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Pierwsze czytanie  -  z ksiegi proroka Jeremiasza    20,10-13 

Tak, słyszałem oszczerstwo wielu: «Trwoga dokoła! Donieście, donieśmy na niego!» 

Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku: «Może on da się zwieść, 

tak że go zwyciężymy i wywrzemy swą pomstę na nim!» Ale Pan jest przy mnie jako 

potężny mocarz; dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo 

zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą. Panie Zastępów, 

Ty, który doświadczasz sprawiedliwego, patrzysz na nerki i serce, dozwól, bym 

zobaczył Twoją pomstę nad nimi. Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę. 

Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana! Uratował bowiem życie ubogiego z ręki 

złoczyńców.   

 

- Czytany dzis fragment nalezy do tak zwanych « Zwierzen Jeremiasza », w 

ktorych autor mowi o waznych dla siebie sprawach. Opowiada o swoim zyciu, 

pelnym paradoksow : to, co jest dla niego sensem zycia i gleboka radoscia 

okazuje sie byc tez zrodlem wielu cierpien. W podtekscie chodzi tu o Slowo 

Boze. Jeremiasz glosi Je « wszem wobec », «  z pradem i pod prad »… Slowo 

Boze jest dla niego zrodlem umocnienia i sily, a jednoczesnie tez powodem do 

przesladowan.   

 

- Korupcja i umilowanie bogactwa, jak gangrena opanowaly owczesnych 

Jeremiaszowi. Dlatego pisze: 

 

• « Wszyscy oni są bowiem cudzołożnikami, gromadą buntowników.” (Jr 9,1) 

 

• “Albowiem od najmniejszego do największego wszyscy są chciwi zysku. Od 

proroka do kapłana -  wszyscy hołdują kłamstwu.” (Jr 8,10) 

 

• “Czy Etiopczyk może zmienić swoją skórę, a lampart swoje pręgi? Tak samo 

czy możecie czynić dobrze, wy, którzyście się nauczyli postępować 

przewrotnie?” (Jr 13,23) 

 

Mozna sie latwo domyslic, ze podobne slowa nie sa przyjmowane spokojnie 

czy z radoscia… Jeremiasz zapowiada tez bliskie zburzenie Jerozolimy przez 

Nabuchodonozora:  
 

• “ To powiedział Pan do mnie: «Idź i kup flakon gliniany, następnie zabierz z sobą kilku 

spośród starszych ludu i spośród starszych kapłanów. Wyjdź ku dolinie Ben-Hinnom, 

która się znajduje przy wejściu Harsit, i obwieść tam słowa, jakie ci powiem. I powiesz: 

Słuchajcie słowa Pańskiego, królowie judzcy i mieszkańcy Jerozolimy! To mówi Pan 

Zastępów, Bóg Izraela: Oto sprowadzę klęskę na to miejsce, tak że każdemu, kto to 

usłyszy, zaszumi w uszach.  Opuścili bowiem Mnie i zbezcześcili to miejsce, paląc 



kadzidła obcym bogom, których nie znali ani oni, ani ich przodkowie, ani królowie 

judzcy, i napełnili to miejsce krwią niewinnych.  (…) 

Stłucz zaś flakon wobec mężów, którzy przyszli z tobą,  i powiedz im: To 

mówi Pan Zastępów: Tak samo zniszczę ten naród i to miasto, jak tłucze 

się naczynie garncarskie, którego nie można już naprawić.” (Jr 19, 1-11) 

 

Jego slowa nie zostaly dobrze przyjete. Podejzewany jest o kolaboracje z 

nieprzyjacielem. To dlatego sluchacze Jeremiasza krzycza: “Donieście, 

donieśmy na niego!» 

 

 

« Panie Zastępów, Ty, który doświadczasz sprawiedliwego, patrzysz na nerki i 

serce, dozwól, bym zobaczył Twoją pomstę nad nimi. Tobie bowiem 

powierzyłem swą sprawę. » 

- Prorok nie jest nadczlowiekiem…pewne zachowania wzbudzaja w nim chec 

zemsty…jednak nie chce dokonac jej sam tylko prosi Boga, by « sie tym 

zajal »…  

- Jeremiaszowi chodzi tu nade wszystko o to, by zwyciezyla prawda. To, co 

nazywa « pomsta Boza » jest tryunfem Boga na silami zla.  

