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  Ewangelia     Niedziela Palmowa Wielkiego Postu  
                           

Mt 21, 1 - 11,   9  kwietnia  2017 
 

(1) Gdy się przybliżyli do Jerozolimy przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, 

wtedy Jezus posłał dwóch uczniów (2) 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! (3) A gdyby wam kto co mówił, powiecie: Pan ich 

potrzebuje, a zaraz je puści. (4) Stało się to, żeby się spełniło słowo 

Proroka: (5) Powiedzcie Córze Syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do Ciebie 

łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy. (6) Uczniowie poszli i uczynili, 

jak im Jezus polecił. (7) Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe 

płaszcze, a On usiadł na nich. (8) A ogromny tłum słał swe płaszcze na 

drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze. (9) 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! (10) Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się 

całe miasto, i pytano: Kto to jest?(11) A tłumy odpowiadały: To jest prorok, 

Jezus z Nazaretu w Galilei. 

 

 

Św. Tomasz z Akwinu - Złoty łańcuch - 

CATENA AUREA 

 

Krąg Biblijny  nr 31 

 
w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego! 

Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II  Sióstr Prezentek                      

w Rzeszowie 
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św. Remigiusz: Gdy przybliżył się Jezus ku Jerozolimie i przyszedł do 

Betfage, do góry Oliwnej. Betfage było wsią kapłańską położoną na zboczu Góry 

Oliwnej, w odległości tysiąca kroków od Jerozolimy. Kapłani bowiem, którzy służyli 

w świątyni przez określone dni, po wypełnieniu swych obowiązków, udawali się tam, 

aby pozostać. Podobnie bowiem i ci, którzy podejmowali służbę, udawali się tam. 

Było bowiem nakazane w Prawie, że nikt nie mógł iść w dni szabatu więcej niż tysiąc 

kroków. 

św. Jan Chryzostom: wtedy posłał dwóch uczniów, mówiąc im: Idźcie 

do miasteczka, które jest przed wami, a natychmiast znajdziecie oślicę 

uwiązaną i oślę z nią; odwiążcie i przywiedźcie mi. A jeśliby wam kto co rzekł, 

powiedźcie, iż Pan ich potrzebuje.  Nie powiedział uczniom: Powiecie: Pan twój 

potrzebuje ich albo Pan wasz, aby rozumieli uczniowie, iż on sam jeden jest Panem, 

nie tylko zwierząt, ale i wszystkich ludzi. Albowiem i grzesznicy są jego, z racji 

stworzenia, są zaś z diabła z powodu swej woli (...) I w tym uczniów poucza, że mógł 

zabronić i żydom, lecz nie chciał, ale uczy, iż dadzą, o cokolwiek zostaną poproszeni. 

Jeśli bowiem udzielali ci, którzy nie znali Chrystusa, to tym bardziej przysługuje 

wszystko dawać uczniom. To zaś co się mówi: a zaraz je puści, trzeba rozumieć, iż 

zwierzęta po wejściu do Jerozolimy, do swego pana zostaną oddane przez Chrystusa. 

(...) Z racji pewnego podobieństwa ludzie nie rozpoznający Syna Bożego 

porównani są do zwierząt. Jest bowiem zwierzę nieczyste (...) nierozumne, głupie, 

słabe i obciążone. Takimi byli ludzie przed przyjściem Chrystusa, nieczyści różnymi 

doznaniami, nierozumni, (...) głupi z powodu odrzucenia Boga, słabi co do duszy. (...) 

I gdyby ich Bóg mocną ręką swego miłosierdzia nie rozwiązał, to pozostaliby aż do 

śmierci w więzach swych grzechów. I dlatego Chrystus mówi swym uczniom: 

odwiążcie, mianowicie przez waszą naukę i przez wasze cuda, ponieważ wszyscy 

żydzi i poganie zostali uwolnieni przez Apostołów; i przywiedźcie mi, to znaczy 

zwróćcie ich ku mej chwale. 

Orygenes: Stąd i wstępując do nieba rozkazał uczniom, aby odpuszczali grzechy, 

udzielając Ducha Świętego. 

Remigiusz: Tak wówczas powiedział Chrystus Apostołom: A jeśliby wam kto 

co rzekł, powiedzcie, iż Pan ich potrzebuje, tak teraz nakazane jest głosicielom, 

aby jeśli coś przeciwnego napotkają, nie przestawali głosić dalej. 

