
 
 

Niedziela Palmowa 2020 

Pierwsze czytanie – z ksiegi Izajasza 50, 4-7 

Pan Bóg Mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu, 
przez słowo krzepiące. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg 
otworzył Mi ucho, a Ja się nie oparłem ani się cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i 
policzki moje rwącym Mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. 
Pan Bóg Mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją 
jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. 

 

« Pan Bóg Mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą 
strudzonemu, przez słowo krzepiące. Każdego rana pobudza me ucho, bym 
słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył Mi ucho... » 

 - Prorok Izajasz napisal te slowa prawdopodobnie w szostym wieku pne, w czasie niewoli 
babilonskiej. Przypomina swym rodakom doswiadczajacym « jarzma niewoli », ze Bog liczy 
na nich, zacheca ich, by nie poddawali sie, by nie upadali na duchu … 

- Narod wybrany jako sluga Bozy, codziennie rano karmi sie Jego Slowem. W czytanym dzis 
fragencie, Izajasz mowi o wyjatkowej relacji, ktora jednoczy go z Bogiem. To dzieki jej sile, 

przesladowany za wiare, opiera sie i nie poddaje....wychodzi zwyciesko z próby... 

– W jezyku biblijnym czasownik « sluchac » znaczy tez « ufac » : ufac Bogu 
cokolwiek sie dzieje, calkowicie poddac sie Jego woli, ktora zawsze jest dobra... 

         * «Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, 
z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. » (Rz 8,28)    

 

« Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym Mi brodę. Nie zasłoniłem 
mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg Mnie wspomaga, dlatego 
jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że 
wstydu nie doznam. » 

– Z kazdej trudnej i ciezkiej sytuacji, Bog moze wyprowadzic dobro.... Kazdej 
nienawisci przeciwstawia silniejsza od niej milosc.... w kazdym przesladowaniu On daje sile 
przebaczenia...z kazdej smierci Bog moze wskrzesic zycie... 



– To wzajemne zaufanie Boga i Jego slugi daje sludze ogromna sile i sprawia, ze 
wytrwa w kazdej probie...sila tego zaufania karmi jego zapal... 

– Kazdy sluga, wypelniajacy wiernie do konca misje powierzona mu przez Boga, 
predzej czy pozniej, doswiadczy przesladowania, bowiem prawdziwi prorocy (ci, 
ktorzy naprawde mowia w imieniu Boga) bardzo zadko sa doceniani i lubiani za 
zycia... Kazdy, kto prawdziwie « slucha Slowa Bozego » i wprowadza je w praktyke, 
staje sie niewygodny dla niektorych...przeszkadza im... Kazde glebokie nawrocenie 
« zaraza » innych.... Jedni  przyjmujac zaproszenie, nawracaja sie, a inni znajduja 
rozne powody, by odrzucic to zaproszenie...i staja po stronie przesladujacych... 

 

Oto przeslanie proroka Izajasza zawarte w czytanym dzis fragmencie jego ksiegi : 

   * « Wytrwajcie, Bog was nie opuscil. Wypelniacie dalej misje, ktora wam powierzyl i nie 
dziwcie sie, ze was przesladuja... » 

 
PSALM - 22, 2, 8-9,17-20,22b-24 

Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? 
Daleko od mego Wybawcy słowa mego jęku. 

Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, 
rozwierają wargi, potrząsają głową: 

 

«Zaufał Panu, niechże go wyzwoli, 
niechże go wyrwie, jeśli go miłuje»                                                                                              

Bo sfora psów mnie opada, 
osacza mnie zgraja złoczyńców. 

 

Przebodli ręce i nogi moje, 
policzyć mogę wszystkie moje kości. 

A oni się wpatrują, sycą mym widokiem; 
moje szaty dzielą między siebie 

 

i los rzucają o moją suknię. 
Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka; 

Pomocy moja, spiesz mi na ratunek!                                                                                                
Wysłuchałeś mnie! 

 

Będę głosił imię Twoje swym braciom 
i chwalić Cię będę pośród zgromadzenia: 

«Chwalcie Pana wy, co się Go boicie, 
sławcie Go, całe potomstwo Jakuba; 

bójcie się Go, całe potomstwo Izraela! 



 

« Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? » 

– Sa to slowa modlitwy-krzyku cierpiacego czlowieka. 

– Aby dobrze zrozumiec te slowa, trzeba uwaznie przeczytac caly psalm 22 – wszystkie 
jego 32 wersety. Konczy sie on slowami dziekczynienia. Ten, ktory na poczatku 
psalmu mowil « Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? », na koncu dziekuje 
Bogu za doswiadczone wybawienie : 

                 * « Tylko Jemu oddadzą pokłon wszyscy, co śpią w ziemi, przed Nim zegną się 
wszyscy, którzy w proch zstępują. A moja dusza będzie żyła dla Niego, potomstwo moje 
Jemu będzie służyć, opowie o Panu pokoleniu przyszłemu, a sprawiedliwość Jego ogłoszą 
ludowi, który się narodzi: «Pan to uczynił». (w. 30-32) 

  
- Psalm 22 jest piesnia narodu wybranego, ktory dopiero co powrocil z niewoli z 
Babilonii : wspomina cierpienie, strach, lęki, chwile gdy wydawalo sie, ze Bog milczy... 
Jednak mimo wszystko dalej modlili sie wspominajac Przymierze i opieke 
Opatrznosci... 

 

« Przebodli ręce i nogi moje, policzyć mogę wszystkie moje kości. (…) sfora psów 
mnie opada, osacza mnie zgraja złoczyńców. » 

– Psalm ten nie zostal napisany dla Chrystusa, powstal po powrocie z niewoli 
babilonskiej : to wlasnie ten powrot jest porownany do zmartwychwstania skazanego na 
smierc skazanca... a deportację do Babiloni symbolizuje tu kara smierci. Tak wiec w 
spiewanym dzis psalmie, narod wybrany jest porownany do skazanca, ktory o malo co 
umarlby na krzyzu...ale w cudowny sposob uniknal jej... Watro przypomniec, ze w czasach 
zaraz po powrocie z Babiloni, forma skazywania na smiec na krzyzu byla dosc powszechna. 

– Opis ukrzyzowania nie znajduje sie w centrum tego psalmu. Zostal w nim 
zamieszczony po to, by podkreslic wartosc modlitwy dziekczynnej tego, ktory w cudowny 
sposob uniknal smierci na krzyzu... a ktora znajduje sie w drugiej czesci psalmu. 

 * « Będę głosił imię Twoje swym braciom i chwalić Cię będę pośród zgromadzenia: 

«Chwalcie Pana wy, co się Go boicie, sławcie Go, całe potomstwo Jakuba; bójcie się Go, 
całe potomstwo Izraela! «  


