
Mk 11, 1-11 

 

(1) Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, posłał 

dwóch spośród swoich uczniów   

(2) i rzekł im: Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do 

niej znajdziecie oślę uwiązane, na którym jeszcze nikt z ludzi nie siedział. 

Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj!  

(3) A gdyby was kto pytał, dlaczego to robicie, powiedzcie: Pan go potrzebuje i 

zaraz odeśle je tu z powrotem.  

(4) Poszli i znaleźli oślę przywiązane do drzwi z zewnątrz, na ulicy. Odwiązali 

je,  

(5) a niektórzy ze stojących tam pytali ich: Co to ma znaczyć, że odwiązujecie 

oślę?  

(6) Oni zaś odpowiedzieli im tak, jak Jezus polecił. I pozwolili im.  

(7) Przyprowadzili więc oślę do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a On 

wsiadł na nie.  

(8) Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki ścięte na polach. 

(9) A ci, którzy Go poprzedzali i którzy szli za Nim, wołali: Hosanna! 

Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie.  

(10) Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które przychodzi.  

Hosanna na wysokościach!  

(11) Tak przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. Obejrzał wszystko, a że 

pora była już późna, wyszedł razem z Dwunastoma do Betanii. 

 

 

 

 

 

 



Uroczysty wjazd do Jerozolimy - (Mk  11, 1-11) 

Dr Joanna Jaromin, "Krąg biblijny nr 36" Wyd. Biblos 

 

Po uzdrowieniu niewidomego Bartymeusza u bram Jerycha Jezus ruszył wraz              

z uczniami do Jerozolimy. To był zapowiedziany wcześniej cel ich podróży: "Oto 

idziemy do Jerozolimy. 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 10,33-34).  

Tak brzmiała trzecia zapowiedź męki, którą Jezus skierował do swoich uczniów, 

dopełniając czary goryczy i niezrozumienia z ich strony. 

Najpierw jednak musieli przejść przez Betfage i Betanię położone na Górze Oliwnej 

(Mk 11,1). 

Betfage ("dom fig") było miejscem, w którym pielgrzymi udający się do Świętego 

Miasta dokonywali rytualnego oczyszczenia. W jego okolicy prawdopodobnie rosło 

drzewo figowe, które Jezus przeklnie za brak owoców.  

W Betanii natomiast, miejscowości oddalonej od Jerozolimy ok. 3 km, mieszkali 

przyjaciele Jezusa: Łazarz ze swymi siostrami, Marią i Martą (J 11,1-2 n.).  Tutaj też 

według Jana Jezus zostanie namaszczony przed swoją męką (J 12,1-11), choć Marek                        

i Mateusz lokalizują tą wydarzenie w domu Szymona Trędowatego (Mk 14,3-9, Mt 26,             

6-13), a nie Łazarza. 

Góra Oliwna znajdowała się po wschodniej stronie miasta, co nie jest bez znaczenia, 

jako że zgodnie z oczekiwaniami właśnie ze wschodu miał nadejść Mesjasz. Tutaj też będą 

miały miejsce ważne wydarzenia, jak pojmanie Jezusa (Mk 14,32.43-49) oraz Jego 

wniebowstąpienie (Łk 24,50-51). 

To właśnie stamtąd, z okolic Jerozolimy, Jezus posłał dwóch uczniów do wsi                         

z niecodziennym poleceniem: " (2) i rzekł im: Idźcie do wsi, która jest przed 

wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie oślę uwiązane, na którym 

jeszcze nikt z ludzi nie siedział. Odwiążcie je i przyprowadźcie 

tutaj!      (3) A gdyby was kto pytał, dlaczego to robicie, powiedzcie: Pan go 

potrzebuje i zaraz odeśle je tu z powrotem.  " (Mk 11,2-3). 

 

 



Jezus wiedział dokładnie, gdzie będzie stał osiołek, zatem wypowiedział 

proroctwo, podobnie jak wcześniej, uprzedzając uczniów, że czeka Go męka, śmierć                     

i zmartwychwstanie. W ten sposób nawiązał do słów proroka Zachariasza, który 

zapowiadał, że właśnie na osiołku, a nie na rumaku, ma przybyć Mesjasz - Król Pokoju: 

"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" (Za 9,9). 

Jezus zamierzał wystąpić jako "Pokorny", podczas gdy wszyscy, na czele z 

apostołami, czekali na Mesjasza w pełni swojego królewskiego majestatu, triumfującego 

nad wrogiem.  

