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Pierwsze czytanie – z ksiegi Jeremiasza 17, 5 - 8
To mówi Pan: «Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele
upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Jest on podobny do dzikiego krzaka
na stepie, nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście: wybiera miejsca spalone na
pustyni, ziemię słoną i bezludną. Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i
Pan jest jego nadzieją. Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe
korzenie puszcza ku strumieniowi; nie obawia się, skoro przyjdzie upał, bo utrzyma
zielone liście; także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać
owoców.
« To mówi Pan »
-

W jezyku biblijnym slowa te sa uroczystym wprowadzeniem, to tak jakby prorok
mowil : « Uwaga ! To, co wam teraz powiem jest bardzo wazne, sa to slowa
samego Boga Najwyzszego, Tego, ktory zawarl z wami Przymierze na Synaju. »

« Błogosławiony mąż… »
-

Sa to slowa zachety i umocnienia, podobne do : »Odwagi, jestescie na dobrej
drodze, idzcie nia dalej. »

«Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą
siłę, a od Pana odwraca swe serce. »

-

Oczywiscie nie chodzi tu o to, ze Bog moze pragnac nieszczescia dla czlowieka
czy ze go przeklina. Slowo « przeklęty… » w ustach prorokow jest wezwaniem do
ostrożności, to tak, jaby mowili : « Uwazajcie bo obraliscie niebezpieczna droge! »

« Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku »
-

-

W jezyku hebrajskim jest tu uzyte slowo « wiara » a nie « nadzieja », wiara w
sensie « oprzec sie na kims tak, jak opiera sie na skale ». I tak mozemy przeczytac
to zdanie inaczej : « Przeklęty mąż, który ufa czlowiekowi, opierajac sie calkowicie
na nim i jednoczesnie odwracajac swe serca od Boga ».
Jeremiasz pokresla, ze powinnismy wspierac sie nawzajem ale tak, by nie
odwracalo i nie oddalalo nas to od Boga.
Prawdopodobnie prorok Jeremiasz nawiazuje tu do postawy krolow i wladz
religijnych narodu wybranego, a konkretnie do popelniania idolatrii i do
niepokladania bezgranicznej ufnosci w Bogu Przymierza, zawierajac rozne umowy
dyplomatyczne – i szukania w nich bezpieczenstwa.

1. Idolatria
Rozni krolowie wprowadzili w Izraelu kult innych bogow : niektorzy sie do nich
modla, skladaja im ofiary… To dlatego Jeremiasz pisze : « A jednak mój naród
zapomniał o Mnie, nicości palą kadzidło. » (Jer 18, 15)
2. Przymierza, uklady polityczne
Krolowie Izraela zamiast ufac bezgranicznie Bogu, zawierali liczne uklady
dyplomatyczne z potegami Dalekiego Wschodu, co zaowocowalo wojnami i roznymi
nieszczesciami. W owczesnych czasach, gdy krol prosil innego krola o ochrone dla
swego krolestwa, wowczas zostawal jego wasalem, zatem byl od niego zalezny – tracil
swa wolnosc.
Tak bylo w przypadku krola Sedecjasza, o ktorym pisze Jeremiasz w 39 rozdziale :
•

«W dziewiątym roku [panowania] Sedecjasza, króla judzkiego, w dziesiątym
miesiącu przybył Nabuchodonozor, król babiloński, z całym swoim wojskiem pod
Jerozolimę i oblegali ją. W roku jedenastym Sedecjasza, w czwartym miesiącu,
dziewiątego dnia uczyniono wyłom w mieście. Weszli wtedy wszyscy dowódcy
króla babilońskiego i obrali sobie siedzibę w Bramie Środkowej: Nergal-sar-eser
z Sin-Magir, Nebuszazban, rab saris, Nergal-sar-eser, rab mag, oraz wszyscy
pozostali dowódcy króla babilońskiego. Widząc to Sedecjasz, król judzki, i
wszyscy wojownicy uciekli, wychodząc nocą z miasta drogą prowadzącą przez
ogród królewski, przez bramę między dwoma murami; wybrali drogę ku Arabie.
Lecz wojsko chaldejskie ścigało ich i dopędziło Sedecjasza na nizinach Jerycha.

-

•

•

•

Pojmali go więc i zaprowadzili do Ribla, w kraju Chamat, do Nabuchodonozora,
króla babilońskiego, który wydał na niego wyrok. Król babiloński zabił synów
Sedecjasza w Ribla, na jego oczach; również wszystkich dostojników judzkich
kazał król babiloński zabić. Następnie wyłupił oczy Sedecjaszowi i kazał go zakuć
w podwójne brązowe kajdany, by go uprowadzić do Babilonu. Chaldejczycy spalili
nadto dom królewski oraz domy ludu, mury zaś Jerozolimy zburzyli. Resztę ludu,
który pozostał w mieście, i zbiegów, którzy mu się oddali, i pozostałych
rzemieślników, Nebuzaradan, dowódca straży przybocznej, uprowadził do niewoli
do Babilonu. Natomiast część ubogiej ludności, nie posiadającej niczego,
pozostawił Nebuzaradan, dowódca straży przybocznej, w ziemi judzkiej; dał im
tego dnia winnice i pola. » (Jer 39, 1-10)
Bog zawierajac Przymierze z narodem wybranym, zawierzyl mu misje dawania
swiadectwa innym narodom i ludom. Zabronil mu wowczas zawierania innych
przymierzy…
W momencie gdy Jeremiasz pisal tekst, ktory dzis czytamy, nie bylo jeszcze za
pozno, dlatego bije na alarm przypominajac, ze jedynym zrodelm « wody zywej »
jest Bog i ze oddalenie sie od Niego, moze przyniesc jedynie « susze » i
nieurodzaj…

