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Federico Tartaglia - "Czas przeczytać Biblię" 

( i powiem ci, jak to zrobić! ) 

Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2019 

 

Księga Ezechiela - Wizje i zagadki 

 
 

Ezechiel to trzeci wielki prorok biblijny.  

Jego historia została głęboko naznaczona wygnaniem do Babilonii, dokąd został 

zesłany po pierwszym oblężeniu Jerozolimy w 597 roku przed Chrystusem. Kilka lat 

później, w Babilonie, w 593 roku zaczyna się jego misja prorocka, która potrwa przez 

około 20 lat. 

To wydarzenie dzieli tekst na dwie części: pierwsza zawiera przepowiednie, które 

grożą nieuniknioną karą za ciężkie przewinienia Judy, natomiast druga otwiera się na 

nadzieję i kończy się wizją nowej świątyni jerozolimskiej. 

Obrazy u tego proroka są tajemnicze i zagadkowe, stanowią owoc autentycznych 

doświadczeń mistycznych, które pozwalają mu zobaczyć to, co dzieje się setki 

kilometrów dalej, w Jerozolimie, przykładowo wówczas gdy widzi, jak "chwała 

Boża", czyli sam Bóg, opuszcza świątynię, albo kiedy zobaczy nową świątynię, 

opisaną w najdrobniejszych szczegółach. 

Niełatwo poradzić sobie z podobnym tekstem, jednak niektóre jego wizje mają 

wyjątkową moc i należy się nimi rozkoszować. 

Już w pierwszym rozdziale czytelnik trafia na wizję z czterema istotami żyjącymi, 

mającymi postać człowieka, lwa, wołu i orła. W tradycji chrześcijańskiej te cztwey 

istoty staną się symbolami czterech ewangelistów: 

 Człowiek - Mateusza 

 Lew - Marka 

 Wół - Łukasza 

 Orzeł - Jana. 

 

 



W rzeczywistości jednak te istoty składają się na jedną postać i, jak powiada 

prorok: 

Taki był widok tego, co było podobne do chwały Pańskiej. Oglądałem ją. 

Następnie padłem na twarz i usłyszałem głos Mówiącego [...]: rzekł On do mnie: 

"Synu człowieczy, stań na nogi. Będę do ciebie mówił". 

Niektórzy miłośnicy istot pozaziemskich dopatrują się w tej scenie wręcz dowodu 

na spotkanie proroka z kosmitami ... A ja nieco prościej, policzyłem, ile razy 

wyrażenie "syn człowieczy" pojawia się w Księdze Ezechiela:  aż 97 razy! 

Zawsze wydawało mi się, że Jezus wybrał to określenie dla siebie czytając Księgę 

Daniela. Chyba się myliłem, bo to Ezechiel wprowadza do Biblii ten termin, 

wskazujący, z kim Bóg chce rozmawiać.  

A to, co Bóg chce mu powiedzieć, nie zawsze jest proste. 

Duch Boży wstępuje w niego, stawia go na równe nogi, odbiera mu mowę, 

nakazuje mu zamknąć się w domu i pozostać w więzach, potem wziąć glinianą 

tabliczkę i przedstawić na niej oblężenie świętego miasta, wreszcie wziąć ostry miecz                     

i ogolić nim sobie głowę i brodę, bo tak Bóg uczyni ze swoim ludem: "Ja także 

odrzucę!". 

Po przepowiedniach potępienia narodu następuje wstrząsające widzenie w rozdziale 

10, w którym Ezechiel ogląda, jak chwała Boża opuszcza przybytek, jasny znak 

zwiastujący nieunikniony koniec. 

Jednak już w następnym rozdziale, w doskonałym stylu profetycznym, ten sam 

prorok daje odpowiedź wszystkim Izraelitom na wygnaniu, rozgłaszającym, że teraz 

Babilonia będzie ich ziemią, a czyni to z liryzmem, który przypomina język wielkiego 

Izajasza w najsławniejszym fragmencie Księgi: 

Zabiorę was spośród ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę 

was z powrotem do waszego kraju [...]. I dam wam serca nowe i ducha nowego 

tchnę do waszego wnętrza, zabiorę wam serca kamienne, a dam wam serca                  

z ciała.  Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych 

nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali. 

Żeby wyjaśnić przyczyny odejścia Boga, Ezechiel buduje w 16 rozdziale jeden z 

najtkliwszych obrazów cierpliwej miłości, z jaką Bóg troszczy się o swój lud, który 

odpłaca mu niewiernością. 



To historia nowo narodzonej dziewczynki, porzuconej po porodzie, którą Pan 

podnosi z ziemi i zabiera na wychowanie, a która osiągnąwszy dojrzałość, upoiła się 

własną pięknością do tego stopnia, że została nierządnicą. 

Córka, oblubienica, prostytutka - oto czym jest Izrael dla pobłażliwego 

Boga, który staje się Bogiem rozwścieczonym i w 21 rozdziale obiecuje zabić 

mieczem sprawiedliwego i grzesznika. 

To miecz Nabuchodonozora i innych królów spadnie na miasto, nie oszczędzając 

nawet życia proroka. 

Rozdział 24 ukazuje nam coś strasznego: Bóg odbiera Ezechielowi radość jego 

oczu, żonę: "Mówiłem do ludu mego rano, a wieczorem umarła mi żona". 

Ezechiel będzie znakiem tego, co spotka oblubienicę Pana, Jerozolima zostanie 

zburzona! 

A w rozdziale 33 mamy bezpośrednią relację z jej końca, kiedy przybywa zbieg z 

Jerozolimy i mówi: "Miasto jest zdobyte". 

Rozdział 34 adresowany jest do tych, których uważa się za odpowiedzialnych za 

klęskę. Są to pasterze izraelscy, królowie, którzy dopuścili do upadku domu 

Dawidowego i rozproszenia się owiec Izraela. 

Jednak to zawarta w rozdziale 37  

wizja, która w Biblii nie ma sobie równych, oślepia nas i zapiera dech w 

piersi: 

Ujrzałem dolinę pełną kości. Były one zupełnie wyschłe.  

I rzekł do mnie: "Synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia?". 

Odpowiedziałem: "Panie Boże, Ty wiesz". Wtedy rzekł On do mnie: "Prorokuj 

nad tymi kośćmi i mów do nich: Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana! Tak mówi 

Pan Bóg: Oto ja wam daję ducha, byście ożyły [...]".  

