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Poniedziałek, 30 marca                                                                                  J 8,1-11


Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały 
lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich. 
Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą 
dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, 
powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na 
cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co 
powiesz?» Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. 
Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go 
pytali, podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy 
rzuci w nią kamieniem». I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi. 
Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od 
starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. 
Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: «Kobieto, gdzież oni są? Nikt 
cię nie potępił?» A ona odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł do niej Jezus: «I Ja 
ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz». 

 

 



Rozważanie 


* O brzasku zjawił się znów w świątyni – na początku tego rozważania zobaczę 
Jezusa, który już z samego rana, skoro świt pojawia się w świątyni i czeka na 
ludzi, którzy pragną słuchać Jego nauki. Od początku dnia jest dla nich 
dostępny. Zobaczę kawałek pustej przestrzeni wśród tłumu. Zdam sobie 
sprawę, że Jezus oczekuje od rana także na mnie. 

* «A Ty co powiesz?» – uczeni pytają Jezusa o zdanie w sprawie grzesznej 
kobiety, ale tak naprawdę – niezależnie od Jego odpowiedzi – i tak już w sercu 
postanowili co zrobią. Czy momentami nie jesteśmy do nich podobni? Jak 
wielu wokół nas jest ludzi, którzy żyją wbrew Ewangelii, mają inny 
światopogląd, popierają rozwiązania będące nie do pogodzenia z naszymi 
wartościami. Jakże czasem łatwo przychodzi nam rzucać w nich kamieniami – 
chociażby tylko w postaci ostrych słów, obraźliwych określeń, pogardliwych 
komentarzy – i mówić, że przecież tak trzeba. Bo bronimy wiary, dobrych 
obyczajów, tradycji przodków… Ale czy bronimy wtedy Chrystusa? Co On by 
na to powiedział? 

Zapytam dziś siebie o to, czy z motywów religijnych nie rzucam w nikogo 
kamieniami. Zapytam Jezusa: "A Ty co powiesz?" – ale nie w taki sposób jak 
faryzeusze, ale szczerze i prosto: "Co mam powiedzieć temu człowiekowi? Jak 
okazać mu autentyczną miłość i jednocześnie nie zbagatelizować grzechu?” 
Poproszę Pana o łaskę, aby dał mi tak patrzeć na ludzi, jak On spojrzał na 
cudzołożną kobietę. 

* «Odtąd już nie grzesz» – ostatnie słowa tego fragmentu są bardzo ważne, 
choć niektórzy zdają się ich nie doczytywać. Jezus jest rzeczywiście 
miłosierny. O nic nie pyta, niczego nie wypomina. Po prostu bezwarunkowo 
przebacza. Ale nie mówi jednocześnie, że nic się nie stało. Chce najwyższego 
dobra tej kobiety. "Bóg nie chce śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i miał 
życie". Dlatego prosi ją, by zawalczyła o swoją czystość. Nawet jeśli z ludzkiej 



słabości jeszcze nie raz zdarzy jej się upaść… A ja? Czy nie uważam 
przypadkiem, że skoro Pan Bóg jest taki miłosierny to nie trzeba się starać i 
walczyć z grzechem "bo On i tak przebaczy". Usłyszę jak mówi do mnie: 
"Dziecko moje, proszę Cię – na ile jesteś w stanie – nie grzesz" 



wtorek, 31 marca                                                                                           J 8,21-30 

Jezus powiedział do faryzeuszów: „Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać 
i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie”.  
Rzekli więc do Niego żydzi: „Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: 
Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie?”  
A On rzekł do nich: „Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. Wy 
jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że 
pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że Ja jestem, 
pomrzecie w grzechach swoich”.  
Powiedzieli do Niego: „Kimże Ty jesteś?”  
Odpowiedział im Jezus: „Przede wszystkim po cóż jeszcze do was mówię? 
Wiele mam o was do powiedzenia i do sądzenia. Ale Ten, który Mnie posłał 
jest prawdziwy, a Ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego”.  
A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu. Rzekł więc do nich Jezus: „Gdy 
wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem i że Ja nic od 
siebie nie czynię, ale że to mówię, czego Mnie Ojciec nauczył. A Ten, który 
Mnie posłał, jest ze Mną: nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, 
co się Jemu podoba”. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego. 