Glosa: Lub też właściciel zwierząt zaraz je puści, poświęcając je na służbę Panu. 

Wydarzenie to zostaje potwierdzone świadectwem proroka, aby jasnym się stało, iż 

Pan wypełnił wszystko, co o Nim zostało napisane (...) i dlatego mówi się z kolei:       
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A to wszystko stało się, aby się wypełniło, co było, powiedziane przez Proroka 

mówiącego, mianowicie przez Zachariasza. 

św. Jan Chryzostom: Prorok, znając złość żydów, ponieważ mieli 

sprzeciwiać się Chrystusowi wstępującemu do świątyni, wcześniej upomniał, aby 

przez ten znak rozpoznali swego króla mówiącego: Powiedzcie córce Syjońskiej. 

Hraban Maur: W znaczeniu historycznym córką Syjonu jest nazwane miasto 

Jerozolima, która jest położona na górze Syjon. W sensie mistycznym natomiast to 

Kościół wiernych, należący do górnej Jerozolimy. 

św. Jan Chryzostom: Oto to słowo pokazującego; to znaczy nie cielesnym 

spojrzeniem, lecz ogarnijcie duchowym rozumieniem wszystkie dzieła jego cnót. 

Wcześniej bowiem wiele razy mówił: Oto, aby pokazać, iż ten, o którym mówił, 

zanim jeszcze się narodził, już był królem twoim. Skoro więc ujrzycie Go, nie 

mówcie: "Nie mamy króla, tylko cesarza" (J 19). Idzie ku tobie, abyś zrozumiał, że 

zbawi cię. A jeśli nie pojmiesz, to przyjdzie przeciwko tobie. Cichy, aby nie obawiano 

się Go z powodu potęgi, lecz aby z racji cichości był kochany. Dlatego też nie siedzi 

na złotym wozie, jaśniejąc drogocenną purpurą. Nie wsiada też na chyżego konia 

kochającego niezgodę i kłótnie, lecz na oślicę miłującą zgodność i pokój. Stąd mówi 

się dalej: siedząc na oślicy i na oślęciu, synu podjarzemnej. 

św. Hieronim: Uczniowie zaś przeszedłszy uczynili, jak im rozkazał Jezus. 

i przywiedli oślicę i oślę, i włożyli na nie szaty swoje, a jego wsadzili na nie.  

Lecz wydaje się, że Pan nie mógł siedzieć jednocześnie na obu zwierzętach. Skoro 

zatem sens historyczny albo zawiera jakąś niemożliwość albo coś niewłaściwego, to 

trzeba przejść do czegoś wyższego, mianowicie do znaczenia mistycznego. 

Hraban Maur: Tylko Mateusz, który napisał Ewangelię dla żydów, opowiada o 

oślicy przywiedzionej do Pana, i pokazuje, że także pochodzący z narodu 

żydowskiego mogą osiągnąć zbawienie, jeśli będą pokutować. 

św. Jan Chryzostom: Wydaje mi się, iż nie z powodu jakiejś tajemnicy tylko 

na oślicy siedział Chrystus, ale że przez to pokazał nam miarę swej mądrości. Pokazał 

bowiem, iż nie jest konieczne wsiadanie na konia, ale wystarczy osioł i nim trzeba się 

zadowolić, jeśli taka zajdzie potrzeba. 

św. Hieronim: Tłumy, które wyszły z Jerycha i szły za Zbawicielem, rozłożyły 

swe płaszcze i usłały drogę gałązkami drzew. Dlatego mówi się: A rzesza bardzo 

wielka słała szaty swoje na drodze oślicy, aby nie poraniła się na drodze ani nie 
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skaleczyła cierniem, ani też nie wpadła w dziurę. Dalej mówi się: a drudzy obcinali 

gałązki z drzew i na drodze słali, z drzew owocowych, którymi obsadzona jest góra 

oliwna. Skoro to uczynili, to także głosami dają świadectwo: Rzesze zaś, które szły 

naprzód i które szły z tyłu, wołały, mówiąc: Hosanna synowi Dawidowemu! Co 

zaś znaczy "Hosanna" to krótko wyjaśnię. W psalmie 117, który jasno napisany został 

o nadejściu Pana, czytamy między innymi: "O Panie, zbaw mię! O Panie, 

poszczęść! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie! (...) W tekście 

hebrajskim czytamy: "Anna Jehowa Hosanna", co jaśniej jeszcze tłumaczy Symmach, 

mówiąc: "Zaklinam cię, Panie, zbaw, zaklinam cię". 

