IV Niedziela zwykła 31 stycznia 2021
Pierwsze czytanie - z ksiegi Powtorzonego Prawa 18, 15 – 20
Pan, Bóg twój, wzbudzi ci proroka spośród braci twoich, podobnego do mnie. Jego
będziesz słuchał. Właśnie o to prosiłeś Pana, Boga swego, na Horebie, w dniu
zgromadzenia: «Niech więcej nie słucham głosu Pana, Boga mojego, i niech już nie
widzę tego wielkiego ognia, abym nie umarł». I odrzekł mi Pan: «Dobrze
powiedzieli. Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta
moje słowa, będzie im mówił wszystko, co rozkażę. Jeśli ktoś nie będzie słuchać
moich słów, które on wypowie w moim imieniu, Ja od niego zażądam zdania
sprawy. Lecz jeśli który prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie
rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bogów obcych - taki prorok musi ponieść
śmierć».
«Niech więcej nie słucham głosu Pana, Boga mojego, i niech już nie widzę tego
wielkiego ognia, abym nie umarł».
-

Czytany dzis tekst przypomina nam zdarzenie z gory Synaj.

Lud zgromadzil sie u stop gory i slyszy, jak Bog mowi do Mojzesza. Ich serca
opanowuje zachwyt i starch. Zachwyt bo sam Bog zwraca sie do tego ubogiego
ludu, a strach bo zastanawiaja sie czy moga slyszec glos Boga i nie umra zaraz
potem.
Bog rozumial ich lek i zaniepokojenie, obiecal wiec Mojzeszowi : « I odrzekł mi Pan:
«Dobrze powiedzieli. Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty, i włożę w
jego usta moje słowa, będzie im mówił wszystko, co rozkażę.”

“Dochowasz pełnej wierności Panu, Bogu swemu. Te narody bowiem, które ty
wydziedziczysz, słuchały wróżbitów i wywołujących umarłych. Lecz tobie nie
pozwala na to Pan, Bóg twój. “(Pwt 18, 13-14)
-

Ta obietnica dana Mojzeszowi, zwraca uwage na cztery rzeczy:

1. Tylko prorok wybrany przez Boga (i nikogo innego) moze prowadzic

swoich braci.
Jest to przestroga przed falszywymi prorokami, ktorych bylo bardzo duzo w
czasach, w ktorych pisany jest czytany dzis tekst.
•

“I rzekł prorok Jeremiasz do proroka Chananiasza: «Słuchaj,
Chananiaszu! Pan cię nie posłał, ty zaś pozwoliłeś żywić temu narodowi
zwodniczą nadzieję. “ (Jr 28,15)

•

“Tak mówi Pan Bóg: Biada prorokom głupim, którzy idą za
własnym rozumieniem, a niczego nie widzieli. Jak lisy wśród ruin, takimi są twoi
prorocy, Izraelu. Nie wstąpiliście na wyłom ani nie budowaliście murów wokół
domu Izraela, aby się ostał w walce w dzień Pana. Oglądają rzeczy zwodnicze i

prorokują kłamstwa ci, którzy mawiają: "Wyrocznia Pana". Pan ich nie posłał, a
mimo to oczekują spełnienia słowa. Czy nie mieliście widzeń zwodniczych i nie
opowiadaliście proroctw fałszywych, gdyście mówili: "Wyrocznia Pana" - a Ja
nie mówiłem?” (Ez 13, 3-7)
Bog wybral Mojzesza, powolal go i poslal, by sluzyl braciom. Dlatego w dzisiejszym
czytaniu slyszymy slowa, przestrzegajace przed dobrym rozpoznaniem proroka,
prawdziwie wyslanego przez Boga.
•

« Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty, i włożę w jego
usta moje słowa, będzie im mówił wszystko, co rozkażę. » (w.18)

Odtad w Izraelu wyraznie rozrozniano proroctwo od praktyk wróżby. Zrozumiano, ze
prorok nie jest wróżbitą ale rzecznikiem Boga, Jego « porte-parole ».

