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Pierwsze czytanie  - z ksiegi Jeremiasza  38, 4 - 6. 8 - 10 

Przywódcy więc powiedzieli do króla: «Niech umrze ten człowiek, bo naprawdę 

obezwładnia on ręce żołnierzy, którzy pozostali w tym mieście, i ręce całego ludu, 

gdy mówi do nich podobne słowa. Człowiek ten nie szuka przecież pomyślności dla 

tego ludu, lecz nieszczęścia». Król Sedecjasz odrzekł: «Oto jest w waszych rękach!» 

Nie mógł bowiem król nic uczynić przeciw nim. Wzięli więc Jeremiasza i wtrącili go, 

spuszczając na linach, do cysterny Malkiasza, syna królewskiego, która się 

znajdowała na dziedzińcu wartowni. W cysternie zaś nie było wody, lecz błoto; 

zanurzył się więc Jeremiasz w błocie. Wyszedł z domu królewskiego i rzekł do króla: 

«Panie mój, królu! Źle zrobili ci ludzie, tak postępując z prorokiem Jeremiaszem i 

wrzucając go do cysterny. Przecież umrze z głodu w tym miejscu, zwłaszcza że nie 

ma już chleba w mieście». Rozkazał król Kuszycie Ebedmelekowi: «Weź sobie stąd 

trzech ludzi i wyciągnij proroka Jeremiasza z cysterny, zanim umrze». 

 

- Jeremiasz doswiadczyl wielu niepowodzen i przesladowan w swojej misji, co 

spowodowalo, ze zadawal sobie bardzo wazne pytania, a nawet spieral sie z 

Bogiem : 

   « Sprawiedliwość jest przy Tobie, Panie, jeśli zacznę prowadzić 

spór z Tobą. Chciałbym jednak mówić z Tobą o słuszności: Dlaczego życie 

przewrotnych upływa pomyślnie? Dlaczego wszyscy przewrotni zażywają 

pokoju? Ty ich sądzisz, zapuszczają więc korzenie, rozwijają się, przynoszą 

także owoce. Blisko jesteś ich ust, daleko jednak od ich sumienia. » (Jr 12,1-2) 



 

- W czytanym dzis fragmencie, w realistyczny sposob opisane sa argumenty jego 

nieprzyjaciol i zlosliwosc przesladujacych go. Ale Bog nie opuszcza swego 

proroka, dotrzymuje obietnicy, jaka mu zlozyl w dniu jego powolania i 

podtrzymuje go, pomagajac stawic czola wszystkim przeciwnosciom. 
 

• « Pan skierował do mnie następujące słowo: «Zanim 

ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim 

przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, prorokiem dla 

narodów ustanowiłem cię». (Jr 1,4-5) 
 

• « Ty zaś przepasz swoje biodra, wstań i mów wszystko, co 

ci rozkażę. Nie lękaj się ich, bym cię czasem nie napełnił 

lękiem przed nimi. A oto Ja czynię cię dzisiaj twierdzą 

warowną, kolumną żelazną i murem spiżowym przeciw 

całej ziemi, przeciw królom judzkim i ich przywódcom, ich 

kapłanom i ludowi tej ziemi. Będą walczyć przeciw tobie,ale 

nie zdołają cię [zwyciężyć], gdyż Ja jestem z tobą -

wyrocznia Pana - by cię ochraniać». (Jr 1,17-19) 

 

• « Uczynię z ciebie dla tego narodu niezdobyty mur ze 

spiżu.  

Będą walczyć z tobą, lecz cię nie zwyciężą, bo Ja jestem z 

tobą, by cię wspomagać i uwolnić - wyrocznia Pana. 

Wybawię cię z rąk złoczyńców i uwolnię cię z mocy 

gwałtowników». (Jr 15,20-21) 

 

- Pewien obcokrajowiec - Etiopczyk, wstawia sie za Jeremiaszem u krola. To nie 

po raz pierwszy, Biblia ukazuje, ze czasem obcokrajowcy bardziej szanuja Boga i 

Jego prorokow niz narod wybrany… Jego interwencja powodzi sie : krol udziela 

Etiopczykowi pozwolenia, by uratowal Jeremiasza.  
 

• « Ebedmelek zabrał ludzi z sobą, poszedł do domu 

królewskiego, do szatni zapasowej, wziął stamtąd podartą 

odzież oraz znoszone szaty i spuścił je na linach 

Jeremiaszowi do cysterny. I rzekł Ebedmelek do 

Jeremiasza: «Podłóżże sobie podartą odzież i znoszone 

szaty pod pachy swoich ramion, pod liny!» Jeremiasz 

uczynił to. Wydobyli więc Jeremiasza na linach i 

wyciągnęli z cysterny; i przebywał Jeremiasz w wartowni 

na dziedzińcu. (Jr 38,11-13) 

  

 

 



Psalm   40, 2, 3, 4, 18 

Złożyłem w Panu całą nadzieję;  

On schylił się nade mną  

i wysłuchał mego wołania.  

 

Wydobył mnie z dołu zagłady  

i z kałuży błota,  

a stopy moje postawił na skale  

i umocnił moje kroki.  

 

I włożył w moje usta śpiew nowy,  

pieśń dla naszego Boga.  

Wielu zobaczy i przejmie ich trwoga,  

i położą swą ufność w Panu. 

Ja zaś jestem ubogi i nędzny,  

ale Pan troszczy się o mnie.  

Ty jesteś wspomożycielem moim i wybawcą;  

Boże mój, nie zwlekaj!  

 

« Złożyłem w Panu całą nadzieję; On schylił się nade mną «  

  -   Czytany dzis psalm nalezy do grupy dziekczynnych. 

- Spiewany byl glownie w momencie, gdy skladano ofiare ze zwierzat w Swiatyni. 

- Slowa tego psalmu sa przepelnione radoscia i wdziecznoscia Bogu za powrot z 

niewoli babilonskiej.  

 

« Wydobył mnie z dołu zagłady i z kałuży błota » 

- Niewola babilonska byla porownywana do wpadniecia do studni bez dna, ktore 

zakonczylo sie smiercia… 

 

« Złożyłem w Panu całą nadzieję » 

- W czasie niewoli babilonskiej kaplani i prorocy podtrzymywali narod wybrany na 

duchu. To dzieki nim mieli sily, by wolac : «  Panie, racz mnie wybawić; Panie, 

pospiesz mi na pomoc ! » (w.14) 

 

« włożył w moje usta śpiew nowy, pieśń dla naszego Boga. Wielu zobaczy i 

przejmie ich trwoga, i położą swą ufność w Panu. Ja zaś jestem ubogi i nędzny, 

ale Pan troszczy się o mnie. «  



- W czasie niewoli babilonskiej narod wybrany po raz pierwszy zastanawial sie czy 

swoim postepowaniem w jakis sposob nie « zasluzyl » sobie na te niewole…i 

podejmuje postanowienie wiernosci Przymierzu.  
 

• «  Szczęśliwy mąż, który złożył swą nadzieję w Panu, a nie 

idzie za pyszałkami i za zwolennikami kłamstwa. » (w.5) 

 

- Spiewany dzis psalm zaprasza nas do modlitwy : 

• dziekczynienia i uwielbienia za doznane juz » wyzwolenia » 

• prosby, aby wszyscy ludzie poznali Boga 

• prosby o przyszle « wyzwolenia » i by nasze serca 

otwieraly sie na Ducha Bozego 
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