Rozważanie


* «Tam gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie» – Jezus bardzo kategorycznie 
wskazuje faryzeuszom, że nie znajdują się na drodze, która prowadzi do 
zbawienia. Brzmi przerażająco. Podobne zdanie usłyszymy później podczas 
Ostatniej Wieczerzy, kiedy Jezus mówi Piotrowi: «Dokąd Ja idę, ty teraz za 
Mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz». Jakżeż inny ma ono wydźwięk! 
Apostoł też nie był wówczas gotowy, aby pójść za Jezusem, ale Pan w niego 
wierzył. W przypadku faryzeuszy nie dodaje "ale później pójdziecie", tylko 
"pomrzecie w grzechach swoich". Jezus nie potępił swoich rozmówców – 
przestrzegł ich tylko, że przez swoją zatwardziałość, upór i przekonanie, że 
mają rację, sami skazali się na potępienie. 
Panie, Ty dobrze znasz nasze serca i wierzysz w nas. Wiesz, że jesteśmy słabi, 
ale otwieramy się na Ciebie. Pomóż nam, abyśmy kiedyś znaleźli się tam, 
gdzie Ty jesteś. 
* «Wy jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata» – W przedstawionej 
scenie widzimy ogromne niezrozumienie. Jezus mówi jedno, rozmówcy 
rozumieją zupełnie co innego. Ich serce jest tak daleko od Boga, że wszystko 
odbierają opacznie – jak gdyby posługiwali się oni różnymi językami. Kto nie 
jest zjednoczony z Panem, ten nie potrafi Go usłyszeć. Faryzeusze byli w ten 
sposób głusi. A ja, czy otwieram się na Boże Słowo, które "nie jest z tego 
świata" – czy staram się w nie wniknąć, chociaż czasem go nie rozumiem i nie 
wiem, co Bóg w danej sytuacji chce mi powiedzieć. 
Zaproszę dziś do mojej modlitwy Matkę Najświętszą, aby pomogła mi 
zachować wszystkie te sprawy w sercu i aby owoc zrozumienia przyszedł we 
właściwym czasie. 
* «Przede wszystkim po cóż do was mówię?» – Faryzeusze byli bardzo 
trudnymi rozmówcami, nic do nich nie trafiało. Ale mimo to Jezus mówi do 
nich – chce nimi wstrząsnąć, daje im ostatnią okazję na opamiętanie. 
Podziękuję Jezusowi, że także do nas chce mówić, nawet wtedy gdy jesteśmy 
"trudni" i nie rozumiemy Go. 



środa, 1 kwietnia                                                                                            J 8,31-42 


Jezus powiedział do żydów, którzy Mu uwierzyli: „Jeżeli będziesz trwać 
w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, 
a prawda was wyzwoli.  
Odpowiedzieli Mu: „Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy 
poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: Wolni będziecie?” 
Odpowiedział im Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto 
popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu 
na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, 
wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem 
Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. 
Głoszę to, co widziałem u mego Ojca, wy czynicie to, coście słyszeli od 
waszego ojca”.  
W odpowiedzi rzekli do Niego: „Ojcem naszym jest Abraham”.  
Rzekł do nich Jezus: „Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili 
czyny Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam 
powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy pełnicie 
czyny ojca waszego”.  
Rzekli do Niego: „Myśmy się nie urodzili z nierządu, jednego mamy Ojca - 
Boga”.  
Rzekł do nich Jezus: „Gdyby Bóg był waszym ojcem, to i Mnie byście 
miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od 
siebie, lecz On Mnie posłał”. 



