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Pierwsze czytanie  -  z ksiegi Hioba  38,1.8-11 

Z wichru Pan odpowiedział Hiobowi tymi słowami: Kto bramą zamknął morze, gdy 
wyszło z łona wzburzone, gdym chmury mu dał za ubranie, za pieluszki ciemność 
pierwotną? Złamałem jego wielkość mym prawem, wprawiłem wrzeciądze i bramę. I 
rzekłem: "Aż dotąd, nie dalej! Tu zapora dla twoich nadętych fal." 

“ bramą zamknął wzburzone morze” 

- Wspolczesni Hioba wierzyli, ze cale stworzenie jest w rekach Boga. Wyobrazali 
sobie,ze Bog stworzajac swiat, znajdowal sie naprzeciw ogromnych, 
wzburzonych wód i jednym gestem, zatrzymal je.  

 

« I rzekłem: "Aż dotąd, nie dalej! Tu zapora dla twoich nadętych fal." 

- Pokolenie wspolczesne Hiobowi nalezy do cywilizacji dobrze pamietajacej 
ogromna powódź, za czasow Noego i czas wielkiej suszy. Dla nich, obraz Boga 
panujacego nad nadetymi falami jest najlepsza forma ukazania Jego 
wszechmocy.  

 

« z wichru Pan odpowiedział Hiobowi tymi słowami » 

- Slowa te wskazuja na to, ze tylko Bog moze zapanowac nad burza, nad silna 
wichura…tylko On moze sie nimi posluzyc jak megafonem dla Swego glosu.  

- Poprzez te scenerie Bog tlumaczy Hiobowi, ze w zyciu kazdego czlowieka 
bywaja rozne burze i wichury, ze niektore z nich dzieja sie w nas samych…ale 
On zawsze moze kazda uciszyc!  
 

Ksiega Hioba nalezy do tak zwanych ksiag dydaktycznych Starego 
Testamentu, zawierajacych rozwazania nad problemami czlowieka. Nie 
opowiada ona prawdziwych historii lecz przdstawia refleksje nad cierpieniem, 
choroba, smiercia, nad roznymi niepowodzeniami i nieszczesciami, ktorych 
czlowiek doswiadcza… 
Niektorzy, przygnieceni ciezarem cierpienia, buntuja sie przeciw Bogu, uwazajac 
Go za odpowiedzialengo za nieszczescia. Opowiada o tym cala ksiega Hioba. 
Przypomina ona basn, ktora moglaby zaczynac sie slowami : « Dawno temu zyl 
sobie czlowiek o imieniu Hiob. Byl bogaty, szczesliwy, we wszystkim mu sie 
powodzilo…ale nagle, pewnego dnia spadly na niego wszystkie mozliwe 
nieszczescia : tragicznie zmarly wszystkie jego dzieci, sam ciezko zachorowal 
…. Dotad ufal Bogu i zyl sprawiedliwie. Jednak doswiadczywszy ciezaru 
nieszczesc i cierpienia, zaczal zadawac Bogu pytania:  

• dlaczego tyle nieszczesc mnie spotyka mimo, ze jestem niewinny?  

• Gdybym ciezko zgrzeszyl, zrozumialbym, ze to kara…ale nic nie moge sobie 
zarzucic…wiec skad to zlo ?  



Czytany dzis fragment jest poczatkiem odpowiedzi Boga na te pytania 
Hioba : 

- Bog nie tlumaczy kazdego cierpienia, jakiego Hiob doswiadcza, nie wyrzuca mu 
tez faktu, ze watpi i zadaje Mu pytania.  

