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Pierwsze czytanie  - z ksiegi Powtorzonego Prawa  8, 2-16 

Pamiętaj na wszystkie drogi, którymi cię prowadził Pan, Bóg twój, przez te czterdzieści lat 
na pustyni, aby cię utrapić, wypróbować i poznać, co jest w twym sercu; czy strzeżesz 
Jego nakazu, czy też nie. Utrapił cię, dał ci odczuć głód, żywił cię manną, której nie znałeś 
ani ty, ani twoi przodkowie, bo chciał ci dać poznać, że nie samym tylko chlebem żyje 
człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana. Nie zniszczyło się na tobie 
twoje odzienie ani twoja noga nie opuchła przez te czterdzieści lat. Uznaj w sercu, że jak 
wychowuje człowiek swego syna, tak Pan, Bóg twój, wychowuje ciebie. Strzeż więc 
nakazów Pana, Boga twego, chodząc Jego drogami, by żyć w bojaźni przed Nim. 
Albowiem Pan, Bóg twój, wprowadzi cię do ziemi pięknej, ziemi obfitującej w potoki, źródła 
i strumienie, które tryskają w dolinie oraz na górze - do ziemi pszenicy, jęczmienia, 
winorośli, drzewa figowego i granatowego - do ziemi oliwek, oliwy i miodu - do ziemi, gdzie 
nie odczuwając niedostatku, nasycisz się chlebem, gdzie ci niczego nie zabraknie - do 
ziemi, której kamienie zawierają żelazo, a z jej gór wydobywa się miedź. Najesz się, 
nasycisz i będziesz błogosławił Pana, Boga twego, za piękną ziemię, którą ci dał. Strzeż 
się, byś nie zapomniał o Panu, Bogu twoim, lekceważąc przestrzeganie Jego nakazów, 
poleceń i praw, które ja ci dzisiaj daję. A gdy się najesz i nasycisz, zbudujesz sobie piękne 
domy i w nich zamieszkasz; gdy ci się rozmnoży bydło i owce, obfitować będziesz w 
srebro i złoto, i gdy wzrosną twe dobra - niech się twe serce nie unosi pychą, nie 
zapominaj o Panu, Bogu twoim, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. On cię 
prowadził przez pustynię wielką i straszną, pełną wężów jadowitych i skorpionów, przez 
ziemię suchą, bez wody, On ci wyprowadził wodę ze skały najtwardszej. On żywił cię na 
pustyni manną, której nie znali twoi przodkowie, chcąc cię utrapić i wypróbować, aby ci w 
przyszłości wyświadczyć dobro.   

 

 

« Pamiętaj na wszystkie drogi, którymi cię prowadził Pan, Bóg twój, przez te 
czterdzieści lat na pustyni » 

« dał ci odczuć głód, żywił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie » 

« Nie zapominaj o Panu, Bogu twoim, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu 
niewoli. On cię prowadził przez pustynię wielką i straszną, pełną wężów jadowitych i 
skorpionów, przez ziemię suchą, bez wody, On ci wyprowadził wodę ze skały 
najtwardszej. » 

 

- Autor ksiegi Powtorzonego Prawa wspomina ucieczke narodu wybranego z Egiptu, i 
jego dluga droge przez pustynie. Pisze to podkreslajac, jak bardzo Bog troszczyl sie o 
nich w czasie tak ciezkich doswiadczen, jak  głód i pragnienie.   

 

 

« Pamiętaj na wszystkie drogi, którymi cię prowadził Pan, Bóg twój, przez te 
czterdzieści lat na pustyni, aby cię utrapić, wypróbować i poznać, co jest w twym 
sercu; czy strzeżesz Jego nakazu, czy też nie. » 

 

- Wszystkie trudnosci, jakie przezywal narod wybrany na pustyni, przedstawione sa tu 
jako forma nauki zycia w obecnosci Boga, w Przymierzu z Nim. Za kazdym razem, gdy 
byli u kresu sil, przychodzil im z pomoca. A kazda z Jego interwencji byla cudem... 
(manna, woda wytryskajaca ze skaly)...  



- Cala droga przez pustynie byla szkola, ktorej Pedagogiem byl sam Bog. 
 

* « Uznaj w sercu, że jak wychowuje człowiek swego syna, tak Pan, Bóg twój, wychowuje 
ciebie. Strzeż więc nakazów Pana, Boga twego, chodząc Jego drogami, by żyć w bojaźni 
przed Nim. «  (Pwt 8,6-7) 
 
* « Widziałeś też i na pustyni: Pan niósł cię, jak niesie ojciec swego syna, całą drogę, którą 
szliście, aż dotarliście do tego miejsca. « Pwt 1,31) 
 

 

« Chciał ci dać poznać, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale wszystkim, 
co pochodzi z ust Pana. » 

 
– Bog pragnie, by czlowiek byl wolny i szczesliwy, nie czyni go swym niewolnikiem. 

Pragnie tylko by zrozumial, ze to « uzaleznienie » od Niego chroni czlowieka przed 
kazda forma zniewolenia. 

 
 
«Strzeż się, byś nie zapomniał o Panu, Bogu twoim, lekceważąc przestrzeganie Jego 
nakazów, poleceń i praw, które ja ci dzisiaj daję. » 

  
– Czytany dzis fragment pochodzi z czasow, gdy narod wybrany zamieszkal juz w 

ziemi Kaanan. Zapomnial juz o trudnosciach zycia na pustyni. Jednak zyjac w 
wolnosci, nieustannie doswiadcza konfrontacji z Kananejczykami i pokusami 
idolatri...To dlatego autor przypomina, ze jedyna » szczepionka » przeciw idolatrii 
jest zycie w bliskosci z Bogiem i przestrzeganie Jego przykazan. 

