
 

 

 

Pierwsze czytanie – z ksiegi Jeremiasza  31, 7-9 

To bowiem mówi Pan: «Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba, weselcie się 

pierwszym wśród narodów! Głoście, wychwalajcie i mówcie: "Pan wybawił swój lud, 

Resztę Izraela!" Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców 

ziemi. Są wśród nich niewidomi i dotknięci kalectwem, kobieta brzemienna wraz z 

położnicą: powracają wielką gromadą. Oto wyszli z płaczem, lecz wśród pociech ich 

przyprowadzę. Przywiodę ich do strumienia wody równą drogą - nie potkną się na 

niej. Jestem bowiem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim [synem] pierworodnym. 

- Jeremiasz pisze te slowa, by dodac nadziei narodowi wybranemu, ktory znajduje 

sie na wygnaniu, w Babilonii. Przypomina im, ze Bog nigdy ich nie opusci, 

jakiekolwiek grzechy mogliby popelnic. 

 

« sprowadzę ich z ziemi północnej » 

- Babilonia lezala na poludniu od Jerozolimy, jednak stan owczesnych drog 

sprawial, ze trzeba bylo podrozowac przez polnoc i dopiero potem kierowac sie 

do Jerozolimy. 

Pierwsza tura deportacji miala miejsce w 597 roku pne a druga w 587. Jeremiaszowi 
udalo sie ich uniknac. Pozostal w Jerozolimie, skad napisal czytany dzis tekst.   

 



- Zapowiada w nim powrot z niewoli : « Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i 
zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich niewidomi i dotknięci kalectwem, 
kobieta brzemienna wraz z położnicą: powracają wielką gromadą » (w.8) 

 

- Przeciwstawia ponizenie doznane w czasie deportacji do Babilonii z radosnym 
triumfem powrotu do Ojczyzny : « Oto wyszli z płaczem, lecz wśród pociech ich 
przyprowadzę. » 

 

- Oglasza ojcostwo Boze : « Jestem bowiem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim 

[synem] pierworodnym. » : jest to duza nowosc ! Przedtem tylko prorok Ozeasz, 

w osmym wieku pne, mowil o Bogu jako o Ojcu : « Miłowałem Izraela, gdy 

jeszcze był dzieckiem, i syna swego wezwałem z Egiptu. Im bardziej ich 

wzywałem, tym dalej odchodzili ode Mnie, a składali ofiary Baalom i bożkom palili 

kadzidła.  A przecież Ja uczyłem chodzić Efraima, na swe ramiona ich brałem; 

oni zaś nie rozumieli, że troszczyłem się o nich. Pociągnąłem ich ludzkimi 

więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego 

policzka niemowlę - schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go. » (Oz 11, 1-4) 

 

- Dotad prorocy obawiali sie nazywac Boga Ojcem, poniewaz inne, wspolczene im 
ludy, nazywaly ojcami bogow poganskich, pojmujac ich ojcoswto na obraz 
ludzkiego, cielesnego ojcostwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Psalm 126, 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6 

Gdy Pan odmienił los Syjonu, byliśmy jak we śnie. 

Wtedy usta nasze były pełne śmiechu, 

a język wołał pełen radości.  
 

Wtedy mówiono między poganami: 

«Wielkodusznie postąpił z nimi Pan!» 

Wielkodusznie postąpił Pan z nami: 

staliśmy się radośni. (uroczyscie swietowalismy) 
 

Odmień nasz los, o Panie, 

jak strumienie w [ziemi] Negeb. 

Którzy we łzach sieją, 

żąć będą w radości.  
 

Postępują naprzód wśród płaczu, 

niosąc ziarno na zasiew: 

Z powrotem przychodzą wśród radości, 

przynosząc swoje snopy. 

 

- Psalm 126 wyraza radosc z powrotu do ojczyzny. 
 

« Gdy Pan odmienił los Syjonu” 

- Chodzi tu o powrot z deportacji, z Babilonii, ktora wlasnie  podbil Cyrus. Nowy 
wladca uwalnia i rozsyla do domow narody, wziete wczesniej w niewole przez 
Nabuchodonozora. 

 

 “Gdy Pan odmienił los Syjonu, byliśmy jak we śnie.” 

- W czasie niewoli wszyscy marzyli o powrocie do kraju. 

To wyzwolenie, pojmowane jest jak zmartwychwstanie. Psalmista uzywa dwoch 
waznych dla narodu wybranego symboli: 

 

1. Wody 
 

“Odmień nasz los, o Panie, jak strumienie na pustyni Negeb” 

Ziemia Negeb znajdujaca sie na poludnie od Jerozolimy jest 
terenem pustynnym. Jednak kazdej wiosny przeplywaja przez nia 
strumienie wody, powodujace natychmiastowe wykluwanie sie 
przepieknych kwiatow. 
 

2. Zniwa 



 

Ziarno zostaje zasiane w ziemi aby obumrzec…tak wiec gdy 
zboze wzrasta i pojawiaja sie klosy, jest to jak nowe narodzenie:       

•  “Postępują naprzód wśród płaczu, niosąc ziarno na zasiew: Z 
powrotem przychodzą wśród radości, przynosząc swoje 
snopy.” 

 

“przynosząc swoje snopy” 
 

- Narod wybrany powrocil do domow i na nowo uprawia swe pola… 

- Swieto Namiotow pierwotnie zwiazane bylo ze zbiorami zniw. Kazdej jesieni, w 
czasie pielgrzymki na to swieto, zanoszono do Jerozolimy wiazki zebranych 
zboz. Wspinajac sie na wzgorze Jerozolimy, spiewano ten psalm, a wspinaczka 
przypominala wysilek powrotu z niewoli. 

 

Narod wybrany za kazdym razem gdy wspomina jakies zdarzenie z przeszlosci, 
wiaze to z dziekczynieniem Bogu. I z tego dziekczynienia czerpie sily oraz umacna 
swa wiare w kolejne Jego wyzwolenia. Odtad to dziekczynienie zawiera tez elementy 
prosby o definitywne wyzwolenie. Dlatego slowa dziekczynienia przeplataja sie ze 
slowami prosby:” Odmień nasz los, o Panie, sprowadz deportowanych jencow… ” 
 

Jency symbolizuja tu: 

- Zydow, ktorych rozproszono w obcych krajach, daleko od ojczyzny. 

- Wszystkich ludzi: od czasu wyzwolenia z Babiloni. Narod wybrany wie, ze Bog 
powolal go do sluzby calej ludzkosci.  

 

« Wtedy mówiono między poganami: «Wielkodusznie postąpił z nimi Pan! 
Staliśmy się radośni.  » 

- Sa to slowa wdziecznosci Bogu i radosci z powiezonej misji: inne narody 
zaczynaja otwierac sie na dzialanie Boze, a to znaczy, ze zbliza sie definitywne 
wyzwolenie, ze niedlugo nadejdzie Mesjasz. 

 

Swieto Namiotow charakteryzowalo sie bardzo zywym i silnym 
oczekiwianiem Mesjasza: 

- W czasie procesji z wiazkami zboz, spiewano psalm 126 i “Hosanna”. 

- Spiewano tez “Blogoslawiony, ktory idzie w Imie Panskie”: slowa te zapowiadaly 
nadejscie Mesjasza. 
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