Warto zwrócić uwagę na wzmiankę: "na którym jeszcze nikt z ludzi nie siedział" 

(Mk 11,2). W myśl starotestamentalnych przepisów rytualnych, zwierzę, które nie zostało 

jeszcze skażone - w przypadku osła pracą - ma charakter sakralny (np. Lb 19,2; Pwt 15,19; 

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

innego rodzaju celów kultycznych. 

Wjazd do Jerozolimy miał zatem nie tylko podkreślić królewską godność Jezusa, ale 

także ukazać religijny aspekt tego wydarzenia. 

Słowa z Mk 11,2 przywołują na myśl jeszcze jedno wydarzenie, o którym Łukasz i Jan 

piszą wprost, a mianowicie pogrzebanie Jezusa w grobie, "w którym nikt jeszcze nie był 

pochowany" (Łk 23,53), "w którym jeszcze nie złożono nikogo" (J 19,41). Mateusz 

wspomina tylko, że był to nowy grób (Mt 27,60). 

U Marka wzmianka na ten temat w ogóle się nie pojawia. A jest to ważne. 

Jezusowi jako świętemu i nieskalanemu przysługiwało pierwszeństwo pod każdym 

względem. Wjazd do Jerozolimy na osiołku, którego nikt do tej pory nie dosiadał, i 

pogrzebanie za murami w Jerozolimie w grobie, w którym nie spoczęły jeszcze żadne 

zwłoki, wyznaczają ramy tego wyjątkowego pobytu Jezusa w Świętym Mieście. 

 Mamy tu do czynienia z kolejną inkluzją w Ewangelii św. Marka : 

 Z jednej strony Jezus wjechał do Jerozolimy jak król, a z drugiej - mimo, że 

wyprowadzony z niej został jak przestępca, aby zakończyć swój żywot ziemski między 

złoczyńcami - to jednak pogrzebany został także jak król - w nienaruszonym przez nikogo 

grobie, z ogromną ilością wonności. 

Jezus zdawał sobie sprawę z tego, że wypełnienie przez uczniów Jego polecenia może 

spotkać się z oporem właścicieli zwierzęcia, dlatego jako wytłumaczenie kazał im podać 

jeden argument: "Pan go potrzebuje" (Mk 11,3).  



Tylko w tym momencie Jezus sam siebie nazwał Panem. Rzeczywiście, potrzebował 

osiołka, aby ukazać się takim, jakim był - w całej swojej pokorze i miłości bez granic. 

Uczniowie zastali wszystko tak, jak im powiedział Jezus. Spotkali również tych, 

którzy dopytywali się, dlaczego odwiązują oślę, ale którym też w zupełności wystarczyła 

udzielona im za radą Mistrza odpowiedź. Odwiązując osiołka, w pewnym sensie uwolnili 

go. To prefiguracja tego, co ma nastąpić. 

Po zmartwychwstaniu Jezus da im inne polecenie: "Idźcie na cały świat i głoście 

Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, 

będzie potępiony" (Mk 16,15-16). Dostaną więc nakaz oswobodzenia ludzi z niewoli 

grzechu niewiary. 

Zaraz też wielu zarzuciło na Niego swoje płaszcze. Inni natomiast wyścielili swoimi 

płaszczami drogę. Podobnie jak Bartymeusz z poprzedniej perykopy pozbyli się płaszczy, 

czyli wszystkiego, co mieli. 

Jezus zasiadł na osiołku jak na tronie i dokonał uroczystego wjazdu do Jerozolimy, do 

stolicy, obejmując niejako swoje królestwo w posiadanie. Za kilka dni zajmie inny tron, 

tron krzyża, aby dopełnić miłości do swego ludu. Ci, którzy słali na drodze przed Jezusem 

zielone gałązki, symbolizujące nowe życie, wyrażali w ten sposób swoją nadzieję, że 

zapewni im nową egzystencję - egzystencję w pokoju. 

Ludzie otwierający i zamykający orszak królewski wznosili okrzyki chwały. A więc 

Jezus otoczony był nie tylko uczniami, ale i wiwatującym tłumem; już niebawem jednak 

wszyscy Go opuszczą i zostanie sam na sam ze swoimi oprawcami. 

 Ci, którzy wołali: "Hosanna! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię 

Pańskie" (Mk 11,9; por. Ps 118,25-26a), 

 będą wołać: "Ukrzyżuj Go!" (Mk 15,13.14). 