 

  
 

« Bóg twój, prowadzil cie drogami pustyni, aby cię utrapić, wypróbować i poznać, co 
jest w twym sercu; czy strzeżesz Jego nakazu, czy też nie. » 

 
 - Za kazdym razem, gdy czlowiek uznaje swa slabosc i ubostwo, jego serce otwiera sie i 
Bog moze wypelnic je Swa łaską. I wtedy, gdy wydaje sie nam, ze nie mamy juz sil...Bog 
wspiera nas Swoja sila... 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
PSALM   147, 12-15; 19-20 
 

Chwal, Jerozolimo, Pana,  
chwal Boga twego, Syjonie!  
Umacnia bowiem zawory bram twoich  
i błogosławi synom twoim w tobie.  
 

Zapewnia pokój twoim granicom,  
nasyca ciebie najlepszą pszenicą.  

Na ziemię zsyła swoje orędzie,  
mknie chyżo Jego słowo. 

Obwieścił swoje słowa Jakubowi,  
Izraelowi ustawy swe i wyroki.  
Żadnemu narodowi tak nie uczynił:  
o swoich wyrokach ich nie pouczył.  
 

 
 
“Chwal, Jerozolimo, Pana, chwal Boga twego, Syjonie!” 
 

- Chodzi tu o mieszkancow Jerozolimy i Syjonu, a dokladnie o narod wybrany.  
 
 
“Umacnia bowiem zawory bram twoich. (…) Zapewnia pokój twoim granicom,” 
 

- Spiewany dzis psalm, zostal napisany pod koniec szostego wieku pne, a wiec po 
powrocie z niewoli babilonskiej. Bog pomaga odbudowac nie tylko Swiatynie ale tez 
caly narod, ktory zaczyna nowe zycie: w pokoju i bezpieczenstwie.  
 

• ” Pan buduje Jeruzalem, gromadzi rozproszonych z Izraela; On 
leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany. » (Ps 147, 2-3) 

 
 
«nasyca ciebie najlepszą pszenicą” 
 

- W niewoli, narod wybrany karmil sie “gorzkim chlebem”, a po powrocie do Ojczyzny 
moze nasycic sie “chlebem obfitosci” powstalym z najlepszej jakosci pszenicy…  
  

 
 
“Żadnemu narodowi tak nie uczynił: o swoich wyrokach ich nie pouczył.” 

 
- Slowa te mowia o przywileju powolania narodu wybranego.  
 

• « Ty bowiem jesteś narodem poświęconym Panu, Bogu twojemu. 
Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, byś spośród wszystkich narodów, 
które są na powierzchni ziemi, był ludem będącym Jego 
szczególną własnością. » (Pwt 7,6) 



• « Tylko do twoich przodków skłonił się Pan, miłując ich; po nich 
spośród wszystkich narodów wybrał ich potomstwo, czyli was, jak 
jest dzisiaj.» (Pwt 10,15) 

 
 

• « 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. Z niebios pozwolił ci 
słyszeć swój głos, aby cię pouczyć. Na ziemi dał ci zobaczyć 
swój ogień ogromny i słyszeć swoje słowa spośród ognia. » 
(Pwt 4, 32-36)  

 
 
 
- Boze powolanie jest historia Milosci, ktorej nie da sie wytlumaczyc czy zrozumiec.  
 

• « Ponieważ umiłował twych przodków, wybrał po nich ich 
potomstwo i wyprowadził cię z Egiptu sam ogromną swoją 
potęgą. » (Pwt 4,37) 

• « Pan wybrał was i znalazł upodobanie w was nie dlatego, że 
liczebnie przewyższacie wszystkie narody, gdyż ze wszystkich 
narodów jesteście najmniejszym, lecz ponieważ Pan was 
umiłował » (Pwt 4,7) 

  
 
Narod wybrany, na poczatku swego powolania akceptowal to, ze inne narody mialy swych 
bozkow, jednak on sam modlil sie i skladal ofiary Bogu z Syjonu, ktory uwolnil go z niewoli 
egipskiej. Dopiero w czasie niewoli babilonskiej zrozumial, ze Bog, z Ktorym zawarl 
Przymierze, jest Bogiem Jedynym, zatem jest tez Bogiem innych narodow.  
 
                               * «Ty zaś, Izraelu, mój sługo, Jakubie, którego wybrałem sobie,  
potomstwo Abrahama, mego przyjaciela! Ty, którego pochwyciłem na krańcach ziemi,  
powołałem cię z jej stron najdalszych i rzekłem ci: «Sługą moim jesteś, wybrałem cię, a nie 
odrzuciłem». Nie lękaj się, bo Ja jestem z tobą; nie trwóż się, bom Ja twoim Bogiem. 
Umacniam cię, jeszcze i wspomagam, podtrzymuję cię moją prawicą sprawiedliwą. » (Iz 
41, 8-10)  
- Odtad narod wybrany wie, ze jego powolaniem jest sluzenie innym narodom i dawanie 

im swiadectwa o Bogu :  
«To zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia 
ocalałych z Izraela! Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło 
aż do krańców ziemi» (Iz 49,6) 

 
 