Remigiusz: Hosi bowiem znaczy: zbaw, Anna natomiast jest u żydów 

wykrzyknikiem proszącego. 

św. Hieronim: Zaznaczył bowiem autor psalmu, iż nadejście Chrystusa jest 

zbawieniem dla świata. Stąd mówi się: Błogosławiony, który przychodzi w imię 

Pańskie! Także sam Zbawiciel potwierdza to w Ewangelii (J 5): "Ja przyszedłem w 

imię Ojca mego". 

Remigiusz: Ponieważ we wszystkich dobrych dziełach nie szukał swojej chwały, 

lecz chwały Ojca. 

Glosa: Jest więc takie znaczenie: Błogosławiony, to znaczy chwalebny, który 

przychodzi, to znaczy, który wcielił się, w imię Pańskie, to znaczy Ojca, 

wychwalając Go. Ponownie powtarzają: Hosanna, to znaczy zbaw, prosimy. 

św. Hieronim: Albo też wychwalają działanie Chrystusa na ludzi w tym, co 

mówili: Hosanna synowi Dawidowemu! 

św. Jan Chryzostom: Niektórzy tłumaczą "hosanna" jako chwała, inni zaś 

jako odkupienie. I chwała przysługuje Chrystusowi i odkupienie Temu, który 

wszystkich odkupił. 

św. Hilary: Słowa pochwały w odniesieniu do Chrystusa wyrażają moc 

odkupienia. Nazywają Go synem Dawida, rozpoznając w Nim dziedzica królestwa 

wiecznego. 
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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. 
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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. 
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 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"! 
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 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. 
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”Siedem ostatnich słów Jezusa" J. Martin SJ  rysuje portret Jezusa  

opierając się na Jego ostatnich słowach, wypowiedzianych z krzyża. Pokazuje jak 

głęboko Jezus rozumiał nasze niedole. W Jezusie Bóg stał się człowiekiem - dlatego 

możemy Mu zaufać, zwrócić się ku Niemu całym umysłem, sercem i duszą. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Przeczytajmy - Rozdział IV:    Jezus rozumie poczucie osamotnienia 
 

 

(33) A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do 

godziny dziewiątej. (34) O godzinie dziewiątej Jezus zawołał 

donośnym głosem: Eloi, Eloi, lema sabachthani, to znaczy: 

Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? 
(35) Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: Patrz, woła 

Eliasza. (36) Ktoś pobiegł i napełniwszy gąbkę octem, włożył na 

trzcinę i dawał Mu pić, mówiąc: Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie 

Eliasz, żeby Go zdjąć [ krzyża]. (37) Lecz Jezus zawołał donośnym 

głosem i oddał ducha. (38) A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, 

z góry na dół. (39) Setnik zaś, który stał naprzeciw, widząc, że w ten 

sposób oddał ducha, rzekł: Prawdziwie, ten człowiek był Synem 

Bożym.  
 

 

"Eloi, Eloi, lema sabachthani?" Co oznaczają te niecodzienne słowa? 

 

Dla wielu chrześcijan okazują się one po prostu 

nie do przyjęcia. 
 

 Czy Jezus naprawdę mógł pomyśleć, że Bóg Ojciec Go opuścił? 

 Czy mógł zwątpić w miłość tego, do którego zwracał się Abba, "Ojcze"?  

 Czy na krzyżu stracił nadzieję?  

 Czy rozpaczał? 
 

Istnieją dwie drogi interpretacji zagadkowych słów Jezusa, 

które stanowią cytat z Psalmu 22 i były znane każdemu ówczesnemu Żydowi pobierającemu 

nauki. 

 Możliwość pierwsza: słowa Jezusa nie stanowią wyrazu opuszczenia, ale 

paradoksalnie - wskazują nadzieję pokładaną w Bogu.  

Choć Psalm 22 rozpoczyna się słowami: "Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił",  
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wyrażającymi frustrację wynikającą z poczucia opuszczenia przez Boga, druga część 

psalmu to hymn dziękczynny na cześć Pana, który usłyszał wołanie psalmisty: 

 "Bo nie miał we wzgardzie  i obrzydzeniu nędzy nieszczęśliwego, nie zakrył przed 

nim swego oblicza, a kiedy wołał do Niego, wysłuchał go" (Ps 22, 25) 
 

 Według tej interpretacji Jezus powołuje się na psalm jako całość, jako na modlitwę 

wołającego do Boga, który został wysłuchany. 