"Hosanna" - początkowo było wezwaniem Bożego zbawienia, później zmieniło się w 

okrzyk radości z powodu pewności, że Jahwe nigdy nie zawodzi, że zawsze spieszy, aby 

ocalić swój lud, zbawić go. Zbawienie, o które prosili Jezusa ludzie z tłumu, właśnie 

nadeszło, ale oni nie rozpoznali w Nim Mesjasza, bo nie takiego Mesjasza oczekiwali. 

 

Jezus, wjeżdżając do Świętego Miasta jak 

starotestamentalni królowie, być może nawet 

zasadniczo odpowiadał wyobrażeniom tłumu na 

temat politycznego triumfatora, ale jeden element 

zupełnie do nich nie pasował                           - 

osiołek  ... 



A przecież w imię Pańskie może przybywać właśnie mesjasz na osiołku, a nie żaden 

potężny mocarz. Każdy, kto wjechałby do Jerozolimy w inny sposób, nie pochodziłby od 

Boga, lecz przychodziłby we własnym imieniu. 

Błogosławiony zatem jest tylko ten, który przychodzi od Boga. Dlatego okrzyki: 

"Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które przychodzi. Hosanna na 

wysokościach!" (Mk 11,10) - długo jeszcze rozbrzmiewały pośród rozentuzjazmowanego 

tłumu. 

 W poprzedniej perykopie niewidomy Bartymeusz nazwał Jezusa "Synem Dawida" 

(Mk 10,47.48), teraz ci wszyscy, którzy podążają za Nim w Jego orszaku, błogosławią 

królestwo Dawida, które nadchodzi w osobie jego potomka, zapowiedzianemu królowi 

przed wiekami przez samego Jahwe (2 Sm 7,12-14). 

Jezus, potomek Dawida, zapoczątkował to królestwo, wjeżdżając na osiołku do miasta, 

które Dawid zdobył orężem, a w którym On za kilka dni zostanie ogłoszony królem - taki 

bowiem napis zawiśnie oficjalnie na krzyżu (Mk 15,26) - i uznany za Syna Bożego                 

(Mk 15,39), ale nie przez tych, którzy triumfalnie witali Go podczas wjazdu do 

Jerozolimy, ale przez pogańskiego żołnierza. 

  

"Naród izraelski patrzy na Jezusa oczyma własnej historii; jest to historia, która 

prowadziła naród wybrany przez wszystkie drogi jego duchowości, jego tradycji, jego 

kultu, właśnie ku Mesjaszowi. Jednocześnie te historia jest trudna. Królestwo Dawida 

przedstawia punkt kulminacyjny pomyślności i ziemskiej chwały narodu, który od czasów 

Abrahama częstokroć odnajdywał swoje przymierze z Bogiem - Jahwe, ale nieraz także je 

łamał. Czy teraz zacieśni to przymierze w sposób definitywny? Lub może zgubi na nowo 

tę nić powołania, które od początku wskazywała sens jego historii?" 

Doskonale znamy odpowiedzi na te pytania. 

Jezus wjechał uroczyście do Jerozolimy i wszedł do świątyni (Mk 11,11a), do swojej 

własności, do swojego domu, ponieważ świątynia była właśnie mieszkaniem Jahwe pośród 

swego ludu, miejscem Jego szczególnej obecności. 

 Jezus wszedł więc do domu swego Ojca. "Obejrzał wszystko" (Mk 11,11b). 

Jan Paweł II próbował wyjaśnić 

zachowanie Izraelitów                                     

w kontekście historycznym: 



Jezus, przychodząc do domu, objął w posiadanie swoje dziedzictwo. 

 "Obejrzał wszystko", czyli sprawdził, czy wszystko jest na swoim miejscu, czy nic 

się nie zmieniło od czasu, kiedy ziemscy rodzice przynieśli Go tutaj po raz pierwszy, a 

przede wszystkim - czy jest tam jeszcze miejsce dla Jego Ojca, który jest w niebie .... 

Wypełniło się tu także proroctwo Malachiasza, którego początek Marek zacytował w 

pierwszych słowach swojej ewangelii (Mk 1,2): "Oto Ja wyślę anioła mego, aby 

przygotował drogę przede Mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, 

którego wy oczekujecie, i Anioł Przymierza, którego pragniecie" (Ml 3,1). 

Podczas pobytu Jezusa w świątyni zrobiło się późno, nastał mrok, ten sam, który 

spowije ziemię od południa do godziny piętnastej (Mk 15,33), godziny miłosierdzia dla 

całego świata. 

