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Pierwsze czytanie  -  z ksiegi Jeremiasza  31, 31-34 

Oto nadchodzą dni - wyrocznia Pana - kiedy zawrę z domem Izraela <i z domem 

judzkim> nowe przymierze. Nie jak przymierze, które zawarłem z ich 

przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje 

przymierze złamali, mimo że byłem ich Władcą - wyrocznia Pana. Lecz takie będzie 

przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach - wyrocznia 

Pana: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im 

Bogiem, oni zaś będą Mi narodem. I nie będą się musieli wzajemnie pouczać jeden 

mówiąc do drugiego: "Poznajcie Pana!" Wszyscy bowiem od najmniejszego do 

największego poznają Mnie- wyrocznia Pana, ponieważ odpuszczę im występki, a o 

grzechach ich nie będę już wspominał».  

 

« Oto nadchodza dni… » 

- Cala Biblia jest ukierunkowana ku przyszlosci. Prorocy zgodnie ze swa misja, 

jako pierwsi zauwazaja pierwsze znaki zwiastujace zblizanie sie dni obiecanych 

przez Boga, sa one jak male « paki kwiatow,  zwiastujace nadejscie wiosny ».  

 

« Oto nadchodzą dni - wyrocznia Pana - kiedy zawrę z domem Izraela <i z 

domem judzkim> nowe przymierze. » 

- Bog postanowil objawic sie ludziom za posrednictwem malego narodu, ktorego 

uczynil swoim swiadkiem i z ktorym zawarl Przymierze. 

- To Bog wychodzi z inicjatywna, to On - Bog Wszechmocny, zaprasza czlowieka 

do Przymierza. 

- Jest tu mowa o Nowym Przymierzu – nie znaczy to jednak, ze Bog zmienil 

zdanie, chodzi tu o nowy etap w zawartym wczesniej Przymierzu.  

 

“Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za 

rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. “ 

- Wydawalo sie prostym to, ze aby byc wiernym Przymierzu, wystarczylo 

przestrzegac Prawo. W kazdej epoce obecni byli Prorocy, ktorzy przypominali 

narodowi wybranemu o kazdym uchybieniu, o kazdym odstepstwie od Prawa… 

 

“Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu.” 

- Na Synaju Bog zapisal swe Prawo na kamiennych tablicach. Teraz oglasza, ze 

zapisze je w sercach… Dopoki zapisane bylo na kamieniu, kazda (nawet ta 

najbardziej szczera) obietnica nawrocenia, konczyla sie fiaskiem…. Aby Prawo 

stalo sie druga natura czlowieka, potrzeba przemiany jego serca…. 

 

“Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi narodem.” 



- To wzajemne przynalezenie bylo programem Przymierza.  

 

“ Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie-“ 

-  W jezyku biblijnym, slowo ‘znac” jest przypisane nie inteligencji ale bardzo 

bliskiej, intymnej relacji.  

- Wszyscy poznaja, ze Bog jest Miloscia. 

- Kiedy wszyscy poznaja ze Bog jest Miloscia, calym sercem przestrzegac beda 

Prawa, bo beda wiedzieli, ze Bog podarowal im je pragnac, by byli szczesliwi. 

 

Wyrazenie « Nowe Przymierze » wystepuje tylko jeden raz w Starym Testamencie: 

wlasnie w ksiedze Jeremiasza. Inni Prorocy mowia raczej o nowym sercu: 

• “pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi, i 

oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych 

bożków. I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do 

waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam 

wam serce z ciała.  Ducha mojego chcę tchnąć w was i 

sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali 

przykazań, i według nich postępowali. “ (Ez 36, 25-27) 

Wraz z przyjsciem Jezusa, zapowiadane wczesniej dni, nadeszly. Jezus 

ustanawiajac Eucharystie, nawiazuje do przepowiedni Jeremiasza, o ktorej dzisiaj 

czytamy: 

• “«Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za 

was będzie wylana.” Lk 22, 20) “ 

- Jezus wylewajac swa krew za nas, sprawia, ze nasze « serca kamienne » moga 

przemienic sie definitywnie w « serca z ciala »…  

 

 

 

 

 

 

Psalm  51, 3-4,12-15 

Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości,  

w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość!  

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy  

i oczyść mnie z grzechu mojego! 



Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste  

i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego! 

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza  

i nie odbieraj mi świętego ducha swego!  

 

Przywróć mi radość z Twojego zbawienia  

i wzmocnij mnie duchem ochoczym!  

Chcę nieprawych nauczyć dróg Twoich  

i nawrócą się do Ciebie grzesznicy. 