 Przykładem może być powołanie się na inny znany psalm słowami: "Pan jest moim 

Pasterzem" i zakładanie, że słuchacze znają dalszy ciąg Psalmu 23 ("Choćby mi przyszło 

kroczyć w mrocznej dolinie ..." i jego ogólne przesłanie. Innymi słowy, mówienie "Pan jest 

moim Pasterzem" to nie tylko afirmacja Boga jako pasterza, ale nawiązanie do treści całego 

psalmu. Tak często tłumaczy się przejmujące wołanie Jezusa na krzyżu. W skrócie: Jezus 

posłużył się tym wersetem Psalmu 22, by wyrazić ufność pokładaną w Bogu.  Ale istnieje: 

 

  Możliwość druga: Jezus naprawdę czuł się opuszczony. Nie chcę przez to 

powiedzieć, że rozpaczał. Nie wierzę, że ktoś, kto był tak blisko Ojca, Abby, mógłby stracić 

wiarę w istnienie Ojca w tej mrocznej chwili. Nie tak trudno jednak wyobrazić sobie 

Jezusa, który w tej czarnej godzinie, czuł się tak, jakby Ojca nie było. Pamiętajmy, że 

skoro wołał do Boga, znaczy to, że nadal był z Nim w relacji. 

W tym miejscu musimy dokonać rozróżnienia między wiarą w to, że Boga nie ma, a 

takim poczuciem. To drugie zdarza się w życiu duchowym nierzadko. Być może sam tego 

doświadczyłeś: wierzyłeś w Boga, ale nie czułeś Jego bliskości. Pytałeś pewnie: "Boże, gdzie 

jesteś?". Oto kolejny istotny punkt styczny między życiem Jezusa a naszymi 

doświadczeniami. 

Jezusowi jak mało komu należałoby wybaczyć poczucie osamotnienia. Pomyśl o tym, 

przez co przeszedł do tej chwili podczas Męki. Najpierw był świadkiem zdrady Judasza, 

jednego ze swoich przyjaciół, który potwierdził Jego tożsamość przed władzami w zamian za 

trzydzieści srebrników. współcześnie zwykle uważamy Judasza za zło w czystej postaci, za 

kogoś, kto był zły od zawsze. Pamiętajmy jednak, że Jezus wybrał go na jednego z 

Dwunastu i przez jakiś czas musiał przebywać z Judaszem w bliskiej relacji. Judasz był 

przyjacielem, który Go zdradził.  

Ewangelia wg św. Marka podaje również, że do czasu ukrzyżowania Jezusa wszyscy 

uczniowie z wyjątkiem jednego zbiegli, czy to ze strachu, zakłopotania, czy wstydu. Jezus             

z pewnością czuje się więc opuszczony i doświadcza, może wcale nie po raz pierwszy, 

ludzkiej samotności. 
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Jezus przebył również serię wyczerpujących, nocnych przesłuchań, doświadczał 

okrucieństwa ze strony strażników rzymskich i kroczył ulicami Jerozolimy pod miażdżącym 

ciężarem; teraz przybity jest do krzyża i odczuwa nieznośny ból. Można Mu wybaczyć 

poczucie opuszczenia. Ten, który porzucił samego siebie, by poddać się woli Ojca w 

ogrodzie Getsemani minionej nocy, który powierzył się całkowicie zamiarom Ojca, na 

krzyżu pyta: "Gdzie jesteś?". 

Odczucia te prawdopodobnie nasilały się za sprawą opuszczenia przez uczniów. Skoro 

Jezus czuł się osamotniony i niezrozumiany przez apostołów, mógł poszukiwać pociechy u 

Ojca. Teraz do Niego idzie i czuje się samotny. Mogła to być chwila najgłębszej samotności, 

jakiej jest w stanie doświadczyć człowiek. (...) 

Niektórzy chrześcijanie, zauważa ks. R. Brown, mogą odrzucać tę dosłowną interpretację, 

która zakłada obecność poczucia opuszczenia: "Mogą nie przypisywać Jezusowi tego rodzaju 

udręk w obliczu śmierci". A jednak, jak twierdzi Brown, skoro akceptujemy fakt, że w 

ogrodzie Jezus zwracał się do Ojca, używając słowa Abba, powinniśmy również 

zaakceptować ten "głośny sprzeciw wobec opuszczenia dobywający się z ust zrozpaczonego 

Jezusa, który czuje się tak samotny i porzucony, że nie mówi już jak Syn 

do Ojca, ale jak pokorny sługa". 