Nie było już wiwatującego tłumu, zostało tylko Dwunastu, choć nie na długo. Z nimi 

Jezus udał się do Betanii (Mk 11,11c). Minął właśnie pierwszy z sześciu dni pobytu Jezusa 

w Jerozolimie, dzień szczególny, ale jakże różny od tych ostatnich, które spędzi w 

"mieście pokoju". 

 

„Poszli i znaleźli oślę przywiązane do drzwi z zewnątrz, na ulicy ”  (Mk 11, 4) 
 

Marek i Łukasz opowiadają, że dwaj uczniowie zgodnie z poleceniem Pana znaleźli 

przywiązane oślę, na którym nie siedział jeszcze żaden człowiek, odwiązali je i 

przyprowadzili do Pana. Marek dodaje: znaleźli oślę przywiązane do drzwi na zewnątrz, 

na ulicy". A kto był "na zewnątrz"? Ci oczywiście, którzy pochodzili z pogan, którzy byli 

obcy Przymierzu i których nie dotyczyła obietnica Boga. Odpoczywali na ulicy, a nie pod 

dachem albo w domu, byli skrępowani własnymi grzechami i zostali uwolnieni przez 

wiedzę uczniów [którzy od Słowa otrzymali prawdziwie duchową naukę]. Pęta 

związanego oślęcia i grzechy popełnione przeciwko zdrowemu rozumowi zostały rozbite 

przez Jezusa, który jest "bramą życia" (J 10,17). Przed nią, przed bramą, na zewnątrz, a nie 

wewnątrz, znajdowały się pęta i grzechy, bo przecież więzy nie mogą się znajdować 

wewnątrz bramy. Przy związanym oślęciu - jak mówi Marek - stali jacyś ludzie: moim 

zdaniem ci, którzy je przywiązali [właściciele]. Właścicielami są przewrotne istoty, które 

podporządkowały sobie i związały grzesznika, zatem nie mogą one patrzeć w twarz 

prawdziwego Pana, który uwalnia oślę z ich pęt [...]. Marek pisze ponadto, że Pan 

powiedział o oślęciu: "Na którym nie siedział jeszcze żaden człowiek". Jestem zdania, że 

tutaj robi aluzję do tego, iż przed pobytem Jezusa wśród ludzi, ci, którzy później przyjęli 

wiarę, nie poddali się jeszcze Słowu  (Orygenes, „Komentarz do Ewangelii według św. 

Jana” 10,30,192;10,31,204, tłum. S. Kalinkowski). 
 



 
 

"Przyprowadzili więc oślę do Jezusa, a On wsiadł na nie" (Mk 11,7) 
 

Określenie: "On przywiąże swego osła w winnicy [...] i wypierze swoją szatę w krwi 

winnego grona" (Rdz 49,11) - symbolicznie zapowiada to, co z Chrystusem miało się stać      

i co miał czynić w przyszłości. U wejścia do pewnej wioski było bowiem przywiązane do 

krzewu winnego oślę, które Chrystus kazał przyprowadzić do siebie i wsiadł na nie, by 

wjechać do Jerozolimy, gdzie też znajdowała się wspaniała świątynia żydowska, która przez 

was (Rzymian) została zniszczona. Potem został On ukrzyżowany, by wypełniły się również 

pozostałe proroctwa. Słowa: "wypierze swoją odzież we krwi winnego grona" - 

zapowiadały bowiem cierpienia, jakie miał znieść, by oczyścić tych, którzy w Niego wierzą. 

Szata bowiem [...] to ludzie wierzący w Niego, w których zamieszkuje Logos (św. Justyn, 

"Apologia" 1,32,5-8, tłum. L. Misiarczyk). 
 

 

 

 

 

„Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki ścięte na polach. A ci, 

którzy Go poprzedzali, wołali: <Hosanna! Błogosławiony Ten, który przychodzi                 

w imię Pańskie>”  (Mk 11, 8-9) 
 

"Inni ścięte gałązki [...] słali na drodze". Ścinali gałązki drzew przynoszących owoce, 

a zasadzonych na Górze Oliwnej, i kładli je na drodze, aby drogi krzywe uczynić prostymi, 

a wyboiste równymi po to, by Chrystus, zwycięzca grzechów i demonów, prościej i 

pewniej trafiał do serc wierzących [...]. Gdy zaś już dokonali wszystkiego, czego mieli 

dokonać, złożyli także hołd swoich głosów, idąc przed i postępując za Nim, wołali nie 

krótkim czy milczącym wyznaniem, lecz z wszystkich sił, wołając: "Hosanna Synowi 

dawidowemu. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie" [...].  

