
 

 

Pierwsze czytanie  -  z ksiegi Powtorzonego Prawa  4, 1-8 

A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli 

do posiadania ziemi, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców. Nic nie dodacie do 

tego, co ja wam nakazuję, i nic z tego nie odejmiecie, zachowując nakazy Pana, Boga 

waszego, które na was nakładam. Widzieliście na własne oczy, co uczynił Pan w Baal-

Peor, jak każdego człowieka, który poszedł za Baalem z Peor, wyniszczył Pan spośród 

was; a wy, coście przylgnęli do Pana, Boga waszego, dzisiaj wszyscy żyjecie. Patrzcie, 

nauczałem was praw i nakazów, jak mi rozkazał czynić Pan, Bóg mój, abyście je 

wypełniali w ziemi, do której idziecie, by objąć ją w posiadanie. Strzeżcie ich i 

wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które 

usłyszawszy o tych prawach powiedzą: «Z pewnością ten wielki naród to lud mądry i 

rozumny». Bo któryż naród wielki ma bogów tak bliskich, jak Pan, Bóg nasz, ilekroć 

Go wzywamy? Któryż naród wielki ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to 

Prawo, które ja wam dziś daję? 

- Ksiega Powtorzonego Prawa powstala dlugo po smierci Mojzesza bo miedzy 

osmym i szostym wiekiem pne. Tak wiec nie zawiera cytatow Jego wypowiedzi 

ale slowa, ktore prawdopodobnie wypowiedzialby w podobnych sytuacjach.  

- Autor ksiegi silnie podkresla, jak wazne jest nie dodawac ani nie odejmowac 

slow w Prawie otrzymanym na Synaju - pisze to poniewaz wielokrotnie 

dochodzilo do takich wykroczen.  

Autor Powtorzonego Prawa przypomina to, co jest najistotniejsze w Prawie.  

- Przymierze zawarte na Synaju jest dwustronne: Bog obiecal opiekowac sie swoim 

ludem i dac im ziemie w posiadanie, a narod wybrany zobowiazal sie przestrzegac 



Prawo. Bog dotrzymal slowa i teraz kolej na narod wybrany, ktory osiedliwszy sie 

w ziemii Kanaan czesto zapominal o Przymierzu, pozwalajac sie “uwodzic” innym 

religiom: 

” A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać, abyście żyli 

i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców. Nic nie 

dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic z tego nie odejmiecie, zachowując 

nakazy Pana, Boga waszego, które na was nakładam.”    

        - Prawdopodobnie slowa te zostaly napisane w czasie niewoli Babilonskiej, 

moznaby je przetlumaczyc jako: “gdybyscie przestrzegali Prawa i szanowali Tore, 

nie stracilibyscie ziemi, ktora wam dalem. Kiedy powrocicie do niej z niewoli, 

starajcie sie zyc na niej w wiernosci Prawu.”  

Bog dal narodowi wybranemu ziemie w posiadanie, ziemie “mlekiem i miodem 

plynaca…” 

    1)  by zyli tam “inaczej”, by byli na niej szczesliwi  

    2) by ziemia ta stala sie miejscem pokoju i sprawiedliwosci, zwlaszcza w wymiarze 

wspolistnienia z innymi narodami 

   3) by zyli na niej przestrzegajac Bozego Prawa  

 

“Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w 

oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach powiedzą: «Z pewnością 

ten wielki naród to lud mądry i rozumny». (w.6) 

- Przestrzeganie Przykazan Bozych jest najlepsza praktyka w zdobywaniu 

Madrosci: 

• “Słuchaj, Izraelu, ty dzisiaj masz przejść przez Jordan, aby wydziedziczyć 

narody większe i mocniejsze od ciebie, miasta ogromne i umocnione pod 

niebo,  lud mocny i wysoki, synów Anaka, znanych ci, o których słyszałeś: 

«Któż się ostoi wobec synów Anaka?» Niech ci więc dzisiaj będzie wiadomo, 

że Pan, Bóg twój, kroczy przed tobą jak ogień pożerający. On ich zniszczy, 

On ich poniży przed tobą, prędko ich wypędzisz, wytępisz, jak ci to przyrzekł 

Pan. Nie mów w sercu, gdy Pan, Bóg twój, pokona ich przed tobą: «Dzięki 

mej cnocie dał mi Pan tę ziemię w posiadanie»: bo z powodu 

nieprawości tych ludów Pan wytępił je przed tobą. Nie dzięki twojej 

sprawiedliwości ani prawości serca twojego ty przychodzisz wziąć ich 

kraj w posiadanie, lecz z powodu niegodziwości tych ludów Pan, Bóg 

twój, wypędził je przed tobą, a także aby dopełnić słowa przysięgi danej 

twoim przodkom: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Wiedz, że nie ze 

względu na twoją cnotę Pan, Bóg twój, daje ci tę piękną ziemię na 

własność, bo jesteś ludem o twardym karku.” (Pwt 9, 1-6) 

 



Psalm 15, 1a; 2; 3bc; 4ab; 5 

Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie,  

kto zamieszka na Twojej świętej górze? 

