
Bohaterowie Starego Testamentu (27)

Ezechiel – świadek Boga na wygnaniu

• Kontekst: podobnie jak Jr (a także Dt-Iz), tematyka Ez także dot. kryzysu roku 587 r. w 
Jerozolimie, a także głębokich zmian, które dotknęły Izrael na wygnaniu

- wszystkie stabilne wymiary życia wspólnotowego (monarchia, własne państwo, kult w 
Świątyni jerozolimskiej) legły w gruzach w wyniku podboju Judy i Jerozolimy przez 
Babilończyków

• Prorok Ezechiel – nieco młodszy od Jeremiasza;  kapłan (podobnie jak Jeremiasz)
- osobliwy charakter osobowości Ezechiela 
- działał na wygnaniu w Babilonii, wśród zesłańców osiedlonych w Tel-Awiw nad rzeką Kebar
(od ok. 593 r.)
- przez Boga nazywany na ogół „syn człowieczy” (sens: „człowieczku”, „zwykły śmiertelniku”)

• Tradycja kapłańska: interpretacja wiary Izraela w świetle świętości JHWH oraz kryzysu 
obecności, który zaistniał, gdy święty Bóg nie mógł już przebywać pośród nieczystego ludu

• Struktura księgi: (I) Ez 1-24: nadchodzący sąd nad Jerozolimą
(II) Ez 25-48: oczekiwana odnowa Jerozolimy

• Część I – sąd nad Jerozolimą (Ez 1-24)

• Ez 1-3: początkowa wizja JHWH oraz powołanie proroka

- miejsce (1,3): Pan skierował słowo do kapłana Ezechiela, syna Buziego, w ziemi 
Chaldejczyków nad rzeką Kebar; była tam nad nim ręka Pańska.

- czas (1,2): rok to był piąty od uprowadzenia do niewoli króla Jojakina (=ok. 593 r.)
→ Ezechiel – jeden z deportowanych w 598 r. (2Krl 24,10-17; Jr 24,1-10; 52,28)
- adresaci: przesiedleńcy do Babilonu
- wizja chwały JHWH (1,1-28 – tron JHWH; 3,23; por. Wj 40,34): Jego mobilność 
→ Boża obecność możliwa jest nawet wśród wysiedlonych, w obcej i nieczystej ziemi (!)

- Ezechiel: wezwany, by zjeść zwój (3,1) oraz być stróżem dla domu Izraela (3,16-21)
→ legitymizacja Ezechiela jako proroka w trakcie głębokiego kryzysu narodu

• Ez 4-11: sąd - Ez 4-6: symboliczne czynności proroka; zapowiedź sądu Boga nad Jerozolimą
- Ez 8-11: zbezczeszczenie Świątyni i opuszczenie jej przez chwałę JHWH (10,15-19)

• Ez 12-24: powtórzenie potępienia odrażającego Izraela i zapowiedzi surowego sądu

• (1) Ez 13: surowe potępienie proroków, którzy wybielają rzeczywistość i fałszywie ogłaszają 
Pokój (szalom) Jerozolimie (13,10; por. Jr 6,13-15; 8,10-12; 23,9-22; 28,1-17)
- Ezechiel: wyznawca wiary w absolutną suwerenność Boga (→ niezależność wobec Syjonu)

• (2) Ez 22,23-31: oskarżenie przywódców Judy 

-  22,26: Kapłani jej przekraczają moje prawo - bezczeszczą moje świętości. Nie rozróżniają 
pomiędzy tym, co święte, i tym, co świeckie, nie rozsądzają pomiędzy tym, co czyste, a tym, 
co nieczyste, a na szabaty zamknęli oczy, tak że wśród nich doznaje zniewagi.
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• (3) Ez 16; 20; 23: symboliczna historia niewierności Izraela względem JHWH

• (4) jednak już w I części księgi można znaleźć aluzje i zapowiedzi odrodzenia:

◦ 11,16-21: Dlatego mów: Tak mówi Pan Bóg: Wprawdzie wygnałem ich pomiędzy narody
i rozproszyłem po krajach, jednak przez krótki czas będę dla nich świątynią w tych 
krajach, do których przybyli. Dlatego mów: Tak mówi Pan Bóg: Zgromadzę was na nowo
spośród obcych narodów, sprowadzę was z krajów, po których zostaliście rozproszeni, i 
dam wam ziemię Izraela. Wrócą tam i wykorzenią z niej wszystkie bożki i obrzydliwości. 
Dam im jedno serce i wniosę nowego ducha do ich wnętrza. Z ciała ich usunę serce 
kamienne, a dam im serce cielesne, aby postępowali zgodnie z moimi poleceniami, 
strzegli nakazów moich i wypełniali je. I tak będą oni moim ludem, a Ja będę ich 
Bogiem. (por. Ez 16,60-63; 17,22-24)

• Część II – zapowiedź odnowy Jerozolimy (Ez 25-48)

• (1) Ez 25-32: wyrocznie przeciw narodom (por. Iz 13-23; Jr 46-51) - motyw Ezechielowy: 
uratowanie Izraela to po prostu część strategii Boga, by objawić swoją świętość

• (2) Ez 33-37: różne obietnice 

- Ez 34: przeciw pasterzom; gotowość JHWH do bycia „dobrym pasterzem”

- Ez 36: zupełnie nowa przyszłość dla Izraela: 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. 26 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. (…)  (Ez 36,22-32)

→ całkowita przemiana, ALE ze względu na wierność Boga samemu sobie
→ uratowanie Izraela: jakby produkt uboczny objawienia świętości JHWH

- Ez 37,1-14: wizja suchych kości – Izrael bez przyszłości, który otrzyma nowe życie

• (4) Ez 40-48: wizja odnowy świątyni i powrotu obecności JHWH
- Świątynia w epicentrum nowego stworzenia (por. Ez 47 ~ Rdz 2,10-14;  nie tyle odnowa 
jako powrót do tego, co było, ale całkowita transformacja !)

• Do przemyślenia: Czy wierzę albo przynajmniej jestem gotowy, aby uwierzyć, że Bóg, 
jakkolwiek Go pojmuję, jest w stanie przezwyciężyć moją nędzę (moje wady, uwikłanie, 
bezsilność,duchową chorobę)?
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