30 sierpnia 2020

Pierwsze czytanie – z ksiegi proroka Jeremiasza

20,7-9

Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść; ujarzmiłeś mnie i przemogłeś.
Stałem się codziennym pośmiewiskiem, wszyscy mi urągają. Albowiem ilekroć mam
zabierać głos, muszę obwieszczać: «Gwałt i ruina!» Tak, słowo Pańskie stało się dla
mnie codzienną zniewagą i pośmiewiskiem. I powiedziałem sobie: Nie będę Go już
wspominał ani mówił w Jego imię! Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień,
nurtujący w moim ciele. Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem ;

-

Jeremiasz opisuje tu swoje doswiadczenie duchowe i wewnetrzne rozdarcie,
jakich doznal przez cale swe zycie.
Jego misja trwala czterdziesci lat i przypadla na czasy poprzedzajace
deportacje narodu wybranego do Babilonii (587 pne).
Cale nauczanie Jeremiasza mialo za cel nawrocenie krola i jego poddanych.
Wykorzystywal kazda sytuacje, by upominac i zachecac do nawrocenia.
Jednak wielu ludzi zupelnie go ignorowalo. To wlasnie w takich warunkach, w
takim kontekscie historycznym napisal slowa, ktore dzis czytamy.
Jego wyznania sa pelne bolu ale tez i pelne wiary oraz zaangazowania w
sprawy Boze.

« I powiedziałem sobie: Nie będę Go już wspominał ani mówił w Jego
imię! Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień, nurtujący w moim
ciele. Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem »
-

Jeremiasz pisze tu o swej glebokiej walce wewnetrznej : czuje sie rozdarty
miedzy checia odpowiedzi na wezwanie Boga, by przemawial i upominal….a
zdrowym rozsadkiem, ktory mowi mu, by lepiej milczal, bo zaplaci za to
wysoka cene… Jednak milczenie byloby zaprzeczeniem swych przekonan i
pozostawieniem wspolobywateli « na pastwe losu »…
Kazdy prorok komus przeszkadza…a kiedy jest poslany przez Boga, trudno
sie go pozbyc bo Bog daje mu potrzebne sily do wytrwania w kazdych
przesladowaniach.

PSALM - 63, 2…9
Boże, Ty Boże mój, Ciebie szukam;
Ciebie pragnie moja dusza,
za Tobą tęskni moje ciało,
jak ziemia zeschła, spragniona, bez wody.
W świątyni tak się wpatruję w Ciebie,
bym ujrzał Twoją potęgę i chwałę.
Skoro łaska Twoja lepsza jest od życia,
moje wargi będą Cię sławić.
Tak błogosławię Cię w moim życiu:
wzniosę ręce w imię Twoje.
Dusza moja się syci niby sadłem i tłustością,
radosnymi okrzykami warg moje usta Cię chwalą,
Bo stałeś się dla mnie pomocą
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
do Ciebie lgnie moja dusza,
prawica Twoja mnie wspiera.

-

Slowa spiewanego dzis psalmu, dobrze odzwierciedlaja doswiadczenie
duchowe proroka Jeremiasza, opisane w pierwszym czytaniu.
Psalm zaczyna sie slowami : « Psalm Dawidowy. Gdy przebywał na Pustyni
Judzkiej » - a w podtekscie : gdy probowal uciec przed swymi wrogami.
Teksty Starego Testamentu przytaczaja minimum trzy zdarzenia, w wyniku
ktorych Dawid musial ukrywac sie na Pustyni Judzkiej.
1) Dwa pierwsze razy, uciekal przed krolem Saulem, swoim poprzednikiem,
ktory probowal go zabic z zazdrosci : ksiega Samuela 22,5 i 23,14
2) Trzeci raz musial uciekac przed wlasnym synem Absalomem, chcacym go
zabic, by szybciej zasiasc na tronie…a ktory nieco wczesniej zabil juz
swego starszego brata. Mieszkancy Jerozolimy widzieli swego krola
ponizonego, uciekajacego ze swietego miasta, ktore bylo swiadkiem jego
wczesniejszej chwaly… wspinajacego sie na Gore Oliwna placzac….
•

« Cała okolica głośno płakała, gdy lud przeciągał. Król przeprawił się
przez potok Cedron, a cały lud przechodził <obok niego w kierunku
pustyni>. Był tam i Sadok, a razem z nim wszyscy lewici, którzy nieśli
Arkę Przymierza Bożego. I postawili Arkę Bożą obok Abiatara, aż cały
lud wyszedł z miasta. Król powiedział Sadokowi: «Zanieś z powrotem
Arkę Bożą do miasta! Jeżeli Pan będzie mnie darzył życzliwością, to

przywróci mię, tak że znów będę mógł ją zobaczyć razem z
przybytkiem, jeżeli jednak powie: Nie znajduję w tobie upodobania oto jestem - niech czyni ze mną co uzna za słuszne!» Rzekł jeszcze
król do kapłana Sadoka: «Patrz! Wróć w pokoju do miasta wraz z
synem swym Achimaasem i z Jonatanem, synem Abiatara - obydwaj
wasi synowie niech wrócą z wami. Patrzcie jednak: czekam na
pustynnych równinach, dopóki nie nadejdzie od was dla mnie słowo z
wiadomościami». (2 S 15, 23-28)

« łaska Twoja lepsza jest od życia »
-

W innych tlumaczeniach slowo laska jest zastapione slowem Milosc:
Twoja Milosc jest cenniejsza niz zycie…

« Boże, Ty Boże mój, Ciebie szukam; Ciebie pragnie moja dusza, za Tobą
tęskni moje ciało, jak ziemia zeschła, spragniona, bez wody. »
-

Slowa te mogly byc modlitwa Dawida, jednak z cala pewnoscia w ten sposob
modlily sie cale pokolenia narodu wybranego.

« W świątyni tak się wpatruję w Ciebie, bym ujrzał Twoją potęgę i chwałę. «
- Jest to nawiazanie do modlitw wypowiadanych w niewoli, gdy wspominano
celebracje liturgiczne w Swiatyni Jerozolimskiej, co wzmacnialo wiare i checi
zachowania wiernosci tej wierze.

« Bo stałeś się dla mnie pomocą i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie »
-

Tymi slowami modlil sie narod wybrany po powrocie z niewoli.
Arka Przymierza pokryta byla skrzydlami cherubinow.
Skrzydla cherubinow przypominaja rowniez skrzydla wielkiego orla na
pustyni, ochraniajacego swe piskleta i uczacego je latac.
• “Wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na
skrzydłach orlich i przywiodłem was do Mnie.” (Wyj 19,4)
• “Na pustej ziemi go znalazł, na pustkowiu, wśród dzikiego
wycia, opiekował się nim i pouczał, strzegł jak źrenicy oka. Jak
orzeł, co gniazdo swoje ożywia, nad pisklętami swoimi krąży,
rozwija swe skrzydła i bierze je, na sobiesamym je nosi.” (Pwt
32, 10-11)

“… moje wargi będą Cię sławić. Tak błogosławię Cię w moim życiu: wzniosę
ręce w imię Twoje. Dusza moja się syci niby sadłem i tłustością, radosnymi
okrzykami warg moje usta Cię chwalą
-

Drugie zdanie nawiazuje do posilkow spozywanych po niektorych ofiarach
zlozonych w Swiatyni Jerozolimskiej.
W czasie krwawych przesladowan, ze strony greckiego krola Antiocha
Epifana, w drugim wieku pne, wielu Zydow zginelo za wiare. Umierali ze
slowami modlitwy na ustach: “Twoja Milosc Panie jest cenniejsza od zycia…”