Rozważanie 


* «Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli» – znane powiedzenie mówi: 
"uczciwi nie mają się czego bać" a jedna z zasad etycznych głosi, że należy się 
zachowywać tak, jak gdyby wszyscy mieli się o twoim zachowaniu 
dowiedzieć. Tymczasem często postępujemy odwrotnie, a potem drżymy ze 
strachu, żeby ktoś nie dowiedział się o jakimś naszym złym postępku, gęsto się 
tłumaczymy, brniemy w kłamstwa… Jezus mówi nam zaś, że prawda wyzwala, 
także od strachu. Nie znaczy to oczywiście, że mamy obowiązek dzielić się 
z ludźmi wszystkimi swoimi tajemnicami – czasami nawet wręcz nie 
powinniśmy. Ale jeśli staramy się żyć zgodnie z Bożą wolą, wówczas ta 
prawda nas obroni i nie będziemy się lękać. "Kto źle czyni, nienawidzi światła 
i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione". 

Pomyślę dziś co ukrywam przed ludźmi i z jakiego powodu. Czy chcę po 
prostu chronić moją prywatność – do czego mam prawo – czy może czynię 
jakieś zło, ale nie chcę zepsuć sobie opinii wśród innych. A może próbuję coś 
ukryć przed Bogiem? Zastanowię się, czy mógłbym spojrzeć Bogu, ludziom 
i sobie w oczy, gdyby to co skryte zostało ujawnione. 

* «Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu» – Może czasem 
wydaje nam się, że grzech to w sumie taka fajna sprawa, tylko niestety 
(z niewiadomych powodów) zabroniona. Tymczasem Jezus wskazuje mocno: 
grzech to straszna siła, zdolna zniewolić wolnego człowieka. I to tak, że 
czasem nawet nie zorientuje się on, że jest zniewolony. Jak ja podchodzę do 
grzechu? Czy widzę, że to realne zagrożenie dla mojej wolności, przed którym 
Jezus chce mnie uchronić? 

*«Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali» – to bardzo prosta 
prawda: kto kocha Boga, ten kocha wszystko to, co kocha Bóg i wszystkich 
tych, których kocha Bóg. Części Żydów wydawało się, że mogą pogodzić 
miłość i oddanie Bogu z nienawiścią do Jezusa. Wydaje nam się to może 
niebywałe, ale czy my czasem nie czynimy podobnie? Jak pisał św. Jan 



w swoim liście: "kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować 
Boga, którego nie widzi. (…) każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje 
również tego, który życie od Niego otrzymał". Pomyślę dziś jak Bóg kocha cały 
stworzony przez siebie świat. A jak kocham ja? 



czwartek, 2 kwietnia - rocznica śmierci JPII                                          J 8,51-59


Jezus powiedział do żydów: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli kto 
zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki”.  
Rzekli do Niego żydzi: „Teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham umarł 
i prorocy - a Ty mówisz: Jeśli kto zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna 
na wieki. Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Abrahama, który przecież 
umarł? I prorocy pomarli. Kim Ty siebie czynisz?”  
Odpowiedział Jezus: „Jeżeli Ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest 
niczym. Ale jest Ojciec mój, który Mnie chwałą otacza, o którym wy mówicie: 
Jest naszym Bogiem, ale wy Go nie znacie. Ja Go jednak znam. Gdybym 
powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak wy - kłamcą. Ale Ja Go 
znam i słowa Jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że 
ujrzał mój dzień - ujrzał /go/ i ucieszył się”.  
Na to rzekli do Niego żydzi: „Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama 
widziałeś?”  
Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham 
stał się, Ja jestem”.  
Porwali więc kamienie, aby je rzucić na Niego. Jezus jednak ukrył się 
i wyszedł ze świątyni. 



Rozważanie


* «Jeśli ktoś zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki» – często, tak jak 
Żydzi, rozumujemy po ludzku. Słysząc słowo "śmierć" nasze myśli kierujemy 
na cmentarz. Słysząc słowo "życie" widzimy osobę zdrową i w pełni sił – 
mówimy nawet, że taki ktoś żyje pełnią życia. A Jezus odwraca znaczenia 
pojęć. Dla Żydów Abraham umarł, ale Jezus przekonuje, że Abraham żyje, tak 
jak i inni patriarchowie i prorocy, którzy zaufali Bogu i w nim złożyli całą 
swoją nadzieję. Teoretycznie my też w to wierzymy. No właśnie, a prak-
tycznie? Czy przyjmujemy na serio to, że „kto (…) wierzy, choćby i umarł, żyć 
będzie?” Czy wierzmy, że będzie to prawdziwe i najpełniejsze życie, a nie 
tylko jakaś metafora? 

