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Pierwsze czytanie  -  z ksiegi Micheasza  5,1-4a 

A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie mi wyjdzie 

Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni 

wieczności. Przeto [Pan] wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. 

Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela. Powstanie On i paść będzie 

mocą Pańską, w majestacie imienia Pana Boga swego. Osiądą wtedy, bo odtąd 

rozciągnie swą potęgę aż po krańce ziemi. A Ten będzie pokojem. Jeśli Asyria 

wtargnie do naszego kraju, jeśli stąpać będzie po naszych pałacach, wzbudzimy 

przeciw niej siedmiu pasterzy i ośmiu książąt ludu.  

- Prorocy Starego Testamentu uzywaja dwoch stylow wypowiedzi : 

• Ostrzeżegaja tych, ktorzy zapomnieli o przymierzu z Bogiem i o 

przykazaniach. 

• Zachęcaja tych, ktorzy przestrzegaja przykazan, by wytrwali do konca.  

- Prorok Micheasz zyl w osmym wieku pne, w okolicach Jerozolimy, w epoce 

zagrozen ze strony cesarstwa asyryjskiego.  Owczesni krolowie Izraela bardzo 

odbiegali od obrazu idealnego krola-Mesjasza.  



- Niektorzy uwazaja, ze autorem czytanego dzis fragmentu jest ktos inny, ze 

powstal pozniej, ze wskazauje na to inne slownictwo i styl. I ze dolaczono ten 

fragment do ksiegi Micheasza juz po jego smierci.  

 

“Z ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od 

początku, od dni wieczności. Przeto [Pan] wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi 

mająca porodzić.” 

- Autor czytanych dzis slow, zwraca sie do ludzi zaniepokojonych ciezka sytuacja, 

w ktorej sie znalezli. Niektorzy z nich zalamuja sie… Przypomina im obietnice 

prorokow i zapewnia, ze sie one spelnia, ze  narodzi sie Mesjasz. Tlumaczy im, 

ze ten czas trudnosci jest jednym z etapow zycia…jest etapem, ktory przeminie.  

- W jezyku semickim takie slowa znacza, ze to, co zostalo zapowiedziane, spelni 

sie na pewno. Spelni sie bo to Bog obiecal, a On zawsze jest wierny.  

  «kiedy porodzi mająca porodzić”  

- Inaczej tlumaczac: “kiedy urodzi ta, ktora wybral Bog”.  

  

“ A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie mi 

wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, 

od dni wieczności.” 

- Dlaczego podkresla sie, ze Mesjasz narodzi sie w Betlejem ? 

• Dlatego, ze kazdy z narodu wybranego od razu kojarzyl 

Betlejem z zapowiedziami o nadejsciu Mesjasza. 

• Wiadomo, ze Mesjasz bedzie pochodzil z rodu Dawida. 

• Do Betlejem poslal tez kiedys Bog proroka Samuela, by 

wybral nowego krola sposrod osmiu synow Jessego.   

 

“Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich!” 

- Bog wybiera malych i slabych, by dzieki Jego mocy, dokonali wielkich rzeczy….  

- Nie przez przypadek slowo Efrata dolaczylo do nazwy Betlejem : hebrajskie 

efrata znaczy owocnosc, plodnosc. Tak nazywala sie tez grupa ludzi 

zamieszkujacych w regionie Betlejem. Z czasem takze cale Betlejem zaczeto 

nazywac : Betlejem Efrata.  

• « A wśród słuchających Go tłumów odezwały się głosy: «Ten 

prawdziwie jest prorokiem». Inni mówili: «To jest Mesjasz». 

«Ale - mówili drudzy - czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? 

Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z 

potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem?» I 

powstało w tłumie rozdwojenie z Jego powodu. Niektórzy 



chcieli Go nawet pojmać, lecz nikt nie odważył się podnieść 

na Niego ręki. » (Jan 7,40-43) 

 

« Osiądą wtedy, zyc beda w pokoju bo odtąd rozciągnie swą potęgę aż po 

krańce ziemi. » 

- Prorok Micheasz powtarza tu obietnice Boza, powtarzana od wiekow, od czasow 

krola Dawida : pewnego dnia narodzi sie krol z rodu Dawida, ktory jak dobry 

Pasterz zaprowadzi pokoj i sprawiedliwosc nie tylko w Jerozolimie ale tez 

wszedzie poza jej granicami. 

 

 

 

 

Psalm 80, 2a.c.3bc, 15-16a, 18-19 

Posłuchaj, Pasterzu Izraela,  

Ty, który zasiadasz nad cherubami, zabłyśnij,  

Wzbudź Twą potęgę  

i przyjdź nam na pomoc! 