Co ma na myśli ksiądz Brown? Kiedy Jezus zwraca się do Ojca w ogrodzie, mówi: "Abba, 

Ojcze, Ty wszystko możesz, odsuń ode mnie ten kielich (...)" Abba, to poufały zwrot; to tak, 

jakby powiedzieć, "tato" (dwukrotnie pielgrzymowałem po Ziemi Świętej                i za 

każdym razem na zatłoczonych ulicach widziałem dzieci biegające za swoimi ojcami   z 

okrzykiem: "Abba, Abba!"). Ale wołając na krzyżu: "Boże mój, Boże mój", Jezus 

posługuje się aramejskim słowem Eloi (lub hebrajskim Eli, w zależności od Ewangelii). To 

oficjalny zwrot do Boga. 

Przejście od poufałego Abba w ogrodzie do bardziej 

oficjalnego Eloi na krzyżu jest przejmujące. 

Jezusowe poczucie odosobnienia ujawnia się nie tylko w okrzyku i wersecie psalmu, który 

wypowiada, ale również w słowie Eloi. 

Jak Jezus mógł czuć się opuszczony?                                                                                  

Jak ktoś, kto cieszył się taką bliskością z Ojcem, mógł wyrazić podobną emocję? 

By odpowiedzieć na to pytanie, pomocne może okazać się odniesienie do analogicznej 

sytuacji bliższej naszym czasom. 
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Błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty, założycielka Misjonarek Miłości w młodym 

wieku kilkakrotnie przeżyła mistyczne doświadczenia silnej bliskości z Bogiem. 

Doświadczyła również najrzadszej z łask duchowych, czyli daru lokucji: wewnętrznie 

słyszała głos Boga. A później - nic. 

Przez ostatnie pięćdziesiąt lat swojego życia, aż do śmierci, miała w modlitwie poczucie 

wielkiej pustki: "Czuję w duszy (...) straszliwy ból z powodu utraty - Boga, który mnie nie 

chce - Boga, który nie jest Bogiem - Boga, który naprawdę nie istnieje". 

Kiedy krótko po śmierci błogosławionej opublikowano jej dzienniki i listy, niektórzy 

czytelnicy byli wstrząśnięci tymi wyznaniami; trudno im było pojąć, jak Matka Teresa mogła 

nadal wierzyć i wzrastać jako duchowa przywódczyni. Wyrażała ona jednak w ten sposób 

bardzo ludzkie poczucie opuszczenia i pisała o tym, co teologowie nazywają " nocą ciemną ". 

Stan ten przybliża do rozpaczy, ale nie akceptuje jej. 

Z czasem wątpliwości Matki Teresy co do istnienia Boga osłabły i zaczęła ona postrzegać 

te palące doświadczenia jako zaproszenie do jeszcze mocniejszego zjednoczenia z Jezusem w 

Jego poczuciu osamotnienia na krzyżu, a także z ubogimi, którzy również czują się 

opuszczeni.  Takie słowa w listach Matki Teresy wcale nie oznaczają, że opuściła ona Boga 

ani że Bóg opuścił ją. Tak naprawdę, poprzez swoją dalszą posługę wśród biednych, 

dokonała ona radykalnego aktu wierności opartego na relacji, w którą nadal ufała - nawet 

jeśli nie odczuwała Bożej obecności. Zaufała ona swoim wcześniejszym doświadczeniom. 

Innymi słowy, po prostu wierzyła. 

Jezus nie rozpacza.   Wciąż jest w relacji z Abbą - wzywa Go na krzyżu.  Pośród 

straszliwego fizycznego bólu, opuszczony przez większość przyjaciół, w obliczu 

nieuchronnej śmierci, kiedy niemal nie sposób myśleć jasno, mógł czuć się opuszczony.  

Wydaje mi się to bardziej sensowne niż interpretacja fragmentu psalmu jako nawiązania do 

Zbawienia. 
 

Jezus rozumie zatem nie tylko nasze cierpienia fizyczne, ale i cierpienia 

duchowe związane z poczuciem osamotnienia. Był do nas podobny we wszystkim  

prócz grzechu. I doświadczał tego samego, co my. 
 