- Ta odpowiedz Boga jest zaskakujaca. Jest ona dlugim monologiem.  
Oto pierwsze zdanie : 

• « Któż tu zaciemnić chce zamiar słowami nierozumnymi? », co dokladnie 
tlumaczac z jezyka hebrajskiego, znaczy : « Ktoz zaciemnia plany Boze 
slowami pozbawionymi madrosci ? » 

Dalszy ciag odpowiedzi Boga jest hymnem na czesc Stworzenia : 

• « Gdzieś był, gdy zakładałem ziemię? Powiedz, jeżeli znasz mądrość. Kto 
wybadał jej przestworza? Wiesz, kto ją sznurem wymierzył? Na czym się 
słupy wspierają? Kto założył jej kamień węgielny ku uciesze porannych 
gwiazd, ku radości wszystkich synów Bożych? (….) » 
 

- Bog chce umocnic Hioba, przypominajac mu o Swojej wszechmocy. Przypomina 
mu, ze to On swtorzyl swiat, ze Hiob nie panuje nad burza, swiatlem, sniegiem, 
gradem czy deszczem….ani nad zadnym innym zjawiskiem przyrody…ze cale 
zycie Hioba jest w rekach jego Stworzyciela… 
To tak, jakby mowil : « Zaufaj Mi, wiem ze czujesz sie bezsilny…ale pamietaj, 
ze jestes w Moich rekach, jakkolwiek silnych doswiadczasz burzy, pamietaj 
ze Ja nie pozwole, bys zginal ! » 
 
Hiob pokornie odpowiada :  

«Jam mały, cóż Ci odpowiem? - Rękę przyłożę do ust. Raz przemówiłem, 
nie więcej, drugi raz niczego nie dodam» (Hiob 40, 3-5), co znaczy, ze dobrze 
zrozumial slowa Boga. Wprawdzie dalej jest chory, jego dzieci zmarly… ale na 
nowo ufa Bogu.  

 Bog nie chwali sie Swoja moca, nie potrzebuje naszego uwielbienia. To nam 
samym potrzebne jest zachwycanie sie Jego stworzeniem i wielbienie Boga!  

• “To zaś, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało i dla naszego 
pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, 
podtrzymywali nadzieję. A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech 
sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie  i 
zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa 
Chrystusa.” (Rz 15, 4-6) 

 

 

 

 

Psalm 107,  21-26. 28-31 
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Niech dzięki czynią Panu za Jego łaskawość,  
za Jego cuda dla synów ludzkich!  
I niech składają ofiary dziękczynne,  
niech głoszą z radością Jego dzieła!  
 
Ci, którzy na statkach ruszyli na morze,  
aby uprawiać handel na ogromnych wodach,  
ci widzieli dzieła Pana  
i Jego cuda wśród głębiny.  
 

Powiedział On i wzbudził  
wicher burzliwy, i spiętrzył jego fale.  
Wznosili się aż pod niebo, spadali aż do głębi;  
ich dusza truchlała w nieszczęściu. 

I w swoim ucisku wołali do Pana,  
a On ich uwolnił od trwogi.  
Zamienił burzę w wietrzyk łagodny,  
a fale morskie umilkły.  

Radowali się z tego, że nastała cisza,  
i że On przywiódł ich do upragnionej przystani.  
Niech dzięki czynią Panu za Jego łaskawość,  
za Jego cuda dla synów ludzkich! 

- Jest to psalm wotywny. 
- Niektore obrazy zawieszone w kosciolach czy kaplicach (szczegolnie na poludniu 

Francji) jako wota dziekczynne za otrzymane laski, przedstawiaja wzburzone 
morze, przerazonych marynarzy i czasem tez ich rodziny czekajace na brzegu, 
trwajace na modlitwie… Te obrazy zawieszone w kosciolach oznaczaja, ze 
wszystko dobrze sie skonczylo, ze Bog przyszedl im z pomoca!  

- Spiewany dzis psalm 107 jest jakby sciana kosciola, na ktorej zawieszone sa 
podobne wota, przypominajace o przezytych dramatach i o Bozym ratunku. 
 