Ten, który postępuje bez skazy, działa sprawiedliwie  

i mówi prawdę w swoim sercu ; 

ten, który nie czyni bliźniemu nic złego  

i nie ubliża swemu sąsiadowi;  

kto złoczyńcę uważa za godnego wzgardy,  

a szanuje tego, kto się boi Pana; 

ten, kto nie daje swoich pieniędzy na lichwę  

i nie da się przekupić przeciw niewinnemu.  

Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje. 

- Ksiega psalmow jest swoistym spiewnikiem. Wszystkie psalmy zostaly 

skomponowane w celu liturgicznym – by spiewano je w czasie pielgrzymek do 

Swiatyni i w czasie celebracji swiat w tejze Swiatyni.  

- Psalm 15 spiewany byl przez pielgrzymow znajdujacych sie u drzwi do Swiatyni. 

Moznaby go strescic slowami: « Kto jest godzien wejsc do Swiatyni? » 

 Oczywiscie kazdy z narodu wybranego pamieta slowa z ksiegi kaplanskiej: 

 “ Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz! “ 

Prorok Ezechiel naszkicowal “protret pamieciowy” czlowieka sprawiedliwego (czy 

inaczej swietego):  

• “Ktokolwiek jest sprawiedliwy i przestrzega prawa i sprawiedliwości, kto nie 

jada mięsa z krwią i oczu nie podnosi ku bożkom domu Izraela, nie bezcześci 

żony bliźniego, nie zbliża się do żony w okresie jej nieczystości, nie krzywdzi 

nikogo, zwraca zastaw dłużnikowi, nie popełnia rozboju, łaknącemu udziela 

swego chleba, nagiego przyodziewa szatą, nie uprawia lichwy, nie żąda 

odsetek, odsuwa swą rękę od nieprawości, sprawiedliwie rozsądza między 

jednym człowiekiem a drugim, stosuje się do moich ustaw i zachowuje 

wiernie moje przykazania, postępując uczciwie - ten na pewno żyć będzie - 

wyrocznia Pana Boga.” (Ez 18, 5-9)  

 

Prorok Micheasz zadaje to samo pytanie: 

• «Z czym stanę przed Panem, i pokłonię się Bogu wysokiemu? Czy stanę 

przed Nim z ofiarą całopalną, z cielętami rocznymi? Czy Pan się zadowoli 

tysiącami baranów, miriadami potoków oliwy? Czy trzeba, bym wydał 

pierworodnego mego za mój występek, owoc łona mego za grzech mojej 

duszy?  Powiedziano ci, człowiecze, co jest dobre. I czegoż żąda Pan od 

ciebie, jeśli nie pełnienia sprawiedliwości, umiłowania życzliwości i 

pokornego obcowania z Bogiem twoim?»  



Podobnie Izajasz: 

• “Ten, kto postępuje sprawiedliwie i kto mówi uczciwie, kto odrzuca zyski 

bezprawne, kto się wzbrania dłońmi przed wzięciem podarku, kto zatyka 

uszy, by o krwi nie słuchać, kto zamyka oczy, by na zło nie patrzeć - ten 

będzie mieszkał na wysokościach, twierdze na skałach będą jego 

schronieniem; dostarczą mu chleba, wody mu nie zbraknie. “ (Iz 33, 15-16) 

 

 

Takze Zachariasz: 

• “A takie przykazania powinniście zachować: Bądźcie prawdomówni wobec 

bliźnich, w bramach waszych ogłaszajcie wyroki sprawiedliwe, zapewniające 

zgodę! Nie knujcie w sercu zła względem bliźnich, nie przysięgajcie 

fałszywie, gdyż tego wszystkiego nienawidzę» - wyrocznia Pana. “ (Za 8, 16-

17) 

 

“kto złoczyńcę uważa za godnego wzgardy” (w.4) 

- Zloczynca jest tu ten, kto nie dochowal wiernosci Prawu. 

- W ustach pielgrzyma slowa te oznaczaja wyrzeczenie sie wszelkiej idolatrii. 
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