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Pierwsze czytanie – z ksiegi Amosa  6,1-7 

Biada beztroskim na Syjonie i dufnym na górze Samarii, książętom pierwszego z 

narodów, których słucha dom Izraela. Idźcie do Kalne i zobaczcie, potem idźcie 

stamtąd do Chamat-Rabba i zajdźcie do Gat filistyńskiego. Czyż od tych królestw 

jesteście silniejsi albo posiadłości wasze większe niż u nich? [W mniemaniu swoim] 

oddalacie dzień niedoli, a [rzeczywiście] przybliżacie panowanie gwałtu. Leżą na 

łożach z kości słoniowej i wylegują się na dywanach; jedzą oni jagnięta z trzody i cielęta 

ze środka obory. Fałszywie śpiewają przy dźwiękach harfy i jak Dawid obmyślają sobie 

instrumenty do grania. Piją czaszami wino i najlepszym olejkiem się namaszczają, a 

nic się nie martwią upadkiem domu Józefa. Dlatego teraz ich poprowadzę na czele 

wygnańców, i zniknie krzykliwe grono hulaków. 

 

- Misja proroka Amosa przypadla na lata 780-750 pne. Jest on pierwszym z 

prorokow, ktorego nauczanie zostalo spisane w ksiedze. Pochodzil z poludnia 

Izraela, jednak przez jakis czas nauczal na polnocy. Bylo to w czasie rozkwitu 

ekonomicznego tej czesci kraju. Nie wszystkim podobalo sie to, co glosil. Ktos 

doniosl na niego do krola, co doprowadzilo do wyrzucenia go z krolestwa 

izraelskiego. 

 



Poludniowe krolestwo, z ktorego pochodzil Amos, duzo biedniejsze od krolestwa 

polnocnego, zachowywalo jeszcze tradycyjny styl zycia, ukierunkowany na Przymierze 

z Bogiem. Dzisiejsze dane archeologiczne ukazuja, ze do dziesiatego wieku pne, 

domy w Samarii (Krolestwie Polnocnym) byly budowane w tym samym stylu. Jednak 

w osmym wieku pne powstawaly juz dzielnice bogatych i dzielnice biednych. Zaczeto 

coraz bardziej oddalac sie od idealu poczatkow narodu wybranego : i tak zapominano 

o Prawie, ktore wymagalo sprawiedliwych podzialow  i rownouprawnienia ludzi. To 

wowczas powstaly w Samarii luksusowe palace ludzi bogacacych sie kosztem 

biednych. Amos, przybywajac z poludnia ma wyostrzone spojrzenie na te sytuacje i na 

postepowanie, ktore « prowadzi na manowce » i oddala od Boga… 

 

« Leżą na łożach z kości słoniowej i wylegują się na dywanach; jedzą oni jagnięta 

z trzody i cielęta ze środka obory. Fałszywie śpiewają przy dźwiękach harfy (…) 

Piją czaszami wino i najlepszym olejkiem się namaszczają, a nic się nie martwią 

upadkiem domu Józefa. » 

- Slowa te nawiazuja do luksusu, w jakim zyla wowczas czesc ludzi w Samarii : do 

bogacacych sie kosztem biednych… 

- Rzadzacy nie wiedza albo nie chca wiedziec, ze wisi nad nimi groźba, ktora 

wkrotce sie spelni : 

« Dlatego teraz ich poprowadzę na czele wygnańców, i zniknie krzykliwe grono 

hulaków. Poprzysiągł Pan Bóg na swoje życie - wyrocznia Pana (…) : wydam więc 

[wrogom] miasto i to, co się w nim znajduje (…) niewielu pozostanie, by wynieść 

kości z domu (…)  Oto Pan rozkazał i obrócony będzie wielki dom w ruiny, a mały 

dom w rozsypkę. » (w. 7-11) 

« Biada beztroskim na Syjonie i dufnym na górze Samarii, książętom pierwszego 

z narodów, których słucha dom Izraela. » 

- Amos zwraca sie tu do bogaczy i rzadzacych. Inaczej tlumaczac te slowa, mowi 

im : « zyjecie w cieple konfortu i luksusow…ale ja nie podzielam waszej beztroski, 

zal mi was bo niczego nie rozumiecie: zachowujecie sie jak ludzie, ktorzy chowaja 

sie pod pierzyna gdy nadchodzi huragan…» 

Niedlugo pozniej, ten « huragan » nadszedl i zniszczyl tamto spoleczenstwo, a 

kilka lat pozniej zaatakowali ich Asyryjczycy. Wielu zginelo, a ci ktorzy przezyli 

zostali deportowani…  

Co zlego robili Samaryjczycy ? Co dokladnie zarzuca im prorok Amos ? 