- W tamtych czasach, narod wybrany nie slyszal jeszcze o przebaczeniu 

bezwarunkowym : po raz pierwszy, mowil o nim wiele lat pozniej prorok Izajasz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSALM  69,  8-10 ; 14-17 ; 33-35  

Dla Ciebie bowiem znoszę urąganie  

i hańba twarz mi okrywa.  

Dla braci moich stałem się obcym  

i cudzoziemcem dla synów mej matki.  

 

Bo gorliwość o dom Twój mnie pożera  

i spadły na mnie obelgi uwłaczających Tobie. 



Lecz ja, o Panie, ślę moją modlitwę do Ciebie,  

w czasie łaskawości, o Boże;  

 

wysłuchaj mnie w Twojej wielkiej dobroci,  

w zbawczej Twej wierności!  

Wyrwij mnie z bagna, abym nie zatonął,  

wybaw mnie od tych, co mnie nienawidzą,  

i z wodnej głębiny!  

 

Niechaj mnie nurt wody nie porwie,  

niech nie pochłonie mnie głębia,  

niech otchłań nie zamknie nade mną swej paszczy!  

 

Wysłuchaj mnie, Panie, bo Twoja łaska pełna jest dobroci;   

wejrzyj na mnie w ogromie swego miłosierdzia! 

Patrzcie i bądźcie radośni, ubodzy,  

niech ożyje wasze serce, którzy szukacie Boga.  

 

Bo Pan wysłuchuje biednych  

i swoimi więźniami nie gardzi.  

Niechaj Go chwalą niebiosa i ziemia,  

morza i wszystko, co w nich się porusza. 

 

 

“Dla Ciebie bowiem znoszę urąganie i hańba twarz mi okrywa. Dla braci moich 

stałem się obcym i cudzoziemcem dla synów mej matki.” 

- Caly psalm 69 jest krzykiem cierpiacego i nieszczesliwego czlowieka, ktoremu 

grozi wiezienie: jest nim czlowiek wierzacy, przesladowany na wiare.   
 

- Kazdy kto, jak prorocy, staje sie echem Slowa Bozego, skazany jest na “zycie 

pod prad” i czeste przesladowania. Szczegolnie wtedy, gdy nawoluje do dzielenia 

sie bogactwem, do sprawiedliwosci i do swietosci rozumianej jako umilowanie 

bliznich. Prorocy nie poprzestaja na pieknych slowach, nawoluja do zmiany 

zycia, do nawrocenia. A to zawsze komus przeszkadza…  

 

 

“Wyrwij mnie z bagna, abym nie zatonął, wybaw mnie od tych, co mnie 

nienawidzą, i z wodnej głębiny!” 

- Takze inni prorocy przezyli chwile zniechecenia: Mojzesz, Eliasz…  



- Jednak prawdziwy prorok, znalazlwszy sie w bagnie czy w morskiej glebinie, nie 

traci zaufania i calym sercem wola do Boga… 

 

 

 

“Bo Pan wysłuchuje biednych i swoimi więźniami nie gardzi. Niechaj Go 

chwalą niebiosa i ziemia, morza i wszystko, co w nich się porusza.” 

- Lamentacje zawarte w poprzedniej czesci psalmu, przeksztalcaja sie w modlitwe 

dziekczynna, poniewaz modlacy sie, jest pewny, ze Bog go wyslucha.  

 

• Typowym dla modlitwy narodu wybranego jest naprzemienne nakladnaie sie w 

niej czesci blagalnej z dziekczynna czy uwielbieniem.  

 

- Psalmista wyspiewuje juz zwyciestwo: wierzy, ze Bog go wybawi i ze caly narod 

uslyszy wreszcie Jego Slowo, i ze w ten sposob nastanie szczescie.  

 

• “Niechaj Go chwalą niebiosa i ziemia, morza i wszystko, co w nich się porusza. 

Albowiem Bóg ocali Syjon i zbuduje miasta Judy: tam będą mieszkać i mieć 

posiadłość; i potomstwo sług Jego ją odziedziczy, a miłujący Jego imię tam 

przebywać będę.” (w.35-37)  