2. Prawdziwy prorok musi byc czlonkiem narodu wybranego. Jest on

mediatorem Przymierza.
Wyraznie wyroznia sie on od obcych prorokow, namawiajacych do przejscia na ich
religie.
•

Prorok Eliasz musial duzo walczyc przeciwko czterystu kaplanom Baala,
ktorych sprowadzila Izebel, poslubiajac izraelskiego krola Achaba.

W tym kontekscie, mozemy odczytac pytanie, zadane kilka wiekow pozniej, Janowi
Chrzcicielowi:
“Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: «Kto ty
jesteś? », on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: «Ja nie jestem
Mesjaszem». Zapytali go: «Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem? » Odrzekł: «Nie
jestem». «Czy ty jesteś prorokiem? » (J 1, 19-21)

3. Musi on wiernie przekazac slowa Boga.
-

“…jeśli który prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie
rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bogów obcych - taki prorok musi
ponieść śmierć» (w.20)

•

“To mówi Pan Zastępów: «Nie słuchajcie proroków, którzy wam przepowiadają:
wprowadzają was w błąd; zwiastują wam urojenia swego serca, nie zaś to, co
pochodzi z ust Pańskich. Mówią stale tym, co uwłaczają słowu Pana: "Będziecie
zażywać pomyślności". Wszystkich zaś tych, co idą za popędem swego serca,
zapewniają: "Nie spotka was nieszczęście". (Jr 23,16-17)

•

“ Słyszałem to, co mówią prorocy, którzy prorokują fałszywie w moim imieniu:
"Miałem sen, miałem sen!" Dokądże będzie tak w sercu proroków,
przepowiadających kłamliwie i przepowiadających złudy swego własnego
serca? Zmierzają ku temu, by przez sny swoje, które jeden drugiemu
opowiada, poszło w niepamięć moje Imię u mojego ludu, podobnie jak
zapomnieli mego Imienia dla Baala ich przodkowie. Prorok, który miał sen,

niech opowiada swój sen! Kto miał moje słowo, niech wiernie opowiada moje
słowo! Co ma wspólnego słoma z ziarnem - wyrocznia Pana. “ (Jr 23, 25-28)
•

“Oto się zwrócę przeciw tym, którzy prorokują sny kłamliwe - wyrocznia Pana opowiadają je i zwodzą mój lud kłamstwami i chełpliwością. Nie posłałem ich ani
nie dawałem polecenia; w niczym też nie są użyteczni dla tego narodu wyrocznia Pana.” (Jr 23,32)

4. Narod wybrany powiniem sluchac proroka, jest to dla niego sprawa zycia
lub smierci.
•

“Jeśli ktoś nie będzie słuchać moich słów, które on wypowie w moim imieniu, Ja
od niego zażądam zdania sprawy.” (w. 19)

•

“Powiesz im:To mówi Pan, Bóg Izraela: Przeklęty człowiek, który nie słucha
słów tego przymierza, jakie dałem przodkom waszym, gdy wyprowadzałem ich
z Egiptu, z pieca do topienia żelaza, mówiąc: Słuchajcie głosu mojego i
postępujcie według tego, co wam rozkazałem! Będziecie moim ludem, Ja zaś
będę waszym Bogiem, abym mógł wypełnić przysięgę złożoną przodkom
waszym, że dam im ziemię opływającą w mleko i miód, jak ją dzisiaj macie».(Jr
11,3-5)

•

“Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie
przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień
zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach. To przede wszystkim
miejcie na uwadze, że żadne proroctwo Pisma nie jest dla prywatnego
wyjaśnienia. Nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo,
ale kierowani Duchem Świętym mówiliBoga święci ludzie.” (2 P 1,19-21)

Psalm - 95, 1-2. 6-7. 8-9
Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki na cześć Skały naszego zbawienia:
przystąpmy z dziękczynieniem przed Jego oblicze,
radośnie śpiewajmy Mu pieśni!
Wejdźcie, uwielbiajmy, padnijmy na twarze
i zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył.