I prorokowałem, jak mi polecono, a gdy prorokowałem, oto powstał szum i 

trzask, i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie. I patrzyłem, a oto powróciły 

ścięgna i wyrosło ciało, a skóra pokryła je z wierzchu, ale jeszcze nie było w nich 

ducha. I powiedział On do mnie: "Prorokuj do ducha, prorokuj, o synu 

człowieczy, i mów do ducha: tak powiada Pan Bóg: Z czterech wiatrów przybądź, 

duchu, i tchnij na tych pobitych, aby ożyli". 



Nowe serce, nowy duch, nowy naród na ziemi, która zostanie na nowo zdobyta, z 

nową świątynią, opisaną w ostatnich rozdziałach, aby przywrócić do życia lud 

niedowierzający na widok zburzonej świątyni Salomona. 

 Kim jest Ezechiel? 

Trudno powiedzieć. Nie dopuszcza nas do swojej duszy, jak Jeremiasz, ale,  

po raz pierwszy w Biblii, mówi o Duchu Świętym jako o pożerającej sile, która 

 w niego wstępuje,  

 prowadzi go wzwyż,  

 każe mu patrzeć i słuchać,  

 odbiera mu mowę,  

 nadaje życie wyschłym kościom,  

 zdolnej odbudować nowy lud o nowym sercu i z nową świątynią. 

 

Chyba zawdzięczamy Ezechielowi więcej, niż nam się wydaje. 

 Jezus pożyczył od niego określenie Syn człowieczy.  

 Cała literatura apokaliptyczna z niego się wywodzi. 

 Jest pierwszym bohaterem biblijnym z ekstatycznymi i mistycznymi 

doświadczeniami. 

 Podobnie odkrycie Ducha Świętego, który zamieszkuje w nas i daje 

życie, zasadnicze w Nowym Testamencie, zostaje po raz pierwszy ujęte 

właśnie u Ezechiela. 

Czy to wystarczające powody, by wziąć do ręki jego Księgę i spróbować ją 

przeczytać? Myślę, że tak. 

 

Dobrej lektury! 

 
 
 
 
 
 
 



Ks. Marcel Debyser "Biblia dla moich parafian" 

Jak czytać, aby rozumieć 
 

Wyd. Święty Wojciech, Poznań 2019 
 
 

 Rozdział siedemnasty:  Ezechiel 
 

Pieśń nowego serca 
 

Dlatego mów do domu Izraela: Tak mówi Pan Bóg: Nie z waszego powodu to 

czynię, domu Izraela, ale dla świętego imienia mojego, które bezcześciliście 

wśród ludów pogańskich, do których przyszliście. Chcę uświęcić wielkie imię 

moje, które zbezczeszczone jest pośród ludów, zbezczeszczone przez was 

pośród nich, i poznają ludy, że Ja jestem Pan - wyrocznia Pana Boga - gdy 

okażę się Świętym względem was przed ich oczami. Zabiorę was spośród 

ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę was z powrotem do 

waszego kraju,  pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi, i 

oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. I dam 

wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam 

serce kamienne, a dam wam serce z ciała.  Ducha mojego chcę tchnąć w was i 

sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według 

nich postępowali. Wtedy będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym 

przodkom, i będziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem. Uwolnię was 

od wszelkiej nieczystości waszej i przywołam urodzaj zboża, i pomnożę je, i 

żadnej klęski głodu już na was nie ześlę.  Chcę pomnożyć owoce drzew i plony 

pól po to, byście nie musieli już znosić hańby klęski głodu wśród ludów.  Wtedy 

wspominać będziecie wasz sposób życia i wasze złe czyny. Będziecie czuli 

obrzydzenie do siebie samych z powodu waszych grzechów i waszych 

obrzydliwości. Nie z waszego powodu Ja to uczynię - wyrocznia Pana Boga. 

Zapamiętajcie to sobie dobrze! Wstydźcie się i zarumieńcie z powodu waszego 

sposobu życia, domu Izraela!  Tak mówi Pan Bóg: W dniu, w którym oczyszczę 

was ze wszystkich win waszych, zaludnię znowu miasta, ruiny zostaną 

odbudowane,  a spustoszony kraj znowu ma być uprawiany, zamiast odłogiem 

leżeć przed oczami każdego przechodnia. I będą mówić: Ten spustoszony kraj 

stał się jak ogród Eden, a miasta, które były opustoszałe, zniszczone i 

zburzone, zostały umocnione i ludne. A narody pogańskie, które wokoło was 

pozostaną, poznają, że Ja, Pan, to, co zburzone, znowu odbudowałem, a to, co 

opuszczone, znowu zasadziłem. Ja, Pan, to powiedziałem i to wykonam.                   

(Ez 36,22-36) 

Księga Ezechiela to ważny moment w Biblii: stanowi on punkt styczny między 

Starym a Nowym Testamentem. 



Wiemy, że pierwotne szczęście zostanie przywrócone z chwilę odnowienia naszego 

przymierza z Bogiem. Dramat polega na tym, że przymierze to jest nietrwałe. 

W postawie człowieka wszystko jest paradoksalne. Wie on, jak dobrze jest być w 

przymierzu, a jednak woli bożków. 

Potraktowany indywidualnie czy zbiorowo, człowiek zawsze jest grzesznikiem. 

Niezwykle zatem ważne jest dla wierzącego, by wobec Boga określił własną postawę 

jako postawę grzesznika. 

Bóg bowiem jest Bogiem, to jasne, proste i jednoznaczne, a my - my jesteśmy 

zasadniczo dwuznaczni. Jak mówi Paul Claudel, "idziemy na jednej nodze, kulejąc", 

nie wiedząc, czego pragniemy. 

Bóg nie chce narzucać nam naszego szczęścia,                                         

uszczęśliwiać nas bez naszego udziału. 

Wszystko oczywiście pochodzi od Niego i jest nam dane za darmo, bez żadnej 

zasługi z naszej strony, a zarazem wszystko zależy od tego, jak przyjmiemy Jego dar. 

Ja zawsze. 

Ta sama zasada potwierdzi się więc zarówno w przywróceniu przymierza, jak w 

pierwszej miłości. 

"Przebaczam ci nie ze względu na ciebie, ale ze względu na Mnie. Ty ze 

swej strony uznaj tylko, że zgrzeszyłeś, i zgódź się zmienić swe serce". 

