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Pierwsze czytanie – Za 9, 9-10  

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. On zniszczy rydwany w Efraimie i konie w Jeruzalem, łuk wojenny strzaska w 

kawałki, pokój ludom obwieści. Jego władztwo sięgać będzie od morza do morza, od 
brzegów Rzeki Eufrat aż po krańce ziemi. 

 

1. Tytul « Córa Syjonu » czy « Córa Jeruzalem » nie dotyczy konkretnej osoby ? 
oznacza miasto Jerozolime.  

2. Czytane dzis slowa sa pelne tryumfu i pocieszenia, co jak wiemy oznacza, ze 
pisane sa w czasie trudnych doswiadczen. Tutaj konkretnie jest czas wojny 
okolo 330 roku pne : « Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski…. On 

zniszczy rydwany w Efraimie i konie w Jeruzalem, łuk wojenny strzaska w 
kawałki… »  

3. Zachariasz uzywa slownictwa ktore zazwyczaj oznacza Mesjasza : « Król twój 

idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny - jedzie na osiołku, na oślątku, 

źrebięciu oślicy… ». 

- Lud wybrany oczekuje Krola, ktory przyniesie pokoj i zaprowadzi 
sprawiedliwosc 

• « O Boże, przekaż Twój sąd królowi i Twoją sprawiedliwość synowi 
królewskiemu. I panować będzie od morza do morza, od Rzeki aż 

po krańce ziemi » (Ps 77)  

 

W czytanym dzis fragmencie, Zachariasz podkresla trzy rzeczy : 

a) « On pokój ludom obwieści » : od czasow niewoli babilonskiej narod 
wybrany zrozumial, ze Bog obejmuje swymi planami nie tylko jego ale cala 
ludzkosc. 

b) « On zniszczy rydwany w Efraimie i konie w Jeruzalem”: te slowa 
zapowiadaja odrestaurowanie i zjednoczenie dawnego Krolestwa Dawida. W 
czasie gdy Zacharisz pisze ten tekst, prawie nic nie pozostalo z tego 
Krolestwa. Zarowno Polnoc (Efraim) jaki i Poludnie (Jerozolima) utracily 
niezaleznoc.  

c) Zachariasz zapowiada cos nowego : « Król twój idzie do ciebie… Pokorny 
- jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy » : osiol uwazany byl 
wowczas za zwierze ubogich. Dopiero krol Salomon wprowadzil konie do 
armii i do uzytku codziennego na swym dworze. Choc warto przypomniec, ze 
w czasie swej sakry krolewskiej jechal na mule swego ojca. (1Krl 1,32) 

 



 

Wczesniej Prorok Izajasz (Iz 50,6; 53,7) zapowiadal, ze Mesjasz bedzie: 

- pokorny i wierny, 

- ze wypelni dzielo Boze  

- nie bedzie bal sie przesladowan, doswiadczy ich 

- poprzez Jego cierpienie lud wybrany odzyska pokoj i pojedna sie z 
Bogiem  

- nie bedzie nosil tytulu krola 

- pelen Ducha Bozego 

 

 

Zachariasz przedstawia tradycyjna postac Mesjasza: 

- jest On krolem 

- jest pokorny 

- najwazniejsze dla Niego jest wprowadzenie pokoju 

 

 

Triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy na osle odpowiada czterem opisom biblijnym: 

  

1. dzisiejszemu z Zachariasza 

2. z Ewangelii Mateusza (Mt 21,5) 

3. z Ewangelii Lukasza ( Lk 24,27) 

4. z Ewangelii Jana (J12,15) 

 

 

Dlaczego Ewangelisci interesowali sie tekstaem Zachariasza? 

