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Pierwsze czytanie – z ksiegi Jeremiasza 33, 14-16 

Oto nadchodzą dni - wyrocznia Pana - kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką 

obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu. W owych dniach i w owym 

czasie wzbudzę Dawidowi potomstwo sprawiedliwe; będzie wymierzać prawo i 

sprawiedliwość na ziemi. W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a Jerozolima 

będzie mieszkała bezpiecznie. To zaś jest imię, którym ją będą nazywać: "Pan naszą 

sprawiedliwością". 

 

«Oto nadchodzą dni - wyrocznia Pana - kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, 

jaką obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu. »  

- Czytany dzis fragment zostal napisany przez syna duchowego Jeremiasza. 

Poniewaz zachowal ten sam styl, co jego mistrz, napisany przez niego tekst 

zostal zachowany w ksiedze Jeremiasza. 

Nie znamy jego imienia ani nazwiska. Pisze on w czasach gdy jemu wspolczesni 

maja wiele obaw co do swej przyszlosci. Przypomina im slowa Jeremiasza, 

napisane kilka wiekow wczesniej. To tak, jakby im mowil : « Pamietacie obietnice 

Boza przekazana wam przez Jeremiasza. Nie traccie nadziei, ufajcie Bogu, ona 

niedlugo sie zrealizuje… » 
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- Jeremiasz napisal : « w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomstwo 

sprawiedliwe », co w jezyku biblijnym znaczy : « nowy krol narodzi sie z 

pokolenia Dawida i bedzie krolowal w Jerozolimie ».  

 

Juz w czasach Jeremiasza trudno bylo uwierzyc w te slowa. Duzo czasu minelo od 

smierci krola Dawida i wydawalo sie, ze jego dynastia (zwana pniem Jessego) 

wymarla…Kolo 600 roku pne, Nabuchodonozor deportowal do Babiloni dwoch 

ostatnich krolow. W Jerozolimie zamieszkal okupant, Swiatynia zostala zburzona, 

zniszczono caly kraj, a wiekszosc z tych, ktorzy przezyli zostala deportowana do 

Babilonii. Ci, ktorym udalo sie przezyc piesza wedrowke do Babiloni, byli skazani na 

wymarcie… Zastanawiano sie wiec, co stalo sie z obietnicami Bozymi, przekazanymi 

przez prorokow… 

Odkad Natan przepowiedzial Dawidowi, ze z jego rodu narodzi sie potomek, ktory 

wprowadzi krolestwo wieczne, zaczeto oczekiwac idealnego krola, ktory zaprowadzi 

bezpieczenstwo, pokoj i sprawiedliwosc.  

To wowczas Jeremiasz pisal do nich slowa nadziei. 

 

« wyrocznia Pana » 

- To wyrazenie zwraca uwage na to, ze prorok przekazuje bardzo wazna 

wiadomosc, ktora moze byc trudna do zrozumienia…do uwierzenia… 

- Prorok wiedzac, ze jego sluchacze sa zalamani, zaznacza, ze przekazane przez 

niego slowa pochodza od Boga.  

 

 

« W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomstwo 

sprawiedliwe; będzie wymierzać prawo i sprawiedliwość na ziemi. W owych 

dniach Juda dostąpi zbawienia, a Jerozolima będzie mieszkała bezpiecznie. » 

- Sa to slowa pelne wyzwania : zapraszajace do wiary wbrew  oslabionej czy 

wrecz nieistniejacej juz nadziei…nie chodzi tu o « pobozne zyczenie » ale o 

prawdziwa obietnice Boza. On, ktory zawsze jest wierny sprawi, ze « wyrośnie 

różdżka z pnia Jessego, ze wypuści się odrośl z jego korzeni. »  

- Slowa te zapowiadaja zjednoczenie krolestwa, ktore od czasow Salomona 

zostalo podzielone na odrebne dwie czesci. Krolujacy w nich bracia, nie zawsze 

sie ze soba zgadzali…a od czasu podboju asyryjskiego, krolestwo ze stolica w 

Samarii zniknelo z mapy swiata… To w takich czasach prorok Jeremiasz 

zapowiada zjednoczenie calego krolestwa. Jego slowa gloszone w czasach 

ciemnosci, zwiastuja nastanie swiatla…. 

Duchowy syn Jeremiasza, ktorego slowa dzis czytamy, zyje rowniez w czasach 

wielkich trudnosci - prawdopodobnie w drugim wieku przed nasza era. Minelo kilka 

wiekow od zapowiedzi Mesjasza przez Jeremiasza … a ciagle jeszcze nie 

nadszedl…  



 

• « Niech zaś dla was, umiłowani, nie będzie tajne to jedno, że jeden dzień u 

Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan z 

wypełnieniem obietnicy - bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka - ale On 

jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale 

wszystkich doprowadzić do nawrócenia. Jak złodziej zaś przyjdzie dzień 

Pański, w którym niebo ze świstem przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsypią, 

a ziemia i dzieła na niej zostaną znalezione. » ((2 P 3, 8-10) 

 

 

 

Psalm – 25, 4-5, 8-9, 10. 14 

Daj mi poznać drogi Twoje, Panie,  

i naucz mnie Twoich ścieżek!  