Ezechiel pozwala dostrzec myśl, która zostanie rozwinięta w Liście do rzymian: 

prawo nie odniosło sukcesu, nie udało mu się dokonać odkupienia. Odkupienie 

zostanie spełnione dopiero w Jezusie Chrystusie. 

Księga Ezechiela to ostatnie, niezwykle poruszające wysiłki ludu, by odnaleźć 

przymierze, przygotowując się zarazem na jego przywrócenie w Chrystusie. 

Będzie to odbudowa świątyni, odnowienie wartości przykazaniom Mojżeszowym 

po czasie wygnania. 

Przede wszystkim jednak będzie widoczna owa podwójna tendencja, szczególnie 

wyraźna u Ezechiela: uwewnętrznienie i uniwersalizacja. 

Nie przypadkiem cała nasza liturgia pełna jest symboli z Księgi Ezechiela, 

zwłaszcza liturgia chrzcielna. 

 "Wyleję na was wodę czystą i zostaniecie ochrzczeni".  

 "Daj nam, Panie, serce nowe". 

I tak od pierwszego wieku Kościoła (scrutinium czwartego tygodnia Wielkiego 

Postu). 

 



Spójrzmy zatem na główne wątki tematyczne Księgi Ezechiela: 

 księga,  

 stróż,  

 wysuszone kości,  

 przymierze,  

 nowe serce,  

 woda czysta, 

itd. 

Tematem centralnym jest myśl, że wierzący to człowiek o nowym sercu. 

Pan pragnie, by Jego lud ofiarował Mu to minimum przyjęcia, jakie jest niezbędne, 

aby zostać odkupionym. 

 Niech zmieni "swe serce kamienne na serce z ciała". 

 Niech przeniesie religię z głowy do serca. 

 Niech pamięć o minionym szczęściu, o minionych zaręczynach, ożywia jego 

miłość:  

     "Wyprowadzę cię na pustynię i przemówię do twego serca, jak 

wówczas, gdy znalazłem cię skąpanego w twojej krwi".  

     "Jeśli teraz uprzesz się, jeśli odrzucisz przymierze, poniesiesz tego 

konsekwencje". 

Ezechiel pomaga nam wyjść z religii płaskiej, nieco prymitywnej, by wejść w 

rzeczywistość o wiele prawdziwszą, subtelniejszą, głębszą i wyborną, nie poprzez 

sentymentalizm, ale przez serce. 

 

Treść księgi: miłość jest światłem życia 

 

Ezechiel rozwija swą działalność w latach 593-571 w Babilonii, dokąd został 

uprowadzony w niewolę. Jest kapłanem, a więc głównym przedmiotem jego troski jest 

świątynia. Podejmuje temat Jeremiasza o odpowiedzialności kapłanów za ewolucję 

ludu ku wyzwoleniu: jest to główny temat biblijny. 

Ezechiel jest człowiekiem chorym, a więc gwałtownym, lecz z pewnością nie 

niezrównoważonym.  

Miewa stany ekstazy, przemawia w imieniu Boga, mówi o Duchu Bożym. 

Jednocześnie rozumuje logicznie, w czym bliski jest Izajaszowi. 

To kapłan i prorok, co jest godne uwagi, ponieważ funkcje te są często rozdzielone. 

Jest kaznodzieją i pisarzem, co również warto zauważyć, bo wpływa to na 

dokładniejszy sposób przekazu przesłania. 



Ezechiel to człowiek zarazem twardy i litościwy: jest postacią okresu 

przejściowego. Z Ezechielem i Danielem dobiega końca etap Starego testamentu. 

Na horyzoncie zarysowuje się już św. Paweł i List do Rzymian, który przyniesie 

ostateczną odpowiedź na postawione pytania, a w szczególności na pytanie o 

szczęście, jakie sprzymierzeńcowi Boga niesie przymierze z Panem. 

Jako pisarz ujawnia Ezechiel wielką wyobraźnię. Obrazy są wspaniałe, jak na 

przykład opis świątyni czy wysuszonych kości. Są tu fragmenty nielogiczne czy nawet 

trywialne, a także zatrważające. 

 

Wstęp zawiera dwa obrazy: wizję rydwanu Pana i widzenie księgi.  

 Wizja rydwanu Bożego wprowadza cztery postaci, z których uczyniono 

symbole ewangelistów. Jedyną różnicą jest to, że postaci te są połączone w 

jednej. Są to: wół, lew, człowiek i orzeł. Pod względem gatunku literackiego 

jest to apokalipsa, z którą częściej będziemy mieli do czynienia u Daniela. 

 

 Łatwiejsza do zrozumienia jest wizja księgi. 

 

 Ty więc, synu człowieczy, słuchaj tego, co ci powiem. Nie opieraj się, jak ten 

lud zbuntowany. Otwórz usta swoje i zjedz, co ci podam. Popatrzyłem, a oto 

wyciągnięta była w moim kierunku ręka, w której był zwój księgi.  Rozwinęła 

go przede mną; był zapisany z jednej i drugiej strony, a opisane w nim były 

narzekania, wzdychania i biadania. A On rzekł do mnie: Synu człowieczy, 

zjedz to, co masz przed sobą. Zjedz ten zwój i idź przemawiać do Izraelitów!  

Otworzyłem więc usta, a On dał mi zjeść ów zwój,  mówiąc do mnie: Synu 

człowieczy, nasyć żołądek i napełnij wnętrzności swoje tym zwojem, który ci 

podałem. Zjadłem go, a w ustach moich był słodki jak miód.  (Ez 2,8 - 3,3) 

 

Rozdział drugi jest o wiele ważniejszy, opisuje bowiem powołanie Ezechiela, 

podobnie jak w przypadku każdego z proroków. 

Wreszcie powiedział mi: "Synu człowieczy, weź sobie do serca wszystkie słowa, 

które wyrzekłem do ciebie, i przyjmij je do swoich uszu! Udasz się do zesłańców, 

do twoich rodaków i powiesz im: Tak mówi Pan Bóg, czy będą słuchać, czy też 

nie". (Ez 3,10-11) 

Bóg Ezechiela jest Bogiem Wszechmogącym, prawdziwym władcą.  

Prorok posłany jest jako stróż, co powtarza się w księdze dwukrotnie                    

(3,16 i 33,7). Określenie to jest niezwykle istotne dla zrozumienia powołania 

Ezechiela. 



