
Pierwsze czytanie  -  z ksiegi Ezechiela 37,12-14 

Dlatego prorokuj i mów do nich: Tak mówi Pan Bóg: Oto otwieram wasze groby i 
wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, i poznacie, że Ja jestem 
Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego 
ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to 
powiedziałem i wykonam» - wyrocznia Pana Boga. 

Tak mówi Pan Bóg » ; « Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam» - wyrocznia Pana 
Boga. «  

– Czytany dzis fragment z Ksiegi Ezechiela otoczony jest powyzszymi slowami. 

– Prorocy uzywaja tych slow wylacznie w sytuacji, gdy wiadomosc, ktora przekazuja 
jest wyjatkowo wazna i trudna do przyjecia. Wtedy wlasnie w ten sposob zaznaczaja, ze 
mowia to w imieniu Boga. 

– Oto przeslanie Ezechiela do narodu wybranego : 

« otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju 
Izraela, i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was 
wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do 
kraju waszego » 

 To przeslanie sklada sie z dwoch czesci : 

1. « otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów » 

Ezechiel pisze te slowa w czasie niewoli Babilonskiej. Narod wybrany czuje sie unicestwiony 
przez Babilonczykow...jakby umarly... Powyzsze slowa znacza, ze Bog ich podniesie, 
przywroci do normalnego zycia... bo jest Bogiem wiernym a Przymierze, jakie zawarl ze 
swoim ludem jest wieczne : zatem narod wybrany nie moze zginac, nikt nie moze go 
zniszczyc...ani trudne doswiadczenia, ani zaden wrog. 

 

2. «  wiodę was do kraju Izraela  (…)i powiodę was do kraju waszego » 

Ta druga czesc przeslania i umacnia pierwsza czesc oraz rozwija ja. Bog obiecuje swemu 
ludowi, ze odzyska wolnosc i mowi slowa nigdy dotad niewypowiedziane : « Udzielę wam 
mego ducha po to, byście ożyli » 

     *  to tak jakby powiedzial : »odtad Prawo Milosci nie bedzie zapisane wylacznie na  
kamiennych tablicach ale rowniez w waszych sercach... » 

Obietnica przekazana przez Ezechiela wyraznie glosi wyzwolenie, odnowienie  i ozywienie 
narodu wybranego. 

 



 

 

 
 
 
 

PSALM - 130,1-8 

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, 
o Panie, słuchaj głosu mego! 
Nakłoń swoich uszu 
ku głośnemu błaganiu mojemu! 

 
Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, 
Panie, któż się ostoi? 
Ale Ty udzielasz przebaczenia, 
aby Cię otaczano bojaźnią. 
 

W Panu pokładam nadzieję, 
nadzieję żywi moja dusza: 
oczekuję na Twe słowo. 
Dusza moja oczekuje Pana 
bardziej niż strażnicy świtu. 
 
 
Niech Izrael wygląda Pana. 
U Pana bowiem jest łaskawość 
i obfite u Niego odkupienie. 
On odkupi Izraela 
ze wszystkich jego grzechów   

 

-Wszystkie psalmy sa przenikniete nadzieja i oczekiwaniem Mesjasza. 

– Psalm 130 nalezy do tak zwanych « psalmow pielgrzymkowych », spiewanych w 
czasie pieszych pielgrzymek do Jerozolimy. Zwane sa tez »psalmami wspinaczki »bowiem  
ostatni etap zblizania sie do Jerozolimy jest bardzo pod gorke... 

– Narod wybrany spiewal go szczegolnie w czasie pielgrzymki na Swieto Namiotow. 
Byl tez czescia nabozenstwa pokutnego. To dlatego wazne jest w nim slownictwo o grzechu 
i przebaczeniu. 

   * « Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, któż się ostoi? » 

                     - wypowiadajacy te slowa grzesznik ufa Bogu i wierzy ze mu przebaczy... 



« Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, o Panie, słuchaj głosu mego! Nakłoń swoich 
uszu ku głośnemu błaganiu mojemu! » 

– Te powtarzane grzechy i niewiernosci Przymierzu, przezywane sa jako « duchowa 
smierc »... Jednak narod wybrany wie i gleboko wierzy, ze Ten do Ktorego sie zwraca, jest 
Miloscia i Przebaczeniem... 

*  « we wszystkim jest Twoje nieśmiertelne tchnienie. Dlatego nieznacznie karzesz 
upadających i strofujesz, przypominając, w czym grzeszą, by wyzbywszy się złości, w Ciebie, 
Panie, uwierzyli. «  (Mdr 12, 1-2) 

* « Podstawą Twojej sprawiedliwości jest Twoja potęga, 
wszechwładza Twa sprawia, że wszystko oszczędzasz. «  (Mdr 12, 16) 

 

«  W Panu pokładam nadzieję, nadzieję żywi moja dusza: oczekuję na Twe słowo. 
Dusza moja oczekuje Pana bardziej niż strażnicy świtu. » 

– Historia biblijna ukazuje, jak na przestrzeni wiekow, Bog wyzwalal czlowieka z lęków 
i uczyl go ufnosci, i zaufania Mu w kazdej sytuacji...zachwytu nad Jego wszechmoca 
kierujaca sie zawsze miloscia do czlowieka... 

 

« On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów »   

– Podobne slowa wystepuja czesto w Bibli. Sa one zapowiedzia definitywnego 
wyzwolenia narodu wybranego. 

– Narod wybrany za kazdem razem gdy wyznaje swe winy i grzechy, jednoczesnie 
wyraza swa wiare w Boga, Ktory jest wierny Przymierzu. Czasem wierzy « wbrew 
nadziei, żywiąc nadzieję »... (Rz 4,18), jak Abraham... 

 

 

 
 
 
 
 

 
 