Wymienione sa tu cztery zagrozenia zycia. Nie jest to przypadkowe : w jezyku 
biblijnym cyfra cztery oznacza wszystkie niebezpieczenstwa czyhajace na narod 
wybrany.  
 
 1. Pierwszy obraz przedstawia narod wybrany na pustyni, po ucieczce z Egiptu. 
Sa juz wolni ale doswiadczaja glodu i braku wody…  
 

• « Błądzili na pustyni, na odludziu: do miasta zamieszkałego nie znaleźli drogi. 
Cierpieli głód i pragnienie, i ustawało w nich życie. W swoim ucisku wołali do 
Pana, a On ich uwolnił od trwogi. I powiódł ich prostą drogą, tak że doszli do 
miasta zamieszkałego.” (w. 4-7) 

 
2. Drugi obraz nawiazuje do czasow niewoli babilonskiej : 



   * “Siedzieli w ciemnościach i mroku, uwięzieni nędzą i żelazem, gdyż 
bunt podnieśli przeciw słowom Bożym i pogardzili zamysłem Najwyższego. Trudami 
przygiął ich serca: chwiali się, lecz nikt im nie pomógł. I w swoim ucisku wołali do 
Pana, a On ich uwolnił od trwogi. I wyprowadził ich z ciemności i mroku, a ich 
kajdany pokruszył. Niech dzięki czynią Panu za Jego łaskawość, za Jego cuda dla 
synów ludzkich, gdyż bramy spiżowe wyłamał i skruszył żelazne wrzeciądze. “ (w.10-
16) 

3. Trzeci obraz mowi o cierpieniu duchowym, o zalamaniu, o depresji. 

« Chorowali na skutek swoich grzesznych czynów i nędzę cierpieli 
przez swoje występki;  obrzydło im całe jedzenie i byli bliscy bram 
śmierci. W swoim ucisku wołali do Pana, a On ich uwolnił od trwogi. 
Posłał swe słowo, aby ich uleczyć i wyrwać z zagłady ich życie. Niech 
dzięki czynią Panu za Jego łaskawość, za Jego cuda dla synów ludzkich! I 
niech składają ofiary dziękczynne, niech głoszą z radością Jego dzieła!” (w.17-
22)  

  4. Czwarty obraz to ten, o ktorym mowi dzisiejsze czytanie.  

  * « Ci, którzy na statkach ruszyli na morze, aby uprawiać handel na ogromnych 
wodach, ci widzieli dzieła Pana i Jego cuda wśród głębiny. Powiedział On i wzbudził 
wicher burzliwy, i spiętrzył jego fale. Wznosili się aż pod niebo, spadali aż do głębi; 
ich dusza truchlała w nieszczęściu. Zataczali się i chwiali jak pijani, cała ich mądrość 
zawiodła. I w swoim ucisku wołali do Pana, a On ich uwolnił od trwogi. Zamienił burzę 
w wietrzyk łagodny, a fale morskie umilkły. Radowali się z tego, że nastała cisza, i że 
On przywiódł ich do upragnionej przystani.” (W.23-31) 

 

- We wszystkich czterech obrazach, jak refren, powtarzaja sie slowa : « W swoim 
ucisku wołali do Pana, a On ich uwolnił od trwogi.” 
 

- Psalm 107 zaczyna sie slowami: « Wysławiajcie Pana, bo dobry, bo na wieki 

Jego łaskawość », a konczy slowami: “Kto mądry, niech to zachowa, niech 

rozważa [dzieła] łaski Pana!  

 

• Autor tego psalmu zaprasza, bysmy pamietali w czasie burzy czy nawalnic 
naszego zycia, ze to Bog jest naszym i ich Panem, ze On jest 
wszechmocny…ze zawsze mozemy Mu zaufac i na Niego liczyc.  
 

• ”Zgodnie z przymierzem, które zawarłem z wami, gdyście wyszli z Egiptu, 
Duch mój stale przebywa pośród was; nie lękajcie się!” (Ag 2,5) 


