
 

 

Pierwsze czytanie – z Pierwszej Ksiegi Samuela, 16, 1. 6-7. 10-13a 

Rzekł Pan do Samuela: «Dokąd będziesz się smucił z powodu Saula? Uznałem go 

przecież za niegodnego, by panował nad Izraelem. Napełnij oliwą twój róg i idź: 

Posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie 

króla». Kiedy przybyli, spostrzegł Eliaba i mówił: «Z pewnością przed Panem jest jego 

pomazaniec». Pan jednak rzekł do Samuela: «Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na 

wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem go, nie tak bowiem człowiek widzi <jak widzi Bóg>, 

bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce».  I 

Jesse przedstawił Samuelowi siedmiu swoich synów, lecz Samuel oświadczył 

Jessemu: «Nie ich wybrał Pan». Samuel więc zapytał Jessego: «Czy to już wszyscy 

młodzieńcy?» Odrzekł: «Pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce». Samuel 

powiedział do Jessego: «Poślij po niego i sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, 

dopóki on nie przyjdzie».  Posłał więc i przyprowadzono go: był on rudy, miał piękne 

oczy i pociągający wygląd. - Pan rzekł: «Wstań i namaść go, to ten». Wziął więc 

Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Począwszy od tego dnia duch 

Pański opanował Dawida. 

 

« Pan jednak rzekł do Samuela: «Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki 

wzrost, gdyż nie wybrałem go, nie tak bowiem człowiek widzi <jak widzi Bóg>, 

bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce». 

– Bog posyla proroka Samuela do Jessego Betlejemity, aby wybral sposrod jego 

synow tego, ktory bedzie krolem i by go namascil. Jesse przedstwail mu kolejno 

swoich synow ale Bog zadnego z nich nie wybral. Wowczas poslano po osmego 

i zarazem najmlodszego, ktory pasl owce na łące. Byl on najmlodszy i 

najmniejszy z braci, uwazany za gorszego... 

               * « Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić 

mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć; «  (1 Kor 1,27) 

                          * «Pan mi powiedział: «Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w 

słabości się doskonali». Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby 

zamieszkała we mnie moc Chrystusa. «  (2 Kor 12,9)  

      

1. W historii narodu wybranego to Bog wybieral krolow i powiezal im misje sluzenia 

swemu ludowi. Podobnie jak wybral narod wybrany, by sluzyl innym narodom. 

Jesli krol nie spelnial powiezonej mu misji, Bog zastowal go nowym, tak jak w 

przypadku Saula, o ktorym jest mowa w dzisiejszym czytaniu :   



   « Rzekł Pan do Samuela: «Dokąd będziesz się smucił z powodu Saula? Uznałem 

go przecież za niegodnego, by panował nad Izraelem. «  

2. Krol otrzymuje namaszczenie olejem 

3. Temu namaszczeniu towarzyszy dar Ducha Bozego. 

  « Pan rzekł: «Wstań i namaść go, to ten». Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił 

go pośrodku jego braci. Począwszy od tego dnia duch Pański opanował Dawida. » 

   - Odtad Bog udziela krolowi natchnien w kazdej sytuacji. W ten sposob, krol moze 

rzadzic ludem wedlug zamyslow Bozych, a nie wedlug ducha swiata. 

 

Pan Bóg « czesto wybiera właśnie to, co głupie w oczach świata... » : 

– wybral jakajacego sie Mojzesza na przywodce Swego ludu... 

  * I rzekł Mojżesz do Pana: «Wybacz, Panie, ale ja nie jestem wymowny, od wczoraj i 

przedwczoraj1, a nawet od czasu, gdy przemawiasz do Twego sługi. Ociężały usta moje 

i język mój zesztywniał». Pan zaś odrzekł: «Kto dał człowiekowi usta? Kto czyni go 

niemym albo głuchym, widzącym albo niewidomym, czyż nie Ja, Pan? Przeto idź, a Ja 

będę przy ustach twoich i pouczę cię, co masz mówić».  (Wyj 4, 10-12) 

– wybral bardzo mlodego Samuela na proroka, podobnie Jeremiasza 

  * « 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». I rzekłem: «Ach, Panie Boże, przecież nie 

umiem mówić, bo jestem młodzieńcem!»Pan zaś odpowiedział mi:«Nie mów: "Jestem 

młodzieńcem",gdyż pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę,i będziesz mówił, cokolwiek 

tobie polecę. Nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię chronić» - wyrocznia Pana. I 

wyciągnąwszy rękę, dotknął Pan moich ust i rzekł mi: «Oto kładę moje słowa w twoje 

usta.  «  (Jr 1, 4-9) 

– Tymoteusz, uczen Pawla z Tarsu mial bardzo slabe zdrowie... 

 

« ...nie tak bowiem człowiek widzi <jak widzi Bóg>, bo człowiek patrzy na to, co 

widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce».   

   * « Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami -wyrocznia 

Pana. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje - nad waszymi drogami i myśli 

moje - nad myślami waszymi. » (Iz 55, 8-9)   

 - Bog nie wybiera kogos dlatego ze sobie zasluzyl...On wybiera tego, kto ma otwarte 

serce, gotowe do sluzby... 