Stróż jest z definicji kimś, kto nas niepokoi. Budzi nas pośród nocy, mówi, że grozi 

nam niebezpieczeństwo, kiedy czujemy się dobrze w ciepłym łóżku. 

Funkcja ta wymaga, abyśmy mu ufali, słuchali go i schronili się, stróż widzi 

bowiem, zanim zobaczą inni. 

 A gdy upłynęło siedem dni, Pan skierował do mnie to słowo:  Synu człowieczy, 

ustanowiłem cię stróżem nad pokoleniami izraelskimi. Gdy usłyszysz słowo z ust 

moich, upomnisz ich w moim imieniu.  Jeśli powiem bezbożnemu: Z pewnością 

umrzesz, a ty go nie upomnisz, aby go odwieść od jego bezbożnej drogi i ocalić mu 

życie, to bezbożny ów umrze z powodu swego grzechu, natomiast Ja ciebie uczynię 

odpowiedzialnym za jego krew.  Ale jeślibyś upomniał bezbożnego, a on by nie 

odwrócił się od swej bezbożności i od swej bezbożnej drogi, to chociaż on umrze z 

powodu swojego grzechu, ty jednak ocalisz samego siebie. Gdyby zaś sprawiedliwy 

odstąpił od swej prawości i dopuścił się grzechu, i gdybym zesłał na niego jakieś 

doświadczenie, to on umrze, bo go nie upomniałeś z powodu jego grzechu; 

sprawiedliwości, którą czynił, nie będzie mu się pamiętać, ciebie jednak uczynię 

odpowiedzialnym za jego krew.  Jeśli jednak upomnisz sprawiedliwego, by 

sprawiedliwy nie grzeszył, i jeśli nie popełni grzechu, to z pewnością pozostanie 

przy życiu, ponieważ przyjął upomnienie, ty zaś ocalisz samego siebie. (Ez 3,16-21) 

Funkcja stróża jest niezmiernie ważna. Myślę, że można by napisać piękną książkę 

o roli stróża wśród dawnego i nowego ludu Bożego. 

Reagujemy czasem w sposób naiwny i zaskakujący. Dotyczy to również samego 

stróża, gdy stwierdza: "Nie kochają mnie, nie są posłuszni, wciąż mnie oszukują". 

Tymczasem z definicji jest on tam po to, by dawać się oszukiwać tym, na których 

służbie pozostaje i których ocala, zakłócając im spokój. 

Zaskakuje różnorodność gatunków literackich użytych przez proroka.  Po paraboli 

stróża następują wyrocznie, zarzucające ludowi Bożemu jego złe postępowanie. 

Tutaj chodzi o naśladowanie przesłania. Pan żąda od niego, by naśladował 

wychodźcę, aby ludzie zrozumieli, co ich czeka. 

Pan skierował do mnie te słowa: Synu człowieczy, mieszkasz wśród ludu 

opornego, który ma oczy na to, by widzieć, a nie widzi, i ma uszy na to, by słyszeć, 

a nie słyszy, ponieważ jest ludem opornym. Synu człowieczy, przygotuj sobie 

rzeczy na drogę zesłania, za dnia i na ich oczach, i na ich oczach wyjdź z miejsca 

twego pobytu na inne miejsce. Może to zrozumieją, chociaż to lud 

zbuntowany. Wynieś swoje tobołki, jak tobołki zesłańca, za dnia, na ich oczach, i 

wyjdź wieczorem - na ich oczach - tak jak wychodzą zesłańcy. Na ich oczach zrób 

sobie wyłom w murze i wyjdź przez niego!  Na ich oczach włóż tobołek na swoje 

barki i wyjdź, gdy zmierzch zapadnie. Zasłoń twarz, abyś nie widział kraju, 

albowiem ustanawiam cię znakiem dla pokoleń izraelskich. (Ez 12, 1-6) 

 



Pan na wszelkie sposoby odwołuje się do swego ludu. Do jego rozumu - przez 

stróża; do wyobraźni - przez naśladowanie zesłańca. Tutaj - do jego serca. 

Wszelkimi sposobami próbuje odzyskać tę, która okazała się niewierna. 

Pan skierował do mnie te słowa:  Synu człowieczy, zapoznaj Jerozolimę z jej 

obrzydliwościami  i powiedz: Tak mówi Pan Bóg do Jerozolimy: Z pochodzenia 

swego i urodzenia swego jesteś z ziemi Kanaan. Ojciec twój był Amorytą, a matka 

twoja - Chetytką.  A twoje urodzenie: w dniu twego przyjścia na świat nie ucięto ci 

pępowiny, nie obmyto cię w wodzie, aby cię oczyścić; nie natarto cię solą i w 

pieluszki cię nie owinięto.  Żadne oko nie okazało współczucia, aby spełnić 

względem ciebie jedną z tych przysług przez litość dla ciebie. W dniu twego 

urodzenia wyrzucono cię na puste pole - przez niechęć do ciebie.  Oto Ja 

przechodziłem obok ciebie i ujrzałem cię, jak szamotałeś się we krwi. Rzekłem do 

ciebie, gdy byłaś we krwi: Żyj,  rośnij! Uczyniłem cię jak kwiat polny. Rosłaś, 

wzrastałaś i doszłaś do wieku dojrzałego. Piersi twoje nabrały kształtu i włosy 

twoje stały się obfitsze. Ale byłaś naga i odkryta. Oto przechodziłem obok ciebie i 

ujrzałem cię. Był to twój czas, czas miłości. Rozciągnąłem połę płaszcza mego nad 

tobą i zakryłem twoją nagość. Związałem się z tobą przysięgą i wszedłem z tobą w 

przymierze - wyrocznia Pana Boga - stałaś się moją. Obmyłem cię wodą, otarłem z 

ciebie krew i namaściłem olejkiem. Następnie przyodziałem cię wyszywaną szatą, 

obułem cię w trzewiki z miękkiej skórki, opasałem bisiorem i okryłem cię 

jedwabiem.  Ozdobiłem cię klejnotami, włożyłem bransolety na twoje ręce i 

naszyjnik na twoją szyję.  Włożyłem też pierścień w twój nos, kolczyki w twoje 

uszy i wspaniały diadem na twoją głowę. Zostałaś ozdobiona złotem i srebrem, 

przyodziana w bisior oraz w szaty jedwabne i wyszywane. Jadałaś najczystszą 

mąkę, miód i oliwę. Stawałaś się z dnia na dzień piękniejsza i doszłaś aż do 

godności królewskiej.  Rozeszła się twoja sława między narodami dzięki twojej 

piękności, bo była ona doskonała z powodu ozdób, którymi cię wyposażyłem - 

wyrocznia Pana Boga.  Ale zaufałaś swojej piękności i wyzyskałaś swoją sławę na 

to, by uprawiać nierząd. Oddawałaś się każdemu, kto obok ciebie 

przechodził.  Nabrałaś swoich szat i sporządziłaś sobie wyżyny [z namiotami]                   

