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Pierwsze czytanie  -  z ksiegi Ezechiela  17, 22-24) 

Tak mówi Pan Bóg: Ja także wezmę wierzchołek z wysokiego cedru i zasadzę, z 

najwyższych jego pędów ułamię gałązkę i zasadzę ją na górze wyniosłej i wysokiej.  Na 

wysokiej górze izraelskiej ją zasadzę. Ona wypuści gałązki i wyda owoc i stanie się 

cedrem wspaniałym. Wszystko ptactwo pod nim zamieszka, wszystkie istoty 

skrzydlate zamieszkają w cieniu jego gałęzi. I wszystkie drzewa polne poznają, że Ja 

jestem Pan, który poniża drzewo wysokie, który drzewo niskie wywyższa, który 

sprawia, że drzewo zielone usycha, który zieloność daje drzewu suchemu. Ja, Pan, 

rzekłem i to uczynię». 

- Jest to przypowiesc o cedrze, napisana w czasach, gdy narod wybrany 

stracil swego krola, ojczyzne, Swiatynie. Wydaje sie mu, ze stracil takze  

blogoslawienstwo Boze…. Krol babilonski, Nabuchodonozor, zajal Jerozolime 

w 597 roku pne. Deportowal krola i czesc mieszkancow, w tym proroka 

Ezechiela. Dziesiec lat pozniej Jerozolima zostala zburzona, a reszta jej 

mieszkancow deportowana do Babilonii.  

- Czytana dzis przypowiesc o cedrze  zostala napisana dla umocnienia nadziei i 

wiary narodu wybranego.  

- Cedr jest symbolem dynastii krolewskiej. Ezechiel posluguje sie nim, by mowic o 

krolu Izraela. Jest przewrocony i nieco uschly ale Bog « wezmie jego wierzcholek 

i sam zasadzi na górze wyniosłej i wysokiej. »  

• Gora wyniosla i wysoka jest tu Jerozolima. 

• To zdanie zapowiada dwie rzeczy: powrot do Ojczyzny i odbudowe krolestwa. 

 

“Ona wypuści gałązki i wyda owoc i stanie się cedrem wspaniałym. Wszystko 

ptactwo pod nim zamieszka, wszystkie istoty skrzydlate zamieszkają w cieniu 

jego gałęzi.” 

- Jest to zapowiedz tego, ze wszyscy, a wiec takze poganie, poznaja, “że Ja jestem 

Pan, który poniża drzewo wysokie, który drzewo niskie wywyższa, który sprawia, 

że drzewo zielone usycha, który zieloność daje drzewu suchemu.” 

 

“Ja, Pan, rzekłem i to uczynię». 

- Inaczej mowiac: “obiecalam i slowa dotrzymam”. 

- Slowa te mowia o mocy i skutecznosci Slowa Boga. 

- To tak, jakby Ezechiel mowil: “wydaje sie, ze wszystko stracilismy ale nie 

zapominajcie, ze Bog jest zawsze wierny swym obietnicom.”  



Czterysta lat wczesniej, Bog za posrednictwem proroka Natana, zlozyl obietnice 

Dawidowi. Obiecal, ze z jego potomkow narodzi sie idealny krol : 

“Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, 

wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich 

wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. On zbuduje dom imieniu 

memu, a Ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki. Ja będę mu 

ojcem, a on będzie Mi synem, a jeżeli zawini, będę go karcił rózgą ludzi 

i ciosami synów ludzkich. Lecz nie cofnę od niego mojej życzliwości, jak 

ją cofnąłem od Saula, twego poprzednika, którego opuściłem. Przede 

Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie 

utwierdzony na wieki». Zgodnie z tymi wszystkimi słowami i zgodnie z 

tym całym widzeniem przemówił Natan do Dawida.” (2 Sm 7, 12-17) 

 

 

 

Psalm 92, 2-3 ; 13-16 

Dobrze jest dziękować Panu  

i śpiewać imieniu Twemu, o Najwyższy:  

głosić z rana Twoją łaskawość,  

a wierność Twoją nocami, 

Sprawiedliwy zakwitnie jak palma,  

rozrośnie się jak cedr na Libanie.  

Zasadzeni w domu Pańskim  

rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga.  

 

Wydadzą owoc nawet i w starości,  

pełni soków i zawsze żywotni,  

aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy,  

moja Skała, nie ma w Nim nieprawości. 

 

« nie ma w Nim nieprawości“ 

- Jest to nawiazanie do kazdego razu, gdy narod wybrany szemral przeciw Bogu, 

gdy zarzucal Mu nieprawosc. Jednak Bog zawsze, mimo tego szemrania, byl 

ponad zloscia swego ludu. 

• Min. chodzi tu o wydarzenia spod Massa i Meriba (Wyj 17, 1-7) 



Odkad Bog dal spragnionemu ludowi wode ze skaly, na pamiatke tego wydarzenia, 

jako wyrazu Jego wiernosci, Izraelici nazywaja Go “nasza Skala”. Na przestrzeni 

wiekow, wielokrotnie czerpali wode przetrwania z tej Skaly… umacniali swa nadzieje i 

wiare. 

“Twoją łaskawość, a wierność Twoją nocami” 

- To rowniez jest nawiazanie do doswiadczen z wedrowki przez pustynie: Bog daje 
sie poznac swemu ludowi, On “«Pan, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty 
w łaskę i wierność…” (Wyj 34, 6) 

- Biblia wielokrotnie uzywa tego wyrazenia, mozemy je znalezc szczegolnie w 
psalmach, gdzie przypomina ono o Przymierzu, ktore Bog zawarl ze swoim ludem 
– “On, Bog Milosierny i wierny, nieskory do gniewu i pelen Milosci….”  

 

“Dobrze jest dziękować Panu i śpiewać imieniu Twemu, o Najwyższy: głosić z 

rana Twoją łaskawość, a wierność Twoją nocami…” 

- Spiewac dla Boga, trwac na modlitwie dziekczynnej i pelnej uwielbienia to sposob 
na ochronienie sie przed “podszeptami szemrania”, przed “nieprawoscia weza”…. 

- Stosujac sie do tej rady, bedziemy jak cedry “pełne soków i zawsze żywotne”… 

W Ziemi Swietej jest wiele miejsc, gdzie brakuje wody, gdzie ze zniecierpliwieniem 
oczekuje sie deszczu…Tak wiec obraz “orzezwiajacej wody” jest bardzo realny dla jej 
mieszkancow….jest on symbolem obecnosci Bozej. 

• Na poczatku psalmu 92 jest adnotacja “ Pieśń na dzień szabatu.” Zatem jest to 
psalm spiewany w czasie szabatu czyli w dniu, w ktorym w sposob szczegolny 
przypomina sie i celebruje Milosc oraz wiernosc Boza.  