- Opierali swe bezpieczenstwo na rzeczach przemijajacych : na kilku sukcesach 

militarnych, na rozwoju ekonomicznym i na pozorach religijnosci… a przeciez tym, 

co zapewnia im prawdziwe bezpieczenstwo jest wiernosc Przymierzu.  

- Chwalili sie swymi osiagniecaiami tak, jakby byli samowystarczalni, jakby nie 

potrzebowali Boga… 

 

 



« jedzą oni jagnięta z trzody i cielęta ze środka obory (…) piją czaszami wino » 

- Amos nawiazuje tu do posilkow sakralych, ktore spozywane byly po zlozeniu 

niektorych ofiar w Swiatyni. W czasach Amosa staly sie one miejscem upiajania 

sie winem i w niczym nie nawiazywaly do Przymierza. 

 

Aby zrozumiec nauczanie Amosa trzeba pamietac, ze podobnie, jak wszyscy prorocy 

przypomina on ze: 

- prawdziwe szczescie czlowieka zalezy od jego wiernosci Przymierzu z Bogiem 

- owocem Przymierza z Bogiem jest sprawiedliwosc spoleczna i zaufanie Bogu 

- oddalanie sie od drog Przymierza, predzej czy pozniej, prowadzi do tragedii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PSALM  146, 6c.7, 8.9a, 9bc-10 

Pan wiary dochowuje na wieki,  

daje prawo uciśnionym  

i daje chleb głodnym.  

Pan uwalnia jeńców,  

 

Pan przywraca wzrok niewidomym,  

Pan podnosi pochylonych,  

Pan miłuje sprawiedliwych.  

 

Pan strzeże przychodniów,  

chroni sierotę i wdowę,  

lecz na bezdroża kieruje występnych.  

Pan króluje na wieki,  

Bóg twój, Syjonie - przez pokolenia.  
 

 

« « Chwal, duszo moja, Pana, chcę chwalić Pana, jak długo żyć będę; chcę 

śpiewać Bogu mojemu, póki będę istniał. » (w. 1-2) 

- Spiewany dzis psalm zaczyna sie slowami uwielbienia (ktorych nie obejmuje 

liturgia tej niedzieli)  

- Wczytujac sie dokladnie w slowa tego psalmu, widzimy, ze jego podmiotem sa : 

ucisnieni, glodni, jency, niewidomi, wdowy i sieroty. Wszyscy oni rozpoznaja, jak 

Bog o nich sie troszczy i sa Mu wdzieczni. W rzeczywistosci podmiotem jest tu caly 

narod wybrany, opowiadajacy swa historie i wyrazajacy wdziecznosc Bogu za Jego 

opieke. 

- Psalm 146 wyraza wdziecznosc Bogu za kazda Jego interwencje, za kazde 

wyzwolenie z trudnosci, za to, ze « daje prawo uciśnionym i chleb głodnym, ze 

uwalnia jeńców i przywraca wzrok niewidomym, ze podnosi pochylonych i miłuje 

sprawiedliwych… » 

- Bardzo czesto bo niemal w kazdym wersecie, wystepuje slowo « Pan », ktore jest 

tlumaczeniem hebrajskiego tetragramu slowa « Jahwe », wyrazajacego Jego 

Obecnosc i Moc wyzwalajaca czlowieka. 

 

« Szczęśliwy, komu pomocą jest Bóg Jakuba, kto ma nadzieję w Panu, Bogu 

swoim, który stworzył niebo i ziemię » (w.5-6) 

- Sekret szczescia polega na pokladaniu calej nadzieji tylko w Bogu. 

 

• Bog zsylajac codziennie na pustyni manne w ilosciach potrzebnych na jeden 

dzien, uczyl narod wybrany ufnosci, uczyl ich zycia kazdym dniem bez 

zamartwiania sie przyszloscia bo przyszlosc nalezy do Niego a nie do nas… 
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