Kiedy zmagasz się z czymś w swoim życiu duchowym, kiedy zastanawiasz się, 

gdzie jest Bóg, kiedy modlisz się pełen wątpliwości i pogrążony w mroku, nawet kiedy 

jesteś bliski rozpaczy,  

modlisz się przecież do kogoś,  kto jest prawdziwie  Bogiem                        

i prawdziwie  człowiekiem, do kogoś, kto naprawdę cię rozumie. 
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Mietek Szcześniak - "Bądź blisko" 
 

Bądź blisko mnie, bądź blisko mnie 

przytul mnie mocno i strzeż 

 

Bądź blisko mnie, bądź blisko mnie 

przytul mnie mocno i strzeż 

noc i dzień 

 

Przytul mocno mnie Twego ciepła tak 

pragnę, pragnę 

 

Chcę być, tak jak Ty  

silny, mądry i dobry,  

Ojcze 

 

Bądź blisko mnie, bądź blisko mnie 

przytul mnie mocno i strzeż 

 

Bądź blisko mnie, bądź blisko mnie 

przytul mnie mocno i strzeż 

 

Jak najbliżej być zawsze cieszyć się 

Tobą pragnę 

 

Słyszeć, wiedzieć, czuć 

rozpoznawać Cię 

w każdym, Ojcze 

 

Bądź blisko mnie… 

 

Ojcze, Panie mój, Tato  

przytul mnie mocno i strzeż każdą noc i dzień 

 

Chcę być, jak Ty 

silny, mądry, dobry, wolny 
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- Rozdział II:    Jezus rozumie wątpliwości dotyczące życia wiecznego 

 

 (39) Jeden ze złoczyńców, których [tam] powieszono, urągał Mu: 

Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. (40) Lecz 

drugi, karcąc go, rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą 

karę ponosisz? (41) My przecież - sprawiedliwie, odbieramy bowiem 

słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. (42) I 

dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego 

królestwa. (43) Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę, powiadam 

ci: Dziś ze Mną będziesz w raju.  (Łk 23, 39 - 43) 

 

Wiara w życie wieczne stanowi kluczowy problem dla wielu ludzi, nawet głęboko 

wierzących. A bez wiary w życie wieczne ogarnia nas lęk. To jedna z największych obaw w 

życiu chrześcijanina. 

 

Możesz się na przykład zdziwić, że św. Teresa z Lisieux, francuska karmelitanka znana 

także jako Mały Kwiatek i jedna z najsłynniejszych świętych, zmagała się z tym właśnie 

lękiem przed śmiercią. Choć Teresa ufała Bogu przez całe życie, kiedy po raz ostatni 

zachorowała, doświadczała poważnych wątpliwości związanych z życiem wiecznym. 

"Gdybyś tylko wiedziała w jakich ciemnościach się zanurzam", powiedziała do jednej ze 

współsióstr. "Już nie wierzę w życie wieczne: wydaje mi się, że po tym śmiertelnym życiu 

nic już nie ma". 

Nietrudno sobie to wyobrazić. Nikt z nas nie jest całkowicie wolny od wątpliwości 

dotyczących życia duchowego. W tych chwilach wątpliwości możemy zadawać sobie 

pytania: Co czeka mnie po śmierci? Czy cała ta wiara była na próżno? Czy naprawdę 

otrzymam nagrodę za dobre uczynki? Albo zostanę ukarany za czyny złe? Co stało się z 

moimi bliskimi? Czy kiedyś jeszcze ich zobaczę? 

 

Nie łamiąc tajemnicy spowiedzi, mogę powiedzieć, że nawet wielu głęboko wierzących, 

którzy przychodzą do mnie z prośbą o kierownictwo duchowe, wiąże z tym zagadnieniem 

trudne przeżycia. 

 

Ale w zdaniu kierowanym z krzyża Jezus składa obietnicę nadziei 

na życie wieczne, na "raj" - jak mówi człowiekowi znanemu 

powszechnie jako Dobry Łotr. 