Powróć, o Boże Zastępów!  

Wejrzyj z nieba, zobacz  

i nawiedź tę winorośl;  

i chroń tę, którą zasadziła Twa prawica. 

Niech ręka Twoja będzie nad mężem Twej prawicy,  

nad synem człowieczym, któregoś utwierdził dla siebie.  

Nie odstąpimy już więcej od Ciebie;  

zachowaj nas przy życiu, byśmy wzywali Twojego imienia. 
 

“Ty, który zasiadasz nad cherubami” 

- Byly to statuetki zwierzat z glowami ludzkimi i lapami lwa. Dwie takie statuetki 

znajdowaly sie na Arce Przymierza, umieszczonej w miejscu Najswietszym, w 

Swiatyni Jerozolimskiej. Symbolizowaly tron Bozy.  

 

“Nie odstąpimy już więcej od Ciebie; zachowaj nas przy życiu, byśmy wzywali 

Twojego imienia.” 

- Pierwsze slowa tego zdania nawiazuja do liturgi pokutnej: narod wybrany 

wyznaje swe winy i niewiernosci. Uwaza, ze nieszczescia ktorych doswiadcza, 

sa ich konsekwencja.  

 

“Wzbudź Twą potęgę i przyjdź nam na pomoc!” 



- Bog jest zawsze wierny, zawsze przychodzi z pomoca.  

 

“Powróć, o Boże Zastępów! Wejrzyj z nieba, zobacz i nawiedź tę winorośl;  i 

chroń tę, którą zasadziła Twa prawica.” 

Uzyte tu sa dwa tytuly Boga, zainspirowane zyciem codziennym w czasach 

bibiljnych: pasterza i wlasciciela winnicy. Obie te postaci charakteryzuje 

nieustanna troska.  

 

1. Bog Pasterz. 

• W jezyku Bliskiego Wschodu, w czasach Starego 

Testamentu, tytul pasterza byl przypisywany krolom. Jednak 

powszechnie bylo wiadomo, ze pierwszym i najwazniejszym 

pasterzem jest Bog.  

“Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala 

mi leżeć na zielonych pastwiskach….” (Ps 23) 

“I błogosławiąc Józefowi, mówił: «Bóg, któremu wiernie 

służyli przodkowie moi, Abraham i Izaak, Bóg, który 

troszczył się o mnie przez całe me życie aż do dnia 

dzisiejszego..” (Rodz 48,15) 

« Podobnie jak pasterz pasie On swą trzodę, gromadzi 

[ją] swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce 

karmiące prowadzi łagodnie.” (Iz 40, 9-11) 

“Albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego 

pastwiska i owcami w Jego ręku.” (Ps 95, 7) 

 

• Psalm 80 jest medytacja nad wydarzeniami ucieczki z 

niewoli egipskiej. Bez pomocy Bozej, nigdy nie daliby rady. 

To On zgromadzil caly narod jak stado owiec i poprowadzil 

omijajac wszystkie przeszkody…  

 

2. Bog - wlasciciel winnicy.  

* « Wejrzyj z nieba, zobacz i nawiedź tę winorośl;  i chroń tę, 

którą zasadziła Twa prawica. » (w.16) 

« Chcę zaśpiewać memu Przyjacielowi pieśń o Jego miłości ku 

swojej winnicy! Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku. 

Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetną 

winorośl; pośrodku niej zbudował wieżę, także i tłocznię w niej 

wykuł. I spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona cierpkie 

wydała jagody. » (Iz 5, 1-2) 



« Wyrwałeś winorośl z Egiptu, wygnałeś pogan, a ją zasadziłeś. 

Grunt dla niej przygotowałeś, a ona zapuściła korzenie i 

napełniła ziemię. Góry okryły się jej cieniem, a cedry Boże jej 

gałęźmi. Swe latorośle rozpostarła aż do Morza, a swoje pędy aż 

do Rzeki. “ (Ps 80, 9-12) 

 

“Niech ręka Twoja będzie nad mężem Twej prawicy, nad synem człowieczym, 

któregoś utwierdził dla siebie. Nie odstąpimy już więcej od Ciebie; zachowaj 

nas przy życiu, byśmy wzywali Twojego imienia.” 

- Psalm 80 glosi wspaniala lekcje wiary i pokory: narod wybrany wyznaje swe 

niewiernosci i obiecuje poprawe. Jednoczesnie zwraca sie do Boga, proszac Go 

o sile, potrzebna do wytrwania w nawroceniu.  
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