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Pierwsze czytanie – z ksiegi Malachiasza  3, 19-20a 

Bo oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy wyrządzający 

krzywdę będą słomą, więc spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan Zastępów, tak 

że nie pozostawi po nich ani korzenia, ani gałązki. A dla was, czczących moje imię, 

wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach.  

  

- Jestesmy kolo roku 450 pne. Wielu ludzi odchodzi od wiary, nawet kaplani. Wielu 

zadaje sobie pytanie : « Gdzie jest Bog ? …czyzby o nas zapomnial ? 

…Dlaczego tym, ktorzy czynia zlo, tak dobrze sie powodzi ? W takich warunkach 

trwa misja proroka Malachiasza.  

W czytanym dzis fragmencie przypomina on, ze Bog jest sprawiedliwy i ze czas 

Jego sadu sie zbliza : « oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i 

wszyscy wyrządzający krzywdę będą słomą.» Slowa te wskazuja tez na to, ze 

historia nie polega na powtarzaniu sie zdarzen ale postepuje ciagle na przod.  



 

« oto nadchodzi dzień palący jak piec » 

- Nie jest to przestroga przed kara ale zapowiedz nadejscia Boga, ktory nas miluje 

miloscia nieskonczona :  

                           « Umiłowałem was - mówi Pan » (Ml 1,2) 

• « skoro Ja jestem Ojcem….mówi Pan Zastępów do was… » (Ml 

1,6)  

 

- Uczniowie spotkawszy Jezusa Zmartwychwstalego, w drodze do Emaus, 

mowili : «Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma 

nam wyjaśniał?» (Lk 24,32) 

 

« dla was, czczących Moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie 

w jego skrzydłach » 

- Slonce moze ogrzac czlowieka ale moze tez go poparzyc… moze byc grozne w 

przypadku niektorych chorob… 

- Malachiasz mowi tu o sloncu, jako o obrazie Milosci i sprawiedliwosci Boga. W 

sile jego swiatla nic sie nie ukryje. Cale nasze zycie, ze wszystkimi szczegolami 

zostanie wystawione na « swiatlo oczyszczajacego slonca », niektorych 

poparzy, innych uzdrowi… 

- Na sadzie Bozym opadnie zaslona i wszystko ukarze sie w prawdzie. 

Zobaczymy siebie takimi, jakimi jestesmy naprawde, zobaczymy co w naszym 

zyciu jest jak słoma, ktora latwo pochlania ogien, a co jest ziarnem, ktore 

kielkuje w promieniach slonecznych… I tak wszystko, co jest w nas przeszkoda 

dla Milosci Boga, stopi sie jak snieg w sloncu. To, co w nas dobre, zostanie 

pomnozone i przemienione w Milosci Boga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Psalm 98, 5-6, 7-8, 9 

Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry,  

przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy,  

przy trąbach i dźwięku rogu:  

radujcie się wobec Pana, Króla!  

 

Niech szumi morze i to, co je napełnia,  

świat i jego mieszkańcy!  

Niech rzeki klaszczą w dłonie,  

niech góry razem wołają radośnie  

 

przed obliczem Pana, bo nadchodzi,  

<bo nadchodzi> sądzić ziemię.  

On będzie sądził świat sprawiedliwie  

i według słuszności - ludy.  

 

« radujcie się wobec Pana, Króla! Niech szumi morze i to, co je napełnia, świat i 

jego mieszkańcy! Niech rzeki klaszczą w dłonie, niech góry razem wołają 

radośnie” 

- Odnowione stworzenie raduje sie i wykrzykuje na czesc Pana widzac, ze nastalo 

Jego krolowanie.  

• “W Nim mamy odkupienie przez Jego krew - odpuszczenie 

występków, według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas 

wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, przez to, że 

nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, 

które przedtem w Nim powziął dla dokonania pełni czasów, aby 

wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co 

w niebiosach, i to, co na ziemi.” (Ef 1,7-10) 

 

- Odwiecznym planem Boga jest wprowadzenie harmoni miedzy wszystkimi 

ludzmi i w calym kosmosie.  
 

• « Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem 

razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą społem i mały 

chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać 

będą przyjaźnie, młode ich razem będą legały. Lew też jak wół 

będzie jadał słomę. Niemowlę igrać będzie na norze kobry, 

dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. Zła czynić nie będą 

ani zgubnie działać po całej świętej mej górze, bo kraj się 

napełni znajomością Pana, na kształt wód, które przepełniają 

morze. » (Iz 11,6-9) 

 

http://radionotredame.net/player/http:/radionotredame.net/wp-content/uploads/podcasts/en-marche-vers-dimanche/en-marche-vers-dimanche-13-11-2013.mp3


Czlowiek biblijny wierzy, ze mimo panujacej niezgody i dysharmonii na 

swiecie, nadejdzie dzien, gdy wypelni sie odwieczny plan Boga i wszedzie 

nastanie Milosc i sprawiedliwosc. W podtrzymaniu tej nadziei pomagaja 

prorocy i spiewanie psalmow, ktorych slowa wyslawiaja Boga i Jego 

krolowanie. W ten sposob narod wybrany wyobraza juz sobie, jak to bedzie, 

gdy wszedzie nastanie Krolestwo Boze.  

 

« radujcie się wobec Pana, Króla! (…) przed obliczem Pana, bo nadchodzi. On 

będzie sądził świat sprawiedliwie i według słuszności - ludy.  ” 

• « Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność 

przepasaniem lędźwi. » (Iz 11,5) 
 

- Izajasz i inni prorocy pisali podobne slowa w czasie przyszlym. Tymczasem 

spiewany dzis psalm, napisany jest w czasie terazniejszym. Doswiadczenie 

opieki Bozej w przeszlosci, pozwala narodowi wybranemu przewidywac 

przyszlosc, myslac : « skoro Bog wybawil nas z niewoli egipskiej to wierzymy, ze 

wybawi takze cala ludzkosc z wszelkich lancuchow… » Wszystko to jest tylko 

kwestia czasu : 
 

• Panie, Ty dla nas byłeś ucieczką z pokolenia na pokolenie. 

(…)tysiąc lat w Twoich oczach jest jak wczorajszy dzień, który 

minął, niby straż nocna. » (Ps 90) 
 

• « 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. » (2 P 3,8-9) 
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