Albowiem On jest naszym Bogiem,
a my ludem Jego pastwiska
i owcami w Jego ręku.
Obyście usłyszeli dzisiaj głos Jego:
Nie zatwardzajcie serc waszych jak w Meriba,
jak na pustyni w dniu Massa,
gdzie Mnie wasi przodkowie wystawiali na próbę
i doświadczali Mię, choć dzieło moje widzieli.

-

Spiewany dzis psalm, nawiazuje do trudnych doswiadczen z czasow drogi
przez pustynie, kiedy to narod wybrany nie sluchal Mojzesza i szemral nawet
przeciw niemu i Bogu. Tymczasem Mojzesz, mimo wielkich trudnosci, dalej ufal
Bogu. I Bog widzac jego wiare, odpowiedzial przebaczajac zbuntowanym
ludziom i sprawiajac, ze ze sklaly wyplynela woda…Aby juz nigdy nie doszlo do
podobnej klotni z Bogiem, Mojzesz nazwal to miejsce Massa i Meriba, co
znaczy doswiadczenie i klotnia.

“Obyście usłyszeli dzisiaj głos Jego; Nie zatwardzajcie serc waszych jak w
Meriba, jak na pustyni w dniu Massa, gdzie Mnie wasi przodkowie wystawiali na
próbę i doświadczali Mię, choć dzieło moje widzieli. ”
-

Powyzsze slowa, streszczaja cala historie zycia wiary narodu wybranego ktora mozna strescic w slowach “sprawa zaufania”. Za kazdym razem, gdy
narod wybrany znajdowal sie w trudnej czy beznadziejnej sytuacji, pytal:

“«Czy też Pan jest rzeczywiście wśród nas, czy nie? »
-

Co znaczy: “czy mozemy Mu zaufac? Czy pomoze wyjsc nam z kazdego
impasu?”

Biblia tlumaczy, ze wiara jest zaufaniem Bogu. Po hebrajsku slowo “wiara” znaczy
“oprzec sie na Bogu”.
•

“Jeżeli nie uwierzycie, nie oprzecie sie na Bogu, nie
ostoicie się"». (Iz 7,9)

W Biblii czesto czytamy slowa o sluchaniu, o otwartym uchu.
Gdy komus ufamy, sluchamy go z uwaga. Aby sluchac, trzeba miec “otwarte uszy” I
serce.
•

“Nie
chciałeś
ofiary
krwawej
lecz otwarłeś mi uszy;” (Ps 40,7)

•

“Pan Bóg otworzył Mi ucho, a Ja się nie oparłem ani się
cofnąłem.” (Iz 50,5)

ani

obiaty,

W jezyku hebrajskim i greckim, slowo « sluchac » (w sensie ufac Bogu) ma te same
korzenie, co slowa » byc poslusznym ».
« doświadczali Mię, choć dzieło moje widzieli«
-

Chodzi tu o wyzwolenie z Egiptu. Wspominanie tego doswiadczenia, umacnia
wiare Zydow na przestrzeni wiekow. Bog nie wyzwolil ich z niewoli egipskiej, by
ich opuscic w czasie przejscia przez Morze Czerwone czy pustynie….On jest
ich ostoja i skala… : » wznośmy okrzyki na cześć Skały naszego zbawienia: »

“Obyście usłyszeli dzisiaj głos Jego”
-

Kazdy dzien jest nowym poczatkiem…

-

Kazdego dnia, na nowo, wszystko jest mozliwe…

-

Kazdego dnia, na nowo, mozemy “sluchac” i “ufac Bogu”…

-

Obyśmy usłyszeli głos Jego…nie pozwalajmy, by cos czy ktos, zagluszal nam
Jego glos…

Spiewany dzisiaj psalm, utwierdza nas w przekonaniu, ze Bog pragnie, bysmy byli
wolni i szczesliwi, ze On z kazdej naszej frustracji, kazdej trudnosci, kazdego upadku
czy smierci, moze sprawic, ze jak woda ze skaly, wytrysnie uwolnienie, pelnia
zycia….zmartwychwstanie…

