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Pierwsze czytanie – z ksiegi Jeremiasza 1, 4-5.17-19
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». 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».
-

•

•

Jestesmy w latach dwudziestych siodmego wieku przed nasza era. Jeremiasz,
prorok z Jerozolimy, opisuje tu swoje doswiadczenie duchowe - swoja misje,
ktora trwala okolo czterdziestu lat !
Krolestwo Jerozolimskie bylo wowczas niewielkim krajem znajdujacym sie
pomiedzy cesarstem asyryjskim, Egiptem i pozniej Babilonia. Te potezne
panstwa, ktore je otaczaly, ciagle sprzeczaly sie o wladze nad calym
środkowym Wschodem.
Jeremiasz otrzymal swa misje wlasnie w czasach, gdy Krolestwo Jerozolimskie
bylo wasalem Asyrii, Egiptu i Babiloni :
« 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».
« Jednak spodobało się Temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i
powołał łaską swoją, aby objawić Syna swego we mnie, bym Ewangelię o Nim
głosił poganom… » (Ga 1,15-16)

Jeremiasz dobrze wie, ze to Bog go wybral i konsekrowal. Slowa « poświęciłem cię,
konsekrowalem » znacza « wybralem cie i przeznaczylem do misji ». Odtad cale zycie
Jeremiasza bylo ukierunkowane na powierzona mu misje.
-

Jeremiasz dosc ostro krytykuje (upomina) monarchow i wladze religijne.

Monarchowie zajmuja sie wylacznie sprawami wojen, podbojow i ukladow
politycznych. Natomiast w Swiatyni cala uwaga jest skupiona na pieknych
ceremoniach liturgicznych podczas gdy sprawy socjalne i moralne sa powaznie
zaniedbane.
Zadaniem Jeremiasza jest przypomniec wszystkim, ze najwazniejszym w zyciu jest
Przymierze z Bogiem. Jego misja wymagala wiele odwagi. A byl on czlowiekiem z
natury niesmialym… jednak z laska Boza potrafil mowic, upominac, wykrzykiwac « w
pore i nie w pore », czesto wobec wielu przeciwnosci i opozycji… nie widzac zadnej
dobrej zmiany…. Byl ponizany, znienawidzony, wysmiewany, nawet przez swoja
rodzine. Jednak nikt ani nic nie odciagnal go od powierzonej mu misji. To w Bogu
znajdowal i czerpal potrzebne sily. Dzieki temu, ze byl ubogi (w szerokim znaczeniu
tego slowa) pozwolil Mu napelnic sie Jego sila. To Bog dziala w jego zyciu :
•

« Pan skierował do mnie następujące słowo….ukształtowałem cię w łonie matki,
znałem cię…prorokiem dla narodów ustanowiłem cię….Nie lękaj się ich, bo
jestem z tobą, by cię chronić… »

•

« 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». (w.1819)

Moc Jeremiasza plynela z pewnosci, ze Bog zawsze jest z nim : w kazdej walce, w
kazdej trudnosci…

Psalm 71, 1-2, 3, 5-6ab, 15ab.17
W Tobie, Panie, moja ucieczka,
niech nie doznam wstydu na wieki;
wyrwij mnie i wyzwól w Twej sprawiedliwości,
nakłoń ku mnie swe ucho i ocal mnie!
Bądź mi skałą schronienia
i zamkiem warownym, aby mnie ocalić,
boś Ty opoką moją i twierdzą.
Ty bowiem, mój Boże, jesteś moją nadzieją,
Panie, ufności moja od moich lat młodych!
Ty byłeś moją podporą od narodzin;
od łona matki moim opiekunem.
Moje usta będą głosić Twoją sprawiedliwość,
przez cały dzień Twoją pomoc:
bo nawet nie znam jej miary.
Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości,
i do tej chwili głoszę Twoje cuda.

Psalm ten, napisany w pierwszej osobie liczby pojedynczej :
-

Opisuje doswiadczenie Izraela, uzywajac formy porownan, przedstawionych w
obrazach.
Znajdujemy w nim tak zwane « zbiorowe ja », wyrazajace caly narod wybrany.

« Ty bowiem, mój Boże, jesteś moją nadzieją, Panie, ufności moja od moich lat
młodych! Ty byłeś moją podporą od narodzin; od łona matki moim opiekunem.
Moje usta będą głosić Twoją sprawiedliwość, przez cały dzień Twoją pomoc: bo
nawet nie znam jej miary. »
-

Slowa te wyrazaja doswiadczenie narodu wybranego : Bog nieustannie byl u jego
boku.
Psalm 71 zostal napisany w trudnym czasie strapienia… przypomina, jak
waznym jest przypomnienie sobie tego, co jest ostoja wiary :
« Boze moj, moja Skalo…Panie, moj Boze, Ty jestes moja nadzieja…
Przyjdę z potężnymi czynami Pana i będę przypominał tylko Jego
sprawiedliwość…. »

W czesci tego pslamu, ktora nie jest ujeta w dzisiejszej liturgi, narod wybrany jest
przedstawiony jako starsza juz malzonka, blagajaca swego meza, by nie opuszczal
jej, on, ktory kochal ja gdy byla mloda i piekna:
•
•
-

« Nie odtrącaj mnie w czasie starości; gdy siły ustaną, nie opuszczaj mnie! »
(w.9)
« Lecz i w starości, i w wieku sędziwym nie opuszczaj mnie … » (W. 18)
Malzenstwo obrazuje tu Przymierze, a opuszczenie zony przez meza to czas
niewoli babilonskiej, w czasie kotrej wielu myslalo, ze Bog ich opuscil…
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