modlisz, to wejdź do swej izdebki i zamknij za sobą drzwi". I dodaje: "Wy 

zatem tak się módlcie: Ojcze nasz ....". I tam następuje ten tekst, który 

odmawiamy w tej dłuższej wersji (Mt 6,9-13). U Św. Łukasza jest on nieco skrócony. 

W tradycji chrześcijańskiej, która jest pielęgnowana po dzień dzisiejszy, zostało 

jednak, że miejscem nauczania Modlitwy Pańskiej była Góra Oliwna. 

Można stąd podejść nieco wyżej, do miejsca, z którego Jezus wstąpił do nieba. 

Wówczas ta góra nabiera zupełnie innego sensu. To znaczy, że tutaj uczył Ojcze 

nasz, kiedy zszedł na dół. W czasie męki mówił do Boga: "Ojcze, nie moja, tylko 

Twoja wola", i na tej górze Ojciec okazał się wierny, czyli zabrał Go do chwały.  

Jest to więc góra wyjątkowej relacji Jezusa z Bogiem - 

Tatą. 

 

 

 

Tablica w języku polskim jest od 1943 roku, umieścili ją żołnierze generała 

Andersa
1
. 

W IV wieku znajdował się tu kościół, który nazywano ładnie: Eleona, od greckiego 

słowa elaion, czyli gaj oliwny. Eleona, duża bazylika, miała dwie krypty (jedna z tych 

krypt jeszcze ocalała). 

Ta bazylika istniała do najazdu Arabów, kiedy to została zniszczona. W XII wieku 

postawiono tu klauzurowy klasztor żeński, który funkcjonował tak długo, jak długo 

byli chrześcijanie - krzyżowcy w Ziemi Świętej, bo to był klasztor łaciński. Dzisiaj 

zostały po nim ruiny. Ale są tu siostry karmelitanki, które na tym miejscu pracują. 

                                                           
1
 Tablicę w języku polskim ufundowali w 1943 roku żołnierze z 8. Brygady Strzelców Karpackich z 2 Korpusu Polskiego. Inicjatorem był O. 

Aureliusz Borkowski OFM (1887-1970). Jest ona jedną z najstarszych tablic.17 XII 1998 roku została poświęcona nowa tablica Ojcze nasz w 
języku polskim. Żołnierze i oficerowie polskiego kontyngentu sił ONZ na granicy izraelsko-libańskiej (UNIFIL), by ratować przed upływem czasu 
ten poważnie zniszczony polski ślad, zebrali potrzebną sumę pieniędzy i stali się fundatorami nowej tablicy. Stara tablica została przywieziona do 
Polski i po renowacji umieszczona w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie przy ul. Długiej 13/15.  

Ojcze nasz zostało tu                  

w ten sposób zapamiętane, że 

są tablice z tą modlitwą w 

kilkudziesięciu językach. 

 



Pod pierwotną bazyliką jest krypta. "Krypta" lub "grota" to po łacinie spelunca. 

Pełny opis tej "spelunki" to Spelunca in qua Iesus discipulos suos docebat, czyli 

Grota, w której Jezus nauczał swoich uczniów. 

Do końca nie wiemy, czego ich nauczał, choć jeśli czytamy Ewangelię św. 

Mateusza, to z niej wynika, że na Górze Oliwnej Pan Jezus wygłosił też swoją mowę 

eschatologiczną, ostatnią wielką mowę. 

U Mateusza tych mów jest aż pięć. Ostatnia mówi o rzeczach ostatecznych. 

Jezus wygłaszał ją, patrząc z Góry Oliwnej na miasto. Uczniowie byli zachwyceni 

tym, co widzieli, zwłaszcza, że z tej strony patrzyli prosto na świątynię, więc mówili: 

"Nauczycielu, patrz, co za kamienie i jakie budowle!".  

A Pan Jezus wtedy powiedział: "Nie zostanie tu kamień na kamieniu ..." i 

zaczął wygłaszać wielką mowę o rzeczach ostatecznych. 

We wczesnym średniowieczu powstała tradycja mówiąca o tym, że z tej groty, w 

której Jezus nauczał swoich uczniów, Apostołowie rozeszli się na cały świat. 

 Jezus - przynajmniej w Ewangelii Łukaszowej  - wstąpił do nieba z Góry 

Oliwnej, więc i z Góry Oliwnej ich rozesłał. 

Tradycja jest więc taka, że Apostołowie poszli stąd na cały świat, ale zanim to się 

stało, każdy z nich wypowiedział jedno zdanie mówiące o tym, w co wierzy.  

W sumie wypowiedzieli więc dwanaście zdań. A dwanaście zdań to jest Skład 

Apostolski
2
. 

Kościół bardzo długo pamiętał to wydarzenie w uroczystości, która nazywała się 

świętem Rozesłania Apostołów. Obchodzono go 15 lipca.  

 

 

                                                           
2
 Modlitwa "Wierzę w Boga" określana jest też jako Apostolski symbol wiary. Taka jest w zasadzie jej oficjalna nazwa. 

Modlitwa datowana jest na początek III wieku, została napisana w Rzymie, choć niektórzy jej powstanie przypisują 

Apostołom. Skład Apostolski to przede wszystkim wyznanie wiary w Trójcę Świętą - właśnie z tego powodu ta modlitwa 

jest tak ważna dla katolików. Modlimy się w niej słowami "Wierzę w Boga", "I w Jezusa Chrystusa" oraz "Wierzę w Ducha 

Świętego" - to właśnie szczególne podkreślenie wiary w Trójcę Świętą. 