 

- Psalm ten byl spiewany w czasie nabozenstw pokutnych. Napisany w pierwszej 

osobie liczby pojedynczej, jest glosem calego narodu wybranego, ktory wrocil z 

niewoli babilonskiej. Lud ten zaznal porazki, kleski…najezdzca zburzyl mu 

Swiatynie… Jednak Bog pozostaje wierny Przymierzu. 

 

• « «Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy,bogaty 

w łaskę i wierność, zachowujący swą łaskę w tysiączne 

pokolenia, przebaczający niegodziwość, 

niewierność,grzech… » (Wyj 34, 6-7) 

• «  Będę chodził wśród was, będę waszym Bogiem, a wy 

będziecie moim ludem a jestem Pan, Bóg wasz, który 

wyprowadził was z ziemi egipskiej, abyście przestali być ich 

niewolnikami. Ja rozbiłem drągi waszego jarzma i dałem 

wam możność chodzenia z podniesioną głową. «  (Kpl 26, 

12-13) 

• « Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, 

dopóki jest blisko! Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i 

człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do 

Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, i do Boga naszego, gdyż 

hojny jest w przebaczaniu. “ (Iz 55, 7-8) 

• “ Pamiętaj o tych rzeczach, Jakubie, i żeś sługą moim, 

Izraelu! Ukształtowałem ciebie, jesteś moim sługą. Izraelu, 

nie pójdziesz u Mnie w niepamięć. Usunąłem twe grzechy 

jak chmurę i twoje wykroczenia jak obłok. Powróć do Mnie, 

bom cię odkupił». ( Iz 44, 21-22) 

• « Nie kupiłeś Mi wonnej trzciny za pieniądze ani Mnie nie 

upoiłeś tłuszczem twoich ofiar; raczej Mi przykrość zadałeś 

twoimi grzechami, występkami twoimi Mnie zamęczasz. Ja, 

właśnie Ja przekreślam twe przestępstwa i nie wspominam 

twych grzechów. “ (Iz 43, 24-25) 

 

“Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego!  



▪ “opuścili Mnie, źródło żywej wody, żeby wykopać sobie 

cysterny, cysterny popękane, które nie utrzymują wody” (Jr 2, 13) 

- Nie chodzi tu o obmycie w sensie przywrocenia czystosci higienicznej ale o cos 

glebszego: chodzi o powrot do zrodla wody zywej, o zanurzenie sie w niej, aby 

zostac calkowicie i dokladnie odnowionym. 

• « pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi, i 

oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych 

bożków.” (Ez 36, 25) 

-  Slowo “nieczystosc” oznacza tu balwochwalstwo czyli przywiazanie nadmiernej 

wagi do spraw doczesnych, ktore tak bardzo nas zajmuja, ze odwracaja nasza 

uwage od prawdziwego Zrodla szczescia…i od zycia w Przymierzu. Te nasze 

“nieczystosci – balwochwalstwa”, czynia nieszczesliwymi nas samych i 

otaczajacych nas ludzi. 

•  “Synowie zbierają drewno, ojcowie rozpalają ogień, a 

kobiety ugniatają ciasto, by robić pieczywo ofiarne dla 

"królowej nieba", a nadto wylewają ofiary z płynów dla 

obcych bogów, by Mnie obrażać. Czy Mnie obrażają - 

wyrocznia Pana - czy raczej siebie samych, na własną 

hańbę?»  (Jr 7, 18-19) 

 

- Caly psalm 51 pokazuje, ze tylko Bog moze naprawde przemienic serce 

czlowieka… 

• “pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi, i 

oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych 

bożków. I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do 

waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam 

wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i 

sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali 

przykazań, i według nich postępowali. “ (Ez 36, 25-27) 

• “Dam im jedno serce i wniosę nowego ducha do ich wnętrza. 

Z ciała ich usunę serce kamienne, a dam im serce 

cielesne, aby postępowali zgodnie z moimi poleceniami, 

strzegli nakazów moich i wypełniali je. I tak będą oni moim 

ludem, a Ja będę ich Bogiem.” (Ez 11, 19-20) 

 

« Chcę nieprawych nauczyć dróg Twoich i nawrócą się do Ciebie grzesznicy. » 

o !" Wszyscy bowiem od najmniejszego do 

największego poznają Mnie. » (Jr 31) 

- Wszyscy poznaja Boga, ktory jest Miloscia i Milosierdziem, zostana przepelnieni 

radoscia i wdziecznoscia…  

- Odkrycie prawdziwego Oblicza Boga, budzi w sercu czlowieka chec podzielenia 

sie tym z innymi…dawania swiadectwa…  