 

Jezus nie porusza tego tematu po raz pierwszy. W Ewangeliach wielokrotnie 

podtrzymuje ową obietnicę.  
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W Ewangelii wg św. Jana, zaraz po wskrzeszeniu Łazarza, Jezus mówi do Marty, siostry 

zmarłego: "Kto wierzy we Mnie, chociażby umarł, żyć będzie. A każdy, kto żyje           

i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki" (J 11, 25 - 26) 
 

Dalej w Ewangelii Janowej czytamy, że podczas Ostatniej Wieczerzy, kiedy Jezus 

przygotowuje się do odejścia od uczniów, mówi: "W domu Ojca mego jest wiele 

mieszkań. (...) idę przygotować wam miejsce" (J 14,2)  
 

Jezus, który słyszał wątpliwości ówczesnych ludzi, rozumie je - nawet wątpliwości co do 

życia po śmierci. Pierwszy powinien nas przekonać fakt, że sam Jezus mówi nam                          

o obietnicy życia wiecznego. Nie muszę dodawać, że Jezus nie kłamie. 

 

Nawiasem mówiąc - na podstawie Ewangelii - słowa "raj" Jezus używa po raz pierwszy                 

i ostatni właśnie na krzyżu. Zwraca się do Dobrego Łotra, który, zauważ, mówi do niego per 

"Jezus". To bardzo poufały zwrot. Apostołowie prawie zawsze nazywali Go 

"Nauczycielem", "Panem" lub "Rabbim". Zazwyczaj tylko demony i pragnący uzdrowienia 

mówili do Niego "Jezus", co po hebrajsku oznacza "Pan wybawia". 

 

To piękne, że takie imię otrzymał On podczas zwiastowania, kiedy to archanioł Gabriel 

oznajmił Maryi, jak ma nazwać swojego Syna. Tak zwracali się do Niego Maryja i Józef, 

kiedy był mały.  

 

 Na przykład: "Nie płacz Jezusie, już dobrze".  

 Tak nazywali go inni krewni, kiedy dorastał w Nazarecie: "Józefie - pytali - jak 

miewa się Jezus?".  

 Tak wołali na Niego koledzy, kiedy chcieli się z Nim bawić: "Jezusie! Jezusie!  

 Chodź tutaj!".  

 To imię, którym na co dzień nazywali Go inni mieszkańcy Nazaretu: "Ten Jezus 

jest dobrym cieślą". 

 

Podczas działalności publicznej imię to nie było używane równie często przez jego 

uczniów czy nawet przyjaciół, takich jak Marta i Maria, które również nazywały go 

"Nauczycielem", "Rabbim" lub "Panem". Być może rzadko kiedy słyszał swoje imię. Może 

tęsknił za imieniem, którym posługiwali się Jego rodzice. Ale teraz, na krzyżu, Jego 

imię wypowiada nieznajomy, skruszony grzesznik, ktoś, kto po raz ostatni prosi 

Go o pomoc. 

 

 Dobry Łotr ukazuje nam, kim jest Ten, który wisi na krzyżu obok. 

 Owszem, jest człowiekiem. Człowiekiem o prostym imieniu Jezus.  

 Ale także Bogiem. Człowiekiem, który ma moc otworzyć przed nim raj. 
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Jezus odpowiada. W godzinie swojej ludzkiej śmierci Syn Boży odkrywa przed nami 

zamiary Ojca. Jezus na krzyżu mówi Dobremu Łotrowi, a także nam, o planowanej 

przyszłości. Nawet w chwili śmierci przynosi człowiekowi swego rodzaju duchowe 

uzdrowienie. "Nie lękaj się" - mówi - "Tam jest niebo". 

 

Musimy więc wierzyć Jezusowi na słowo. 
 

W Niedzielę Wielkanocną Jezus robi coś jeszcze wspanialszego. Nie poprzestaje na 

opowiadaniu nam o życiu wiecznym - On nam je  u k a z u j e.  

 

Współcześni autorzy często piszą: "Pokaż. Nie mów". Czyli po prostu opowiedz historię, 

zamiast owijać w bawełnę. Święty Ignacy Loyola mawiał: Miłość winno sie zakładać więcej 

na czynach, niż na słowach". Jak powiedzielibyśmy dzisiaj: "Liczą się czyny, nie słowa".  

 

W Niedzielę Wielkanocną, poprzez Zmartwychwstanie, Jezus   u k a z u j e 

nam przyszłość, jaką przygotował dla nas Bóg. 

 

W Pierwszym Liście do Koryntian św. Paweł pisze, że Jezus "to pierwszy spośród tych, 

którzy posnęli" (1 Kor 15, 20). Co to oznacza? W czasach biblijnych pierwsze zbiory (czyli 

tak zwane pierwociny) - owoce, ziarna czy inne plony - ofiarowywane były Bogu                       

w podzięce za Jego wierność. 