o różnorakich barwach i na nich uprawiałaś nierząd.  Wziąwszy ozdobne 

przedmioty z mojego złota i z mojego srebra, które ci dałem, uczyniłaś sobie z nich 

podobizny ludzkie i przed nimi grzeszyłaś nierządem. Wzięłaś swe szaty 

wyszywane i okryłaś je nimi, a także moją oliwę i moje kadzidło składałaś                       

w ofierze przed nimi. Nawet mój pokarm, który ci dałem: najczystszą mąkę, oliwę    

i miód, którymi cię żywiłem, ofiarowałaś przed nimi jako miłą woń. Tak było - 

wyrocznia Pana Boga. Brałaś też synów swoich i córki, któreś mi urodziła,                          

a składałaś im w ofierze na pożywienie. Czy więc znikomy jest twój 

nierząd? Zabijałaś przecież synów moich i paląc ich składałaś im w ofierze.  A przy 

wszystkich tych obrzydliwościach i nierządach nie pamiętałaś na dni twojej 

młodości, gdyś była naga, odkryta i gdy szamotałaś się w swojej krwi. . (Ez 16,1-

22) 



Jakże wstrząsająca jest ta historia miłości, w której raz jeszcze prorok, z gniewem 

odsuniętego kochanka, przedstawia grzech jako niewierność małżeńską. 

Stać się dojrzałym w wierze to zarazem uwewnętrznić swą religię                        

i wypełnić ją miłością, co nie oznacza odarcia jej z grzechu. 

Grzech ten coraz bardziej dotyka Pana. Wykroczenie staje się najbardziej osobistą 

udręką zadaną ukochanej istocie. 

Pan przypomina dalej, jak to lud nie umiał wykorzystać wszystkich dobrych rzeczy, 

które On mu dał; podobnie jak stary kocioł nie oddaje smaku gotowanym w nim 

potrawom. 

Roku dziewiątego, miesiąca dziesiątego, a dziesiątego dnia tego miesiąca, Pan 

skierował do mnie te słowa: Synu człowieczy, zapisz sobie datę dzisiejszą, tego 

właśnie dnia, bo król babiloński tego właśnie dnia obległ Jerozolimę.  Opowiedz 

temu opornemu ludowi przypowieść! Powiedz do niego: Tak mówi Pan Bóg: 

Przystaw kocioł do ognia, przystaw, i nalej jeszcze do niego wody!  Wrzuć do niego 

kawałki mięsa, wszystkie lepsze kęsy: udziec i łopatki, najlepszymi kośćmi go 

napełnij! Wybierz do tego najlepsze sztuki z mniejszego bydła, podłóż drwa pod 

spodem i spraw, by to wrzało i kipiało, tak by aż kości się rozgotowały. Tak 

bowiem mówi Pan Bóg: Biada miastu krwawemu, zardzewiałemu kotłowi, którego 

rdzy nie sposób usunąć. Opróżniaj go kęs po kęsie; losu nad nim nie będzie się 

rzucać. Bo krew, którą przelało, jest pośród niego, rozlało ją na nagiej skale, nie 

wylało jej na ziemię, aby ją przykryć prochem. Oto by rozniecić gniew i wywrzeć 

zemstę, rozleję jego krew na nagiej skale, by nie została przykryta.  Dlatego tak 

mówi Pan Bóg: Biada miastu krwawemu! Także i Ja chcę wznieść wielki 

stos. Nagromadź drew, rozpal ogień, ugotuj mięso, przypraw korzeniem, niech 

kości się spalą! Postaw ten kocioł pusty na węgle, aby się rozgrzała jego miedź i 

rozpaliła, aby we wnętrzu jego rozpłynęła się jego nieczystość i by zniszczała jego 

rdza. (Ez 24,1-11) 

Pomińmy wyrocznie przeciw narodom, dotyczą zawsze tej samej sprawy.                       

Na wszelkie sposoby prorok powiada: "Byłeś rywalem mojego Boga wobec mojego 

ludu, będziesz zniszczony". 

W rozdziale 33 prorok ponownie podejmuje temat stróża w sposób bardziej 

szczegółowy.  Pojawia się dźwięk trąby itd. "Ciebie , o synu człowieczy, 

wyznaczyłem na stróża Izraela po to, byś słysząc z mych ust napomnienia, 

przestrzegał ich w moim imieniu" (Ez 33,7). 

Rozdział 34 to zarzuty wobec pasterzy. Są one niezwykle poważne. Sądzę, że 

stwierdzenie, iż pasterze ludu Bożego nigdy nie stoją na wysokości zadania, jest 

zarazem pocieszające i zasmucające, a w każdym razie niezmienne. 

 



Pan skierował do mnie te słowa:  Synu człowieczy, prorokuj o pasterzach 

Izraela, prorokuj i powiedz im, pasterzom: Tak mówi Pan Bóg: Biada pasterzom 

Izraela, którzy sami siebie pasą! Czyż pasterze nie powinni paść 

owiec? Nakarmiliście się mlekiem, odzialiście się wełną, zabiliście tłuste zwierzęta, 

jednakże owiec nie paśliście. Słabej nie wzmacnialiście, o zdrowie chorej nie 

dbaliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zabłąkanej nie sprowadzaliście z 

powrotem, zagubionej nie odszukiwaliście, a z przemocą i okrucieństwem 

obchodziliście się z nimi. Rozproszyły się owce moje, bo nie miały pasterza i stały 

się żerem wszelkiego dzikiego zwierza. Rozproszyły się, błądzą moje owce po 

wszystkich górach i po wszelkim wysokim pagórku; i po całej krainie były owce 

moje rozproszone, a nikt się o nie nie pytał i nikt ich nie szukał. (Ez 34,1-6) 

 

Jezus wie, o czym mówi, gdy nazywa się Dobrym Pasterzem. Proboszcz z Ars 

twierdził, że wielkim ciężarem jest pełnić swą rolę wśród ludu Bożego i miał rację. 