Owo rozesłanie przedstawiano 

w ten sposób:  

Apostołowie rozchodzą się z 

Góry Oliwnej i każdy ma 

banderolkę wychodzącą z ust, 

na której jest jedno zdanie ze 

Składu Apostolskiego. 



Skład Apostolski to jest ważna modlitwa.  

My dzisiaj podchodzimy do niej dość lekko, natomiast w starożytności, kiedy 

przygotowywano ludzi do chrztu, przez bardzo długi czas nie wolno im było w ogóle 

tej modlitwy mówić. 

Czterdzieści dni przed chrztem w długim procesie trzyletniego przygotowania 

biskup stawał przed katechumenami i trzy razy odmawiał Wierzę w Boga, a oni w 

ciągu tych trzech razy mieli zapamiętać ów tekst, ponieważ nie wolno było go 

zapisywać. 

Święty Augustyn mówi, że jedynym miejscem, na którym może być zapisany 

Skład Apostolski, jest serce człowieka. Masz ten tekst w sercu i on w tobie tak długo 

pracuje, tak długo modlisz się nim, medytujesz nad nim, aż wreszcie będziesz zdolny 

sam go na głos wypowiedzieć. Innymi słowy, zapytany o swoją wiarę, potrafisz ją 

wypowiedzieć, dać o niej świadectwo. Ale żeby o niej mówić, najpierw musisz ją mieć 

w sobie i ona musi w tobie tak pracować, żebyś mógł wypowiedzieć te słowa, gdy 

przyjdzie czas. Dlatego to jest bardzo szczególna modlitwa. 

 

 

"A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój 

wam!  Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich:  

Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się 

w waszych sercach?  Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja 

jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani 

kości, jak widzicie, że Ja mam.   

Kaplica Wniebowstąpienia Pańskiego 

 

 



Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.  Lecz gdy oni z radości jeszcze nie 

wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: Macie tu coś do jedzenia? Oni 

podali Mu kawałek pieczonej ryby.  Wziął i jadł wobec nich.  

Potem rzekł do nich: To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do 

was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co 

napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w 

Psalmach.   

Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma,  i rzekł do nich:  

Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia 

zmartwychwstanie,  w imię Jego głoszone będzie nawrócenie                      

i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od 

Jerozolimy.  Wy jesteście świadkami tego.  Oto Ja ześlę na was 

obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż 

będziecie uzbrojeni mocą z wysoka.   

Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich.  A kiedy ich 

błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z 

wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, <wielbiąc i> 

błogosławiąc Boga". (Łk 24,36-53). 

Jesteśmy w miejscu, które jest w rękach muzułmańskich, chociaż to pomieszczenie 

wybudowane na miejscu pierwotnego kościoła było chrześcijańskie i zostało 

wzniesione rękami chrześcijan.  

Pierwsza świątynia powstała tutaj już w IV wieku. Usytuowana została na planie 

centralnym, na planie koła. Był jeszcze drugi okrąg, który był murem dla tej 

wewnętrznej świątyni. 

Kiedy przyszli krzyżowcy,  to w dużej części ją odbudowali i doprowadzili do 

takiego stanu, jaki jest dzisiaj, z wyjątkiem kopuły. Zostawili otwartą przestrzeń w 

kopule, aby każdy człowiek miał wrażenie, że to miejsce ciągnie go do nieba. 

Przykrycie tego miejsca ciężką kopułą to pomysł muzułmanów. 

Chrześcijanie mają prawo modlić się w kaplicy Wniebowstąpienia Pańskiego 

wyłącznie w uroczystość Wniebowstąpienia. Wtedy przy murze, który idzie dookoła, a 

nie wewnątrz świątyni, ustawione są przez cały dzień ołtarze i jest sprawowana 

chrześcijańska liturgia. Poza tym dniem modlitwy chrześcijańskiej tu nie ma. 

Jest tu też skałka, na której dopatrywano się śladów Pana Jezusa - odcisku Jego 

stóp. Stąd Pan Jezus miał się wznieść do nieba. 



Są dwa takie miejsca na świecie; jedno właśnie tu, a drugie w Rzymie przy kościele 

Quo vadis. Myślę, że jest to dobre miejsce, żeby się pomodlić o dar nieba dla 

wszystkich naszych bliskich zmarłych. 

Z duchowego przesłania warto przypomnieć jeszcze jeden tekst. Jest on w Liście do 

Hebrajczyków. 

"Chrystus za dni ciała swego z głośnym wołaniem i płaczem zanosił modlitwy 

do Tego, który mógł Go ocalić od śmierci. I został wysłuchany, dzięki swej 

uległości" (Hbr 5,7). 

To jest tekst, który mówi, że "z głośnym wołaniem i płaczem" - jesteśmy wtedy w 

Getsemani - Jezus modlił się do Ojca, żeby Go zachował od śmierci. Nam się wydaje, 

że nie został wysłuchany. Tymczasem został wysłuchany, ale tutaj, na górze. Tu Go 

Ojciec wziął do siebie, wziął Go do chwały. 

Pierwsze wyznania wiary dotyczące zmartwychwstania Pana Jezusa nie są takie, że 

On zmartwychwstał, tylko że Ojciec Go podniósł z martwych, wskrzesił. 

Taka jest pierwotna wiara Kościoła. Jezus postawił wszystko na Boga, łącznie ze 

swoim życiem, a Bóg okazał sie wierny i podniósł Go ze śmierci. 

 

 

 

Postawisz na Niego, a On okaże się wierny. 

Takie jest też przesłanie wniebowstąpienia 

Góra Oliwna jest więc górą wierności Pana Boga 