* «Zanim Abraham stał się, Ja jestem» – po tym dialogu pełnym 
nieporozumień, tym razem Żydzi bardzo dobrze zrozumieli Jezusa. W punkt 
wychwycili to, co chciał im przekazać – "Ja jestem" to przecież imię jedynego 
Boga. Ale paradoksalnie to zrozumienie nie prowadzi do wiary i oddania mu 
pokłonu, ale do porwania kamieni, aby w niego rzucić. Jesteśmy świadkami 
dramatu tych ludzi, którzy tak bardzo są przywiązani do swojego stanowiska, 
że nawet argument najwyższego kalibru nie jest w stanie ich sprowadzić ze złej 
drogi, a wręcz przeciwnie – jeszcze bardziej ich rozjusza. Do tej pory Jezus 
jeszcze cały czas o nich zabiegał, ale tak radykalne powiedzenie mu "NIE" 
powoduje, że ukrywa się i wychodzi… Spróbuję się przyjrzeć moim postawom 
wobec świata i ludzi, a szczególnie tym poglądom związanym ze sferą 
religijną. Czy nie ma tam takich miejsc, w którym jestem uparty i postępuję 
nawet wbrew temu, co Pan Bóg do mnie mówi? Czy potrafiłbym pokornie 
przyznać się do błędu, nawet gdy długo walczyłem, żeby moja racja okazała się 
słuszna? 



Piątek, 3 kwietnia                                                                                          J 10,31-42 


Żydzi porwali kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus: 
„Ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych 
czynów chcecie Mnie ukamienować?”  
Odpowiedzieli Mu żydzi: „Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za 
bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga”. 
Odpowiedział im Jezus: „Czyż nie napisano w waszym Prawie: Ja rzekłem: 
Bogami jesteście? Jeżeli /Pismo/ nazywa bogami tych, do których skierowano 
słowo Boże - a Pisma nie można odrzucić to jakżeż wy o Tym, którego Ojciec 
poświęcił i posłał na świat, mówicie: Bluźnisz, dlatego że powiedziałem: 
Jestem Synem Bożym? Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to Mi nie 
wierzcie. Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście Mnie nie wierzyli, wierzcie 
moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja 
w Ojcu”.  
I znowu starali się Go pojmać, ale On uszedł z ich rąk. I powtórnie udał się za 
Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu, i tam przebywał. 
Wielu przybyło do Niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego 
znaku, ale że wszystko, co Jan o Nim powiedział, było prawdą.  
I wielu tam w Niego uwierzyło. 



Rozważanie 


* «Za który z tych czynów chcecie Mnie kamienować?» – Jezus odwołuje się do 
rozsądku rozmówców. Apeluje nie do ich emocji, ale do "chłodnej" analizy: 
żeby prześledzili jakie znaki Jezus już uczynił i wyciągnęli z tego wnioski. 
Nam też czasem przydaje się takie racjonalne spojrzenie. Szczególnie gdy 
w emocjach chcemy kamienować Boga: bo o nas nie pamięta, bo nie słucha 
naszych próśb… Wtedy możemy spojrzeć wstecz i zobaczyć jak wiele już od 
Niego otrzymaliśmy, jak doświadczaliśmy Jego pomocy i opieki w trud-
nościach, jak bardzo widać Jego ślady w moim życiu. Spróbuję dziś 
przypomnieć sobie właśnie takie momenty i całe sekwencje zdarzeń, które 
świadczą o tym jaki Bóg jest dla mnie naprawdę. 

* „Ja rzekłem: Bogami jesteście” – już autorzy wczesnochrześcijańscy 
mawiali, że Bóg stał się człowiekiem po to, abyśmy stali się dziećmi Boga. Do 
dzisiaj słyszymy tę formułę w liturgii Kościoła w okresie Bożego Narodzenia. 
Jezus przyszedł, aby nas wszystkich zaprosić do takiej bliskiej, wręcz 
rodzinnej, relacji z Ojcem. Żydzi nie przyjmowali takiego punktu widzenia, bo 
dla nich Bóg był w jakiś sposób odległy i niedostępny. A ja, w jaki sposób 
traktuję Boga? Czy zdaję sobie na co dzień sprawę, że jestem nie Jego 
podwładnym, służącym, niewolnikiem – ale dzieckiem? Czy dostrzegam, że 
mam w sobie coś z Boga? 