Uproszczeniem byłoby powiedzenie, że pasterz zapomina o tej prawdzie. Jeśli tak 

się zdarza, trzeba mu współczuć. Z pewnością natomiast nie wszyscy jesteśmy w 

stanie podołać swemu zadaniu. 

Żaden pasterz nie staje na jego wysokości, to pewne, ale sprzeniewierzenia się 

funkcji duszpasterskiej dla swojej korzyści Pan nie przebaczy. 

Po tej serii upomnień prorok dodawać będzie swemu ludowi odwagi (począwszy od 

rozdziału 37 do końca księgi). 

Zaczyna od fragmentu o wysuszonych kościach: 

 Potem spoczęła na mnie ręka Pana, i wyprowadził mnie On w duchu na 

zewnątrz, i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości. I polecił mi, abym 

przeszedł dokoła nich, i oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one 

zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do 

życia? Odpowiedziałem: Panie Boże, Ty to wiesz. Wtedy rzekł On do mnie: 

Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich: Wyschłe kości, słuchajcie słowa 

Pana! Tak mówi Pan Bóg: Oto Ja wam daję ducha po to, abyście się stały 

żywe.  Chcę was otoczyć ścięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem, i przybrać was 

w skórę, i dać wam ducha po to, abyście ożyły i poznały, że Ja jestem Pan.                         

I prorokowałem, jak mi było polecone, a gdym prorokował, oto powstał szum i 

trzask, i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie. I patrzyłem, a oto powróciły 

ścięgna i wyrosło ciało, a skóra pokryła je z wierzchu, ale jeszcze nie było w nich 

ducha.  I powiedział On do mnie: Prorokuj do ducha, prorokuj, o synu człowieczy, 

i mów do ducha: Tak powiada Pan Bóg: Z czterech wiatrów przybądź, duchu, i 

powiej po tych pobitych, aby ożyli.  Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał, i 

duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach - wojsko bardzo, bardzo wielkie.                

 I rzekł do mnie: Synu człowieczy, kości te to cały dom Izraela. Oto mówią oni: 

Wyschły kości nasze, minęła nadzieja nasza, już po nas.  



Dlatego prorokuj i mów do nich: Tak mówi Pan Bóg: Oto otwieram wasze 

groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela,  i 

poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, 

ludu mój. Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do kraju 

waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam - wyrocznia Pana 

Boga. (Ez 37,1-14) 

Jest to więc wielka pieśń miłosna, która ciągnąc się będzie przez siedem czy 

osiem rozdziałów. Pieśń miłosna odnaleziona po tajemniczej wędrówce, która 

głosi ostatecznie zwycięstwo miłości. 

Po nazwaniu nas plemieniem złoczyńców, głupców, cudzołożników, w końcu 

sprawy obrócą się na dobre, bowiem przyjdzie Duch. 

Nie jest to zapowiedź wskrzeszenia ciała, lecz zupełnej przemiany człowieka.  

 

Tekst tego rozdziału ma niezwykłą wartość misyjną. Można go przedstawić 

najróżniejszym myślicielom. 

Odnajdują się w nim nasi bracia marksiści, a także pragnęliby się w  nim 

odnaleźć bracia egzystencjaliści. 

Nie jesteśmy umysłowo niedorozwinięci czy zapóźnieni, nie jesteśmy 

płaczliwymi cierpiętnikami, a tym bardziej nie narkotyzujemy się owym opium, 

którym - jak powiedział K. Marks - miałaby być religia. 

Duch Boży nas "dynamizuje". Duch przyjdzie, a ojcowie i matki będą mogli 

spoglądać na swe dzieci bez obawy o skutki wszelkich agresji. 

Do takiej ludzkości posłany jest prorok. Po to, by nią potrząsnąć, ostro 

upominając, ale też po to, aby zachęcić ją do miłości, a zwłaszcza po to, by 

przywrócić jej nadzieję. 

Jedynym celem katechezy jest właśnie danie nadziei. Istotne jest, by przede 

wszystkim ponownie odkryć to słowo i jego moc,  ów zasadniczy i odkupicielski 

dynamizm. 

Zamiast prowadzić niekończące się dyskusje wokół słowa, klęknijmy                          

i powiedzmy: "Przyjdź,  Duchu czterech wiatrów, i powiej po tych kościach",  

"Przywróć im ciało".  Przywróć czułość temu co twarde i sztywne.                   

Przywróć nerwy. Złącz to, co rozłączone. 

 Oto wielka lekcja proroków i prawdziwa katecheza według  Ezechiela. 

 Zrozumiałe jest zatem, że także dziś Pan przygotowuje swój lud do przyjęcia 

przesłania Syna, przesłania wymagającego, niekiedy trudnego, ale 

promieniującego miłością i nadzieją. 



Młodsi i starsi z ludu Bożego gorąco oczekują ułatwienia im dostępu do tego 

nowego serca, zanim nie ujawni się czułość Jezusa. 

 

 Przesłanie dla nas:  "Odmieńcie wasze serca,  wierzcie w Dobrą Nowinę" 

 

 Poczucie Boga, owa zadziwiająca mieszanina wielkości,  dystansu i czułości.               

Bóg przemawia jak władca:  "synu człowieczy",  ty jesteś moim stworzeniem. 

 Zarzuty, jakie doń kieruje, są zarzutami pana wobec jego  sługi. Wypomina mu               

w szczególności, że był nieposłuszny, samemu ustanawiając prawo. W tym momencie 

człowiekowi zabrakło czci należnej imieniu Pana. 

 Nie jest konieczne, aby miłość była czuła, aby "banalizowała" drugą osobę. 

 Biblia unaocznia ten paradoks, ukazując  nam Boga niezmiernie 

wielkiego, godnego szacunku, zazdrosnego o cześć należną Jego 

Imieniu,  a zarazem niezwykle bliskiego i serdecznego. 

 Musimy nieustannie podtrzymywać naszą świadomość wielkości Boga, przede 

wszystkim po to, aby móc odkrywać zaszczyt, jakim jest dla nas zaproszenie do 

bliskości z taką Osobą. 

 Jezus jest oczywiście także naszym bratem -  mimo iż jest Bogiem, nie zachował 

swej godności i uczynił się jednym z nas, człowiekiem. To jednak On sam "się 

uczynił", w swej istocie jest zatem Bogiem Wszechmogącym. Jego siedzibą jest 

świątynia. 