« Nadziejo Izraela, Panie! Wszyscy, którzy Cię opuszczają, będą zawstydzeni.
Ci, którzy oddalają się od Ciebie, będą zapisani na ziemi, bo opuścili źródło
żywej wody, <Pana>. » (Jer 17,13)
« Bo podwójne zło popełnił mój naród: opuścili Mnie, źródło żywej wody, żeby
wykopać sobie cysterny, cysterny popękane, które nie utrzymują wody… » (Jer
2,13)
«Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: «Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy
we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody
żywej popłyną z jego wnętrza». (J 7, 37-38)

Psalm 1
Szczęśliwy mąż,
który nie idzie za radą występnych,
nie wchodzi na drogę grzeszników
i nie siada w kole szyderców,

lecz ma upodobanie w Prawie Pana,
nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą.
Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą,
które wydaje owoc w swoim czasie,
a liście jego nie więdną:
co uczyni, pomyślnie wypada.
Nie tak występni, nie tak:
są oni jak plewa, którą wiatr rozmiata.
Toteż występni nie ostoją się na sądzie
ani grzesznicy - w zgromadzeniu sprawiedliwych,
bo Pan uznaje drogę sprawiedliwych,
a droga występnych zaginie.

-

-

-

Ten pierwszy psalm jest kluczem do pozostalych. Jest krotki jak przystalo na
wprowadzenie do ksiegi psalmow.
« Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych »
Jego pierwszym slowem jest « szczesliwy » : psalmista podkresla w ten sposob,
ze najwazniejsza rzecza jest pamietanie o tym, ze Bog pragnie szczescia
czlowieka.
Slowo « szczesliwy » w Biblii :
Jest uzywane jako stwierdzenie istniejacego stanu albo zachety.
Albo jako pragnienie czy zyczenie : bardzo gorace zyczenie komus, w sensie
zaproszenia do odnawiania i pomnazania tego szczescia.

«Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę
grzeszników « ; « Pan uznaje drogę sprawiedliwych, a droga występnych
zaginie… »
-

Na poczatku i na koncu pierwszego psalmu jest mowa o drodze.

-

•

•

-

-

Spiewany dzis psalm tlumaczy, ze nasze zycie jest jak skrzyzowanie dwoch drog :
dobrej i zlej. Obierajac dobra droge, bedziemy zblizac sie do « celu », a obierajac
zla, bedziemy sie oddalac…
« Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś
nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego
polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci
błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie
usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon obcym bogom, służąc im oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie, niedługo zabawicie na ziemi,
którą idziecie posiąść, po przejściu Jordanu. Biorę dziś przeciwko wam na
świadków niebo i ziemię, kładąc przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i
przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo,
miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest
twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać
przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. » (Pwt 30, 15-20)
« Słuchaj, Izraelu, i pilnie tego przestrzegaj, aby ci się dobrze powodziło i abyś się
bardzo rozmnożył, jak ci przyrzekł Pan, Bóg ojców twoich, że ci da ziemię
opływającą w mleko i miód. » (Pwt 6,3)
W tych dwoch fragmentach z ksiegi Powtorzonego Prawa slowa : « szczesliwy »,
« nieszczesliwy », « blogoslawiony » czy « przeklety », sa jakby drogoskazami na
drodze czy instalacja swietlna.
Slowa te nie sa nagana czy ocena ale przestroga przed niebezpieczenstwem.

Biblijny temat « dwoch drog » przypomina tez o tym, ze czlowiek jest wolny, jednak
jesli chce byc szczesliwy, powinien unikac « ślepych zaułków »… Celem prawa
Bozego jest wskazywanie dobrej drogi, pomoc w dobrym przezywaniu naszej
wolnosci…
Narod wybrany dobrze wie, ze Prawo jest podarunkiem od Boga, ktory umilowal
czlowieka i pragnie dla niego szczescia. Dal wiec mu Prawo, by wskazywalo mu droge
do tego szczescia.
•

“Szczęśliwy mąż, który… ma upodobanie w Prawie Pana, nad Jego Prawem
rozmyśla dniem i nocą.”

Konstrukcja literacka tego psalmu, ukazujac dwie przeciwstawne postawy
(sprawiedliwych i grzesznikow), podkresla jak waznym jest dobrze wybierac...
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