* powtórnie udał się za Jordan – Jezus znajduje się w trudnym położeniu, 
znów starano się Go pojmać. On w takim momencie wraca nad Jordan, 
dokładnie w to samo miejsce, w którym usłyszał niegdyś głos Ojca: "To jest 
mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie". W chwilach trudnych dobrze 
odwołać się do miejsc, osób czy sytuacji, które mogą nas wzmocnić. Czy mam 
takie miejsca? Spróbuję sobie przypomnieć i zapamiętać te momenty, kiedy 
czułem się bardzo kochany przez Boga, czułem się z Nim dobrze. Niech ta 
pamięć pomaga przetrwać ciemne noce. 



sobota, 4 kwietnia                                                                                         J 11,45-57 


Wielu spośród żydów przybyłych do Marii ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, 
uwierzyło w Niego. Niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i donieśli im, co 
Jezus uczynił.  
Wobec tego arcykapłani i faryzeusze zwołali Wysoką Radę i rzekli: „Cóż my 
robimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? Jeżeli Go tak 
pozostawimy, to wszyscy uwierzą w Niego, i przyjdą Rzymianie, i zniszczą 
nasze miejsce święte i nasz naród”.  
Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyższym 
kapłanem, rzekł do nich: „Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod 
uwagę, że lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby 
zginąć cały naród”.  
Tego jednak nie powiedział sam od siebie, ale jako najwyższy kapłan w owym 
roku wypowiedział proroctwo, że Jezus miał umrzeć za naród, a nie tylko za 
naród, ale także, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Tego więc 
dnia postanowili Go zabić.  
Odtąd Jezus już nie występował wśród żydów publicznie, tylko odszedł 
stamtąd do krainy w pobliżu pustyni, do miasteczka, zwanego Efraim, i tam 
przebywał ze swymi uczniami. A była blisko Pascha żydowska. Wielu przed 
Paschą udawało się z tej okolicy do Jerozolimy, aby się oczyścić. Oni więc 
szukali Jezusa i gdy stanęli w świątyni, mówili jeden do drugiego: „Cóż wam 
się zdaje? Czyżby nie miał przyjść na święto?”  
Arcykapłani zaś i faryzeusze wydali polecenie, aby każdy, ktokolwiek będzie 
wiedział o miejscu Jego pobytu, doniósł o tym, aby Go można było pojmać. 



Rozważanie


* «Cóż zrobimy wobec tego…?» – niekiedy w dyskusjach zdarza się, że ktoś 
chce mieć rację za wszelką cenę i "idzie w zaparte", stoi na swoim stanowisku 
niewzruszenie, nawet mimo tego, że kolejne argumenty obalają jego tezę. Ta 
osoba sama zaczyna zdawać sobie sprawę, że nie ma racji, ale mimo to dalej 
brnie, żeby nie okazać słabości, żeby tylko nie przegrać… W ten sposób 
ukazuje się wielki brak pokory. Umieć zmienić zdanie, przyznać się, że się 
myliłem – to na pewno przychodzi z trudnością. Czy potrafię to robić? 
Przypomnę sobie sytuacje, w których to ja się wykłócałem i nie miałem racji – 
jak się wówczas zachowywałem? Na przykładzie ewangelicznych 
arcykapłanów zobaczę też do czego prowadzi "pójście w zaparte" 

* «lepiej jest dla was, aby jeden człowiek umarł za lud, niżby miał zginąć cały 
naród» – czasami zdarza nam się myśleć i działać w myśl znanej maksymy 
"cel uświęca środki". Mówimy sobie: przecież to tylko "mały" kompromis ze 
złem – ale może wyniknie z tego większe dobro. Owszem, możliwe, że 
rzeczywiście wyniknie – tak jak wynikło z ofiary Jezusa, ale czy na pewno 
chcielibyśmy być tymi, którzy skazują Go na śmierć? On sam powiedział: "Syn 
Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, 
przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, 
gdyby się nie narodził". Nie powinniśmy nigdy przykładać ręki do zła, nawet 
w najbardziej szlachetnym – w naszym mniemaniu – celu.  