W ewangelii chłopcy wznosili palmy Zbawicielowi wjeżdżającemu do Jerozolimy, 

wołając "Hosanna" [...]. Wzięli te słowa z Psalmu 117. "Hosanna" zaś w języku 

hebrajskim oznacza: "Panie, zbaw mnie" (św. Hieronim, „Homilia na dzień Paschy” 94, 

tłum. za: "Ojcowie Kościoła komentują Biblię"). 

 

 

Czyż dla zazdrosnego ducha książąt żydowskich nie było to wielkim krzyżem słyszeć, 

jak mnóstwo ludu wołało i nazywało Chrystusa swoim królem? Lecz czymże było dla 

Pana być królem Izraela? Czyż dla króla wieków było czymś wielkim stać się królem 

ludzi? Chrystus nie jest królem Izraela dla nakładania podatków lub żeby mieć wojsko 

żelazem uzbrojone i fizycznie pokonywać wrogów, lecz jest On królem Izraela, który 

duchami rządzi, o wieczność się troszczy, wierzących, ufających, kochających do 

królestwa niebieskiego prowadzi.  



A więc, iż Syn równy Ojcu, Słowo, przez które wszystko się stało, zechciał zostać 

królem Żydów; to było objawem Jego hojności, a nie wywyższenia, dowodem Jego 

miłosierdzia, a nie zwiększeniem Jego władzy. Ten bowiem, który na ziemi nazwany jest 

królem Żydów, w niebie jest Panem aniołów (św. Augustyn, „Homilie na Ewangelię św. 

Jana” 51,4, tłum. W. Szołdrski, W. Kania). 
 

 

 

1. Przez dwa tysiące lat niewiele się zmieniło. My także, podobnie jak niegdyś 

uczniowie Jezusa, chętniej uczestniczymy w Jego wjeździe do Jerozolimy, niż 

podążamy za Nim drogą krzyżową. Często wiara wprost nas rozpiera, więc 

pragniemy się niż dzielić z innymi. Wydaje się nam, że dla Jezusa gotowi jesteśmy 

zrobić wszystko, nie słyszymy zatem, jak mówi dzisiaj: "Dzisiaj, tej nocy, zanim 

kogut dwa razy zapieje, ty trzy razy się Mnie zaprzesz"  (Mk 14,30). Gdy jednak 

przychodzą trudności, wtedy nasza wiara przechodzi kryzys. Podobnie chętniej 

uczestniczymy w procesji z palmami w Niedzielę Palmową, wołając "Hosanna!", 

niż w nabożeństwie drogi krzyżowej lub w wieczornej czy nocnej adoracji krzyża  

w Wielki Piątek.  

      Musimy jednak pamiętać, że uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy to początek 

Wielkiego Tygodnia, preludium Jego męki i śmierci, ale także zmartwychwstania. 

Jeśli będziemy się z Nim nie tylko radowali, ale i współcierpieli, to również razem  

z Nim zmartwychwstaniemy. 

 

2. Jezus, wjeżdżając do Jerozolimy na osiołku, daje nam wzór pokory, potwierdza 

czynem słowa, które wypowiedział do uczniów: "Syn Człowieczy nie przyszedł, 

aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu"                     

(Mk 10,45). Skoro więc Jezus staje się Sługą nas wszystkich, to my również 

powinniśmy służyć Jemu i braciom. Wszystkie prace dnia codziennego wykonane  

z pokorą i miłością są najlepszą formą naśladowanie Chrystusa w służbie Bogu                  

i człowiekowi. 

         

 

3. Po wjeździe do Jerozolimy Jezus wszedł do świątyni. Powinniśmy pamiętać, że              

to my jesteśmy świątynią, nie tylko tworząc wspólnotę Kościoła, ale także każdy                 

z osobna. Tego dnia Jezus wszedł i "obejrzał wszystko" (Mk 11,11). Nic nie 

powiedział, więc można założyć, że nie miał zastrzeżeń 

      Gdy jednak następnego dnia wszedł do świątyni, zamiast domu modlitwy zastał 

"jaskinię zbójców" (Mk 11,17). Wynika z tego, że każdego dnia musimy 

podejmować wysiłek, aby nasza dusza, nasze serce i nasze ciało były gotowe na 

przyjęcie Jezusa oraz aby zawsze znalazł w nas gościnę, jaka tylko Jemu się należy. 

 