 

 

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=54#P1


PSALM - 23,1-6 

Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. 

Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. 

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: 

orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach 

przez wzgląd na swoje imię. 
 

Chociażbym chodził ciemną doliną, 

zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. 

Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza. 

Stół dla mnie zastawiasz wobec mych przeciwników; 

namaszczasz mi głowę olejkiem; mój kielich jest przeobfity. 
 

Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną 

przez wszystkie dni mego życia 

i zamieszkam w domu Pańskim 

po najdłuższe czasy. 

 

 - Jest to jeden z najkrotszych psalmow. Pierwsi chrzescijanie wlaczyli go do liturgi 

nocy paschalnej : nowoochrzczeni, wstajac i wychodzac z baptysterium, spiewali go 

udajac sie do miejsca, gdzie pozniej byli bierzmowani i przyjmowali po raz pierwszy 

Komunie Swieta. 

 - Dla narodu wybranego, ten psalm wyrazal misterium zycia w Przymierzu i w bliskosci 

z Bogiem. 

• «  Zapytaj no dawnych czasów, które były przed tobą, zaczynając 

od dnia, w którym Bóg stworzył człowieka na ziemi, [zapytaj] od 

jednego krańca niebios do drugiego, czy nastąpiło tak wielkie 

wydarzenie jak to lub czy słyszano od czymś podobnym? Czy 

słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak ty słyszałeś, i pozostał 

żywy? Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać sobie jeden naród 

spośród innych narodów przez doświadczenia, znaki, cuda i 

wojny, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, dziełami 

przerażającymi, jak to wszystko, co tobie uczynił Pan, Bóg twój, w 

Egipcie na twoich oczach? Widziałeś to wszystko, byś poznał, że 

Pan jest Bogiem, a poza Nim nie ma innego. » (Pwt 4, 32-35) 

•  

 Psalm 22 nawiazuje do dwoch doswiadczen : 

 1. lewitow 

 2. pielgrzymow 



 

  1. « Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego 

życia i zamieszkam w domu Pańskimpo najdłuższe czasy » 

– slowa te nawiazuja do sluzby lewitow 

– narod wybrany jest szczesliwy podobnie, jak lewici konsekrowani na sluzbe 

Bogu... 

Levi byl jednym z dwunastu synow Jakuba, a kazdy z tych synow dal nazwe dwunastu 

szczepom Izraela. Od samego poczatku szczep Leviego mial szczegolna misje : w 

chwili podzialu ziemi obiecanej miedzy szczepy, Levici nie otrzymali kawalka ziemi ale 

misje szczegolnej sluzby Bogu w Swiatyni. Mawiano, ze to sam Bog jest ich 

dziedzictwem... 

                       * « Pan częścią dziedzictwa i kielicha mego3: 

To właśnie Ty mój los zabezpieczasz. » (Ps 16,5) 

      Levici zyli we wszystkich miastach zamieszkiwanych przez narod wybrany i 

utrzymywali sie z dziesieciny. A w Jerozolimie pelnili dyzury w Swiatyni. 

 

 2. « Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć 

na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: 

orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd 

na swoje imię. » 

 

– Te slowa nawiazuja do pielgrzymow przybywajacych do Swiatyni 

Jerozolimskiej, aby zlozyc ofiare dziekczynna. Kazdy pielgrzymujacy jest 

porownany do owcy, ktorej pasterzem jest sam Bog. 

– W jezyku ludow Bliskiego Wschodu, krolowie nazywani byli pasterzami. Jezyk 

biblijny przejal to slownictwo : 

            *  Idealny krol nazywany byl « dobrym pasterzem », ktory troszczy sie o swe 

trzody i ochrania je od wszelkich niebezpieczenstw. 

             * prawdziwym krolem Izraela jest Bog, a krolowie ziemscy sa przedstawieni 

jako Jego « porucznicy » 

 

• «  Albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i 

owcami w Jego ręku. » (Ps 95,7) 

 

«Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój 

kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza. » 

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=849#P3


 - Psalm 22 nawiazuje tez do swoistej pielgrzymki, jaka byla ucieczka z Egiptu i dlugi 

marsz przez pustynie. 

 

« Stół dla mnie zastawiasz wobec mych przeciwników; namaszczasz mi głowę 

olejkiem; mój kielich jest przeobfity. »  

– Pielgrzym po dotarciu do Swiatyni Jerozolimskiej skladal w niej ofiare 

dziekczynna. Nastepnie spozywal rytualny posilek, ktory przypominal radosne 

swietownie wsrod przyjaciol. 

 

Dla pierwszych chrzescijan, ten pslam mial szczegolny wydzwiek. Ukazywal, jak zycie 

i dzialanie Jezusa wpisywalo sie w doswiadczenie narodu wybranego, i nadawalo mu 

jeszcze wiekszy wymiar : Jezus bowiem przyszedl wypelnic Prawo a nie obalic czy 

zmienic. 

 

  

 

 