 Mam nadzieję, że na końcu Księgi Ezechiela pojmiecie znaczenie zgromadzeń 

ludu, wezwań do niego skierowanych. 

 Nie można należeć do ludu Bożego, jeśli nie odpowiada się na wezwanie Boga. 

 Oto jeszcze jeden element ludu Bożego: stanowią go wezwani.  

Mają oni wolność do odpowiedzi na wezwanie, lecz nie są z ludu,  jeśli w ogóle nie 

odpowiadają. 

 Gdy  Ezechiel mówi o przywróceniu przymierza,  mimo  że jest to okres 

uwewnętrznienia, w którym akcent położony jest na "serce", nie ogranicza się do 

nastawienia wewnętrznego. 

 Dochodzi on do nowej Tory, nowego prawa: opisuje święta, czyli spotkania, jakie 

wyznacza Bóg. W ten właśnie sposób kończy się księga. 

 Jerozolima oznaczać będzie:  "Pan jest tam". Zawarł przymierze ze swym ludem. 

 



 Ujawnia się to również sens historii.  

 Ludzkość rozwija się lub cofa, zależnie od tego, czy i w jakim 

stopniu pozostaje w przymierzu z Bogiem. 

 Odnosi się to do wszystkich sytuacji i do każdego czasu. Nie musimy oczywiście w 

to wierzyć. Historię możemy odczytywać w zupełnie inny sposób.  

Prorok pokazuje nam, że jesteśmy szczęśliwi, nie pozostajemy  w przymierzu z 

Panem. Zachęca nas do uznania tej prawdy pomimo naszych grzechów. 

 Lud Boży to lud szczególny. Zbliżamy się powoli do Nowego Testamentu, 

zawierającego zdanie: "Z tych kamieni mogę uczynić potomków Abrahama". 

 Odtąd nie wystarczy już być synem Abrahama, synem Izraela.  

Aby należeć do ludu Bożego, trzeba również zostać ochrzczonym,                  

pod natchnieniem Ducha nabyć nowe serce. 

 

 Bóg jest zazdrosny, żąda wyłączności. Historia grzechu ludu jest wiarołomstwem. 

Musimy przyjąć osąd Boga opisywany przez proroka, który ujawnia ten osąd ludowi. 

Ludowi trudno jest oczywiście zaakceptować kogoś, kto tak go osadza.  

Podobnie jak trudno jest uznać rolę stróża, o czym przekonaliśmy się w poprzednio, 

tak nie łatwo jest przyjąć "Bożego pisarza". 

 Pojęcie "Reszty", która zbawi cały lud, od czasu Izajasza, czyli od 400 lat,  stanowi 

myśl głęboko wpisaną w  Biblię.  Pan mówi:  "Gdy lud odwrócił się ode Mnie, gdy 

człowiek jest zupełnie ode Mnie odwrócony, zawsze istnieje niewielka reszta, która 

może być zbawiona i która zbawi całość". 

 Ta niewielka reszta jest podstawą naszej nadziei,  owym zaczynem w cieście, o 

którym mówi Jezus, jest solą ziemi. Nie potrzeba go wiele: dzięki małej ilości zaczynu 

rosnąć mogą następne wypieki. 

 Jest to akt wiary: zawsze będzie jakaś reszta.  

 Reszta ta mieć będzie serce nowe, zostanie wyzwolona, będzie 

sprzymierzeńcem Boga, będzie przestrzegać przykazań, bowiem odkryje 

radość przymierza.  

 Reszta nie tylko będzie "w porządku", ale zasmakuje i znajdzie upodobanie 

w Bogu, w przymierzu Bożym. 

 Oto znaczenie nowego serca. 

 



Wierzący to ten, kto od rozumowego uznania jakiejś doktryny 

przeszedł do miłości Osoby. 

Wówczas wszystko nagle się zmienia.  

Modlitwa staje się  kontemplacją, 

 miłością,  

 spokojnym dialogiem z ukochaną istota,  

 zaufaniem, praktykowaniem sakramentów,   

 apostolstwem itd. 

 

 Lud Boży jest ludem mesjański:  jesteśmy coraz bliżej nadejścia Jezusa. 

 Wszystkie niezrozumiałe paradoksy zostaną rozwiązane w Chrystusie.   

Gdy święty Paweł mówi: "Dla mnie życie to Chrystus" (por. Flp 1,21), 

wówczas już rozwiązał problem. 

 Miłość Boga, nadzieja i wiara przestają być atrakcjami a stają się przymierzem                   

z Jezusem.  

Nie będę już zwolennikiem jakieś ideologii, lecz sprzymierzeńcem kogoś, czyje 

spojrzenie zdolne było mnie uwieść, a ja przystałem na to z radością ….  

 Pod warunkiem, że pozwalam Mu "usiąść koło mnie" na cały wieczór                   

i milczę, by Go słuchać. 

 Wtedy odkryję wyzwolenie,  jakie On przynosi. 

 W oczekiwaniu na ten dzień trzeba dokonać ostatecznego przygotowania, toteż 

widzimy,  jak odnawia się świątynia, święta, judaizm. 

 Po raz pierwszy używam słowa judaizm, mając na myśli okres między rokiem 500 

a Jezusem, który przyda koloru w życiu religijnemu narodu po jego powrocie z 

wygnania;  judaizm, który zatriumfuje za Machabeuszy  i w Księdze Daniela . 

Wtedy to lud powróci do "Eretz  Izrael", do Ziemi Obiecanej. 

 Ezechiel zapowiada ten powrót, a gdy naród wróci do ziemi Izraela i odbuduje 

świątynię, wówczas zacznie się nowe życie religijne, w pojednaniu i oczyszczeniu, w 

gotowości na przyjęcie Jezusa. 

 Ezechiel jest wreszcie  głosicielem nadziei. 

 Z jednej strony zapowiada cierpienie,  z drugiej jego księga promienieje nadzieją, 

zwłaszcza począwszy od rozdziału 36. 

 



 Dlatego tak ważne jest odczytywanie księgi w całości, albo odkrywać w nim 

niezwykłe wznoszenie się ku Zmartwychwstałemu, Dobremu Pasterzowi, ku Stróżowi. 

 Jezus będzie pasterzem swego ludu, ziemia zostanie odnowiona, rozrzucone kości - 

ożywione. Nadejdzie nowy Dawid, miasto świątyni będzie ziemią świętą: Jerozolimą. 