Prowadź mnie według Twej prawdy i pouczaj,  

bo Ty jesteś Bóg, mój Zbawca,  

i w Tobie mam zawsze nadzieję. 

Pan jest dobry i prawy:  

dlatego wskazuje drogę grzesznikom;  

rządzi pokornymi w sprawiedliwości,  

ubogich uczy swej drogi.  

 

Wszystkie ścieżki Pana - to łaskawość i wierność  

dla tych, co strzegą przymierza i Jego przykazań. 

Pan przyjaźnie obcuje z tymi, którzy się Go boją,  

i powierza im swoje przymierze. 

 

- Jestesmy w Swiatyni Jerozolimskiej. Zaczelo sie oficjum pokutne. Grzesznicy 

wyznaja, ze obrali zla droge i blagaja Boga, aby pomogl im wrocic na dobra 

droge… 

 

« Pan jest dobry i prawy: dlatego wskazuje drogę grzesznikom. » 

- W jezyku biblijnym slowo « droga » wskazuje na pokute, slowo « grzech » 

pojmowane jest jako « bledna droga », a « nawrocenie » jest « zawroceniem z 

blednej drogi »… 

 

• « Przeto starajcie się wypełniać wszystko, co wam nakazał Pan, Bóg wasz: 

Nie odstępujcie od tego ani na prawo, ani na lewo. Idźcie dokładnie drogą 

wyznaczoną wam przez Pana, Boga waszego, byście mogli żyć, by dobrze 
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wam się wiodło i byście długo przebywali w ziemi, którą macie posiąść. » 

(Pwt 5, 32-33) 

 

• Psalm 25 nalezy to tak zwanych psalmow alfabetycznych : w jezyku 

hebrajskim kazdy jego werset zaczyna sie kolejna litera alfabetu. Tematem 

wszystkich psalmow alfabetycznych jest umilowanie Prawa Bozego przez 

narod wybrany i wdziecznosc za to, ze jest ono jedyna droga prowadzaca do 

prawdziwego szczescia. 

W dzisiejszych czasach mamy tendencje do uwazania, ze prawo zagraza 

naszej wolnosci, ze nas ogranicza. Jednak dla wierzacego i praktykujacego 

Zyda, Prawo jest darem od Boga : dowodem Jego wielkiej troski o czlowieka i 

Jego czulej opieki.  

Hebrajskie slowo prawo – « Thora » pochodzi od czasownika « nauczac ».  

Mozna powiedziec, ze przykazania Boze sa : 

- swoistym « podrecznikiem » uczacym, jak zyc w wolnosci, by byc szczesliwym,  

- czy tez kodeksem drogowym na drogach prowadzacych do szczescia 

 

• « Wszystkie ścieżki Pana - to łaskawość i wierność dla tych, co strzegą 

przymierza i Jego przykazań. » 

 

« Daj mi poznać drogi Twoje, Panie, i naucz mnie Twoich ścieżek! » 

- W czasie modlitwy pokutnej, narod wybrany przyznaje, ze byl niewierny 

Przymierzu i ze stalo sie to przyczyna wielu nieszczesc ; szczegolnie po 

powrocie z niewoli babilonskiej, uwazano iz byla on konsekwencja powtarzanych 

niewiernosci.  

- Jednoczesnie narod wybrany dobrze wie, ze w przyszlosci moze pozostac wierny 

tylko dzieki pomocy Boga :  
 

o « Oddal uciski mojego serca, wyrwij mnie z moich udręczeń!  

Spójrz na udrękę moją i na boleść i odpuść mi wszystkie grzechy!  

Strzeż mojej duszy i wybaw mnie, bym się nie zawiódł, gdy się 

uciekam do Ciebie. Niechaj mnie chronią niewinność i prawość, bo w 

Tobie, Panie, pokładam nadzieję. Boże, wybaw Izraela ze wszystkich 

jego ucisków! » (w.17-22) 

 

«  Ty jesteś Bóg, mój Zbawca, i w Tobie mam zawsze nadzieję » 

- Pierwszym nawroceniem, do jakiego nawolywal Bog swoj narod wybrany, bylo 

odwrocenie sie od bozkow (idolatri) i zwrocenie sie ku Niemu - Bogu zywemu. 

- Te slowa sa wyznaniem postanowienia, zwrocenia sie wylacznie ku Bogu Izraela. 
 

o « Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę…. Oczy me zawsze 

zwrócone na Pana… » 
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