Panie, pomóż mi nigdy nie ulec pokusie, aby poświęcić kogoś lub coś na 
ołtarzu "większego dobra". Naucz mnie zawsze jasno stawiać tamę każdemu 
złu. 



Niedziela palmowa, 5 kwietnia                                                              Mt 21,1-11


Gdy się zbliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy 
Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im: «Idźcie do wsi, która jest przed 
wami, a zaraz znajdziecie uwiązaną oślicę i przy niej źrebię. Odwiążcie je 
i przyprowadźcie do Mnie. A gdyby wam ktoś coś mówił, powiecie: „Pan ich 
potrzebuje i zaraz je odeśle”». 

A stało się to, żeby się spełniło słowo Proroka: «Powiedzcie Córze Syjonu: 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. Tłum zaś ogromny słał swe 
płaszcze na drodze, a inni obcinali gałązki z drzew i słali nimi drogę. 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». 



Komentarz - ks. Krystian wilczyński


  

Niedziela Męki Pańskiej zaprasza nas do poznania i przeżycia męki Chrystusa, 
dlatego dłuższy wyjątek z Ewangelii zawiera wszystkie szczegóły, o których 
chciał pamiętać i przekazać Autor. Są one dość oczywiste w opisach, ale warto 
przyjrzeć się im z uwagą raz jeszcze, bowiem jesteśmy inni niż trzy lata 
wcześniej i inaczej odczytamy znane nam słowa. Zastanówmy się nad  
posłuszeństwem Syna Bożego. 
Prorok Izajasz przedstawia nam w czterech Pieśniach Cierpiącego Sługi Jahwe 
swoisty dialog owego Posłańca (w którym rozpoznajemy Jezusa) ze swoim 
Ojcem. Dzisiejszy wyjątek z jednej z tych pieśni wprowadza nas w klimat 
motywacji Jezusa. Jest nią właśnie posłuszeństwo Ojcu. Może zastanawiać czy 
aby na pewno Bóg nie przesadził z pomysłem o krzyżu? Czy nie dało się 
inaczej doświadczyć Syna? Czy nie mógł Go ocalić? Jaka to miłość, która 
wymaga aż takiej ofiary? 
Te pytania mają swoją odpowiedź, a jest nią wolność Syna Bożego. Bóg Ojciec 
dał Mu zadanie: Pokaż ludziom jaki jesteśmy jako Bóg. Jak bardzo się 
kochamy i jak bardzo chcemy ukochać człowieka. [ostatnie zdania celowo 
zawierają zamianę „my” i „ja”, żeby oddać wyjątkowość Trójcy Świętej i jedną 
Bożą wolę w niej]. Jezus doprowadził to zadanie do końca, nie zostawiając 
wątpliwości, że kochał w 100 %. Pokazał całą pełnię miłości Bożej, właśnie 
wtedy, kiedy nikt z ludzi Go nie kochał (za wyjątkiem Matki Najświętszej). 
Zrealizował całą Ewangelię o drugim policzku, o oddaniu szaty kiedy chcą 
wziąć płaszcz, o pójściu tysiąca kroków więcej niż było trzeba. Chrystus 
pokazał, że kocha płacąc najwyższą cenę, pomimo iż „swoi Go nie 
przyjęli” (J 1,11). Miłość Boża jest podobna do słońca, które świeci niezależnie 
czy się przed nim chronimy, czy pozwalamy się mu ogrzać. To właśnie odsłonił 
Chrystus na krzyżu. 