 Jerozolima znaczy: "Pan jest tam". 

 Szczęście będzie znowu możliwe dzięki Temu, który oznajmia, że przynosi 

"radość w obfitości". 

 

Dzisiejsza aktualność tego przesłania:                                                 

czas ducha, który daje swemu ludowi serce nowe 

 

Przede wszystkim pilne jest, abyśmy odkryli sens Boga i godność Jego imienia. 

W nowej kulturze nie jest to łatwe. W naszej epoce chętnie wierzymy, że miłość z 

trudem daje się pogodzić z szacunkiem i z uwielbieniem i że Jezus jest w końcu tylko 

"supergwiazdą". 

Wyrażanie tego uwielbienia i szacunku będzie mogło oczywiście przybierać nowe 

formy. Istotne jest, aby zostało ocalone, aby na przykład nasze kościoły pozbyły się 

tego wszystkiego, co przywodzi na myśl brak szacunku, brud, zniszczenie, wilgotny 

chłód grobu ... 

Nie oznacza to, że należy koniecznie naśladować przepych Michała Anioła i 

czasów rzymskich, nasze kościoły muszą jednak mówić nam o wielkości Boga, 

powinniśmy bardziej troszczyć się o wyrażanie tej wielkości, aniżeli o komfort bądź o 

ogołocenie, które do pewnego stopnia może przekształcać się w sknerstwo. 

Niech w epoce audiowizualnej nasze obrzędy dają wiernym coś dla oczu, coś, co 

byłoby piękne i godne Tego, który jest naszą miłością. 

Jak nasze domy, które matki przyozdabiają na przyjęcia. Nierzadko piękny bukiet 

mówi więcej niż wspaniała homilia. 

Uczestnicy kongresu eucharystycznego w Lourdes zachowali pełne zachwytu 

wspomnienie mszy afrykańskiej. Dlaczego nasza miłość miałaby charakteryzować się 

wyobraźnią mniejszą od afrykańskiej w wielbieniu wielkości i miłości Jezusa do nas                 

i głoszeniu Mu naszej miłości? 

"Nowe serce" przyzwyczai nas także do odkrywania sensu historii, jaką 

przeżywamy. Obcowanie sercem z Jezusem nieuchronnie prowadzi do myślenia w 

sposób podobny do Jego. 

 



Niezwykle pilne jest również, a lektura Ezechiela jest tu znaczną pomocą,  

by zmartwychwstały Chrystus ponownie stał się centrum katolickiej 

perspektywy. 

Wówczas lepiej zrozumiemy, że On jest 

Mesjaszem, Pasterzem, Królem i Kapłanem, 

w którym zostaliśmy ochrzczeni. 

Prorok pomaga nam dostrzec w Nim rolę stróża, tak bardzo kwestionowaną obecnie 

w Kościele. Stróż, który został wybrany przez Jezusa, aby głosić znaczenie tego, czego 

doświadczamy, aby przestrzec nas przed niebezpieczeństwami i ożywić nadzieję ludu. 

Byłaby to dla Kościoła okazja do nowego odkrycia roli papieża i biskupów, którzy 

widzą dalej i zawsze zakłócają nieco spokój. 

"Serce nowe" pod działaniem Ducha ożywi również (to pilne!) misyjny sens 

Kościoła, małej "Reszty" umieszczonej pośród ludzkiej masy po to, aby cała ludzkość 

"wzrastała" aż po życie wieczne i szczęśliwe, opisane w Apokalipsie. 

Wszystko to oczywiście pod warunkiem, że lud Boży, jak żąda prorok, ponownie 

zasmakuje w słowie Bożym. Niech więc wie, gdzie słowo to znaleźć i jak wchodzić 

w tajemnicę odkrywania go w całej jego wielkości. 

 

Wreszcie, w dzisiejszym smutku Ezechiel okazuje się skutecznym pokarmem 

dla nadziei ludu Bożego. 

W rzeczywistości nie jesteśmy być może więźniami, ale istnieją "gułagi", które 

uniemożliwiają nam życie w pełni. 

Pośród wszystkich naszych ograniczeń Ezechiel przypomina nam o wierności 

naszego Boga, który dla nas zwycięża wszystkie cierpienia i ponownie uczy nas żyć w 

świetle. 

"Nie lękaj się trzódko, Jam zwyciężył świat". 

Duch proroka uwolni nas od dziwacznej myśli, iż chrześcijanin posłany jest, aby 

krzewić niepokój i bojaźń. 

W tym wymiarze Ezechiel jest rzeczywiście aktualny dzięki znaczeniu, jakie 

przypisuje przemianie serca pod wpływem Ducha, natchnienia Bożego, które jak 

oddech ratownika stosującego technikę "usta - usta" przywraca do życia nasze serce. 

Jezus jest także czujny na najmniejszy czyn nawrócenia. Nasza słabość nie powinna 

nas zniechęcać, bowiem jesteśmy kochani darmowo, za nic. 

 



W naszej epoce sakramenty mogą szczęśliwie korygować wymagania wiary, jaką 

okazujemy uznając wszystkich maluczkich i ubogich. 

Prorok przypomina nam znaczenie kultu dla podtrzymania naszej wiary. 

To wielka myśl ojca Michonneau, zawarta w jego słynnej książce Paroisse, 

communaute, missionaire (Parafia, wspólnota, misjonarz). Według niego każde 

celebrowanie jest okazją do głoszenia Dobrej Nowiny, dotyczy to zwłaszcza 

celebrowania życia: "narodzin, ślubu, śmierci". Pod warunkiem oczywiście 

zaangażowania w kult, a nie byle jakiego celebrowania. 

Miejmy odwagę słuchać w tej sprawie ubogich oraz najmniejszych i zrozumieć ich 

wzruszenie, gdy ich dziecko zostało po książęcemu przyjęte w świętującym Kościele. 

 

Wszystko to streszcza się w jednym zdaniu:  

Ezechiel pomaga nam żyć w nieustającej obecności Jezusa. 

Jak w każdej miłości jest to znak naszego uczucia. 

Często mówię dzieciom: "Chcecie wiedzieć, czy kogoś kochacie? Otóż jest tak 

wtedy, gdy myślicie o nim czy o niej, nie widząc ich". 

 

Ezechiel pomaga nam uczynić z Jezusa                                          

przyjaciela naszych myśli i naszych serc! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