 

Po smierci i Zmartwychwstaniu Jezusa, Apostolowie staneli przed trudna do zglebienia 
dla nich enigma. Z jednej strony, po przezyciu tak wielu rzeczy u boku Jezusa, nie 
maja watpliwosci, ze jest On Mesjaszem. Jednak z drugiej strony, widza ze odbiega 
On od obrazu Tego, ktory narod Izraela oczekiwal od wiekow – od triumfujacego 
Mesjasza - krola. Dlatego wlasnie tekst Zachariasza (podobnie jak tekst o Sludze z 
Izajasza) ulatwil im zrozumienie. Zachariasz szkicuje protret Mesjasza jako krola, 
potomka Dawida, ktory nie szuka zaspokojenia wlasnych marzen o wielkosci, 
bogactwie czy podbojach innych ziem. “Jego” Mesjasz poswieca sie calkowiecie 



sluzbie swemu ludowi: to On zaprowadzi pokoj na ziemi, wiernie realizujac Bozy plan 
Milosci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psalm  145 

 Chcę Cię wywyższać, Boże mój, Królu,  
i błogosławić imię Twe na zawsze i na wieki.  

Każdego dnia będę Cię błogosławił  

i na wieki wysławiał Twe imię. 

Pan jest łagodny i miłosierny,  

nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.  

Pan jest dobry dla wszystkich  

i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła.  

Niechaj Cię wielbią, Panie, wszystkie dzieła Twoje  

i święci Twoi niech Cię błogosławią!  

Niech mówią o chwale Twojego królestwa  

i niech głoszą Twoją potęgę, 

Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków,  
Twoje panowanie trwa przez wszystkie pokolenia.  
<Pan jest wierny we wszystkich swych słowach  

i we wszystkich swoich dziełach święty>.  

Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają,  

i podnosi wszystkich zgnębionych.  

 

 

- Po hebrajsku, pslaterz jest nazywany ‘ksiega uwielbienia’ 

- Czytany dzis psalm, jako jedyny z calego psalterza jest zatytuowany  
‘uwielbienie’: przedmiotem tego uwielbienia jest tu krolestwo Boga, ktory 
zawarl Przymierze ze swoim ludem. 



- Spiewany byl w czasie liturgii odnowienia Przymierza: Izraelici 
kontempluja w nim Boga - Krola, Ktory bezinteresownie zapewnia im 
ochrone.  

- Jest to psalm dziekczynny za Przymierze. 

 

 

“Pan jest wierny we wszystkich swych słowach / Pan podtrzymuje wszystkich, 
którzy padają, i podnosi wszystkich zgnębionych.”  

Troche dalej powtarza sie to samo zestawienie: 

“ Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach i łaskawy we wszystkich 
swoich dziełach. / Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich 
wzywających Go szczerze.” (w.17 i 18) 

- Oznacza to, ze prawda, wiernosc i sprawiedliwosc Boga, sa wyrazami 
Jego Milosierdzia – wiecej nawet : ze najwieksza sprawiedliwosc na 
swiecie opiera sie na Milosci, a nie na kalkulacji czy na ważeniu 
argumentow ! 

- Jesli zyjemy « wedlug Ducha Bozego », do czego zacheca nas  Pawel w 
liscie do Rzymian (dzisiejsze drugie czytanie), idziemy droga 
sprawiedliwosci, ktora jest synonimem milosierdzia. 

 

Krol, o ktorym jest mowa w tym psalmie jest wyraznie inny od krolow ziemskich : jest 
on jednoczesnie wszechmocny i dobry : pragnie tylko szczescia dla swoich 
« poddanych ». Sila Jego potegi jest Milosc.  

• « Pan jest czuly i pelen wspolczucia, Bóg miłosierny 
i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność… » 
(Wyj 34,6) 

 

W modlitwie « Ojcze nasz » znajdujemy wiele pokrewienstw z psalmem 145 : 

- Bog jest Ojcem i krolem 

- Jest Ojcem pelnym wspolczucia  

- Jest krolem, ktorego jedynym pragnieniem jest, by kazdy czlowiek byl 
szczesliwy. 

• “…który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni 
i doszli do poznania prawdy…” ( 1 Tm 2,4) 

 

Psalm 145 jest czescia codziennej, modlitwy porannej zydow. Dla praktykujacego zyda 
poranek jest: 

- zwiastunem “nowosci”  



- zwiastunem odnowionego dziela stworzenia 

- przypomina o tym, ze zblizamy sie do do zapowiadanego Dnia 
Ostatecznego 

Talmud (zawierajacy nauczanie rabbinow zyjacych w pierwszych wiekach naszej ery) 
zapewnia, ze kto odmowi ten psalm trzy razy kazdego dnia, moze byc pewny, ze stanie 
sie synem “przyszlego swiata”.  

 