Dlatego w ostatniej części Psalmu 22, Jezus umęczony będzie wysławiał imię 
Boga i chwalił Go w zgromadzeniu wiernych – bo przysiągł posłuszeństwo 
i żadna przeszkoda (nawet śmierć) nie zwalnia go od dotrzymania słowa. Kiedy 
już nie mógł mówić ani działać, to co z Nim robiono było świadectwem 
wierności Bogu. Jako że zrealizował swoją misję do końca, otrzymał imię 
ponad wszelkie imię – pisze św. Paweł. 
Cały opis Męki Pańskiej jest relacją Ewangelisty z tego wydarzenia – ukazania 
miłości Syna do Ojca, która nie ulega pomniejszeniu w ekstremalnych 
okolicznościach. Czytajmy ją z podziwem, ale przede wszystkim z wdzięczno-
ścią, bo nasze grzeszne nieposłuszeństwo nie pozwala nam nawet przyjąć 
słusznie należnego nam oskarżenia, a co dopiero wyruszyć z własnymi 
krzyżami na drogę ze Zbawicielem... (por. Mt 16,24). 



Rozważanie


* «Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku» – 
wyobrażę sobie tę niezwykłą scenę. Przywodzi ona na myśl triumfalny wjazd 
władcy do swojej stolicy. Historia widziała wiele takich scen już od 
starożytności… Ale coś tu się nie zgadza. Król nie wjeżdża na silnym rumaku 
w zdobionym siodle, ewentualnie na rydwanie lub eleganckim powozie – tylko 
na źrebięciu oślicy. Trudno wyobrazić sobie skromniejszy sposób uroczystego 
wjazdu. Na myśl przychodzi tu żłóbek i warunki, w jakich narodził się nasz 
Zbawiciel, a także późniejsza korona, którą musiał przywdziać i tron w postaci 
krzyża, na którym został wywyższony. Przedziwny to król, ale jak sam 
powiedział: "Królestwo moje nie jest z tego świata". Wszystkimi gestami chciał 
to ludziom pokazać, odmienić ich myślenie… Pokontempluję dzisiaj mojego 
Króla i zastanowię się, na ile biorę z niego przykład? Jak ja podchodzę do 
próżnych luksusów, bogactw, zaszczytów? Nawet jeśli ich nie mam, może 
pałam pożądaniem, żeby je zdobyć? 

* Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. – Jezus poleca uczniom 
odwiązać i przyprowadzić mu czyjegoś osła. Uczniowie mogli widzieć 
niedorzeczność tej prośby – po co mu akurat ten osioł? Nie może wejść pieszo? 
A czemu nie konno albo na wielbłądzie? Mogło im też być niezręcznie – 
gospodarz był wprawdzie im znany, ale żeby od razu zabierać mu zwierzę bez 
pytania? Mimo to Ewangelista nie zanotował żadnych sprzeciwów ani 
negocjacji ze strony uczniów. Bez szemrania wykonali Jego prośbę. Co prawda 
niedługo później i tak większość ucieknie, zaprze się i zabarykaduje 
w Wieczerniku. Ale jedną cnotę już mają – słuchają Jezusa i ufają Jego słowu. 
"Na Twoje słowo zarzucę sieci" – mówił Szymon Piotr. To taki może z pozoru 
niewielki, ale ważny krok na drodze wiary. A ja, czy ufam Bogu "na słowo", 
nawet jeśli skrycie myślę, że wiem lepiej? 

* «Hosanna Synowi Dawida!» – tłum wiwatuje, wita Jezusa jak Mesjasza. Ale 
Jezus już wie jak to jest z tłumem. Już wcześniej wypominał tłumom: 
"Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb 



do sytości". Dzisiejsze tłumy też mają swoje gwiazdy, ulubione drużyny 
sportowe, idoli (czyli dosłownie: bożków)… A jak niewiele trzeba, żeby, gdy 
drużyna ma gorszy sezon, wiwaty zmieniły się w gwizdy i butelki rzucane 
z trybun.  

Podążanie za tłumem jest bardzo płytkie. Mogę chodzić do kościoła, bo 
wszyscy w rodzinie chodzą, ale gdy zacznę pracę, w której nikt nie jest 
wierzący to przestanę chodzić. Nie tego Bóg pragnie. Z rezerwą patrzyłby na 
pełne świątynie, do których ludzie chodzą z powodów politycznych, 
towarzyskich, wizerunkowych czy jeszcze jakichś innych... On chce indy-
widualnej i żywej relacji ze mną. Na dobre i na złe. Czy też tego chcę?