Hebrajczycy mieli składać Bogu w ofierze, na przykład, pierwszy snop zboża zebranego 

dzień po szabacie następującym po święcie Paschy (Kpł 23, 9-14). potem zbierano plony 

dalej. Święty Paweł mówi o "pierwszym", by podkreślić szczególny charakter 

Zmartwychwstania. Pierwszy jest Chrystus, który powstaje z martwych i nigdy nie umrze; 

za nim idą wszyscy ci, którzy w Niego wierzą. Pójdziemy za Nim podczas żniw. 
 

 Gdy mieszkańcy Palestyny I wieku spotykali Jezusa, spotykali również królestwo 

Boże, Boży plan dla nas.  

 

Kiedy spotykali się z Nim chorzy, dostępowali uzdrowienia. Kiedy spotykali się z Nim 

głusi, zaczynali słyszeć. Kiedy spotykali się z Nim kalecy, zaczynali chodzić. Kiedy 

spotykali się z Nim ubodzy, słyszeli Dobrą Nowinę. Kiedy spotykali się z Nim wykluczeni, 

On przywracał ich do wspólnoty. Kiedy spotykali się z Nim grzesznicy, dostępowali 

przebaczenia. 
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Spotkanie z Jezusem oznacza spotkanie z królestwem Bożym.                                           

A po Zmartwychwstaniu spotkanie z Jezusem oznacza pełnię Bożego planu dla nas:                 

życie wieczne. 

 

Mamy więc słowo Jezusa o życiu po śmierci; mamy też Zmartwychwstanie, które nam je 

ukazuje. Pozwól jednak, że wskażę ci inny sposób, który pomaga poradzić sobie                

z wątpliwościami. 
 

Zacznijmy od podstawowej prawdy: Bóg pozostaje z tobą w relacji miłości.                    

W momencie poczęcia Bóg zaprosił cię do relacji i od tej pory daje ona o sobie znać.  
 

 Relacja ta daje o sobie znać w chwilach uniesienia, gdy Bóg wydaje się tak bliski, 

że możesz Go niemal dotknąć, na przykład: kiedy spoglądasz w twarz noworodka i 

nie możesz uwierzyć we wzbierającą się w tobie miłość; kiedy patrzysz na wschód 

słońca i czujesz się przytłoczony pięknem stworzenia; albo kiedy słyszysz znajomą 

pieśń, która doprowadza cię do łez.  

 Relacja ta ujawnia się również na co dzień, kiedy zdajemy sobie sprawę z Bożej 

obecności: kiedy słyszysz od kogoś dobre słowo w trudnych chwilach; kiedy czujesz 

pierwszy powiew ciepłego wiosennego wietrzyku po niekończącej się zimie; kiedy 

słyszysz werset z Ewangelii, który trafia do twojego serca niczym strzała. 

Kiedy przywołujesz wspomnienia i zanurzasz się w tych chwilach, dostrzegasz Bożą 

obecność. To oznaki twojej relacji miłości z Bogiem. 
 

Do tego zmierzam:  

Dlaczego Bóg miałby niszczyć relację, którą z tobą tworzy? 

To byłoby bez sensu. Czy coś tak małego jak śmierć mogłoby zniszczyć tę relację? 
 

 W żadnym wypadku! Jak pisze św. Paweł w Liście do Rzymian, nawet śmierć nie 

odłączy nas od miłości Boga (Rz 8, 38 - 39). Relacja ta będzie trwać, podobnie jak 

relacje z tymi, którzy odeszli przed nami. Jakże Bóg miałby zniszczyć tę miłość?  

 Nasi zmarli krewni i przyjaciele kiedyś znów się z nami połączą - w miejscu, które 

przygotował dla nas Bóg. Bóg nie zniszczyłby miłości, nie zniszczyłby też relacji, 

które łączą nas z Bogiem i z sobą nawzajem. 
 

Modlimy się, by pewnego dnia znaleźć się z Jezusem w raju. 
  

 Mamy na to słowo Jezusa. 

 Mamy dowód w postaci Zmartwychwstania. 

 I wiemy, że Bóg nigdy nie zniszczyłby relacji miłości, którą z nami nawiązał. 

 

I pewnego dnia, podobnie jak Dobry Łotr, przekonamy się, że to prawda. 


