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Pierwsze czytanie - z ksiegi Powtorzonego Prawa   4, 32-34.39-40   

Zapytaj 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? Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie 
wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś 
polecam tobie pełnić; by dobrze ci się wiodło i twym synom po tobie; byś przedłużył 
swe dni na ziemi, którą na zawsze daje ci Pan, Bóg twój. 

- Czytany dzis fragment nalezy do pozniejszych tekstow Starego Testamentu, gdy 
Bog przekazal juz narodowi wybranemu dwa etapy Objawienia:  

• Izrael jest narodem wybranym. 

• Bog jest Bogiem Jedynym, jest Bogiem wszystkich narodow. 

“Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego“ 

- Czytany dzis tekst z ksiegi Powtorzonego Prawa jest swoistym katechizmem, 
ktory nie podaje definicji ani opisu Boga, ale wylicza zachwyty nad Jego dzielami: 

• Stworzyl czlowieka: „Zapytaj dawnych czasów, które były przed tobą, 
zaczynając od dnia, w którym Bóg stworzył człowieka na ziemi“ 

• Przemowil do swego ludu: „Czy słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak ty 
słyszałeś?“ 

• Na Synaju wybral swoj narod i wyzwolil go: „Czy usiłował Bóg przyjść i 
wybrać sobie jeden naród spośród innych narodów „  

• Dal mu Prawo jako przepis na szczescie: “Strzeż Jego praw i nakazów, które 
ja dziś polecam tobie pełnić; by dobrze ci się wiodło i twym synom po tobie“ 

• Dal swemu ludowi ziemie w posiadanie: “byś przedłużył swe dni na ziemi, 
którą na zawsze daje ci Pan, Bóg twój.“ 

 

 

 

 

 



Psalm  33, 4-5, 6.9, 18-19, 20.22 

4 Słowo Pana jest prawe,  

a każde Jego dzieło niezawodne.  

5 On miłuje prawo i sprawiedliwość:  

ziemia jest pełna miłości Pańskiej.  

6 Przez słowo Pana powstały niebiosa  

i wszystkie ich zastępy przez tchnienie ust Jego                                                           

9 On przemówił, a wszystko powstało;  

On rozkazał, a zaczęło istnieć 

18 Pan czuwa nad tymi, którzy się Go boją,  

nad tymi, co ufają Jego łasce,  

19 On ocalił ich życie od śmierci  

i żywił ich w czasie głodu. 

20 Dusza nasza wyczekuje Pana,  

On jest naszą pomocą i tarczą.                                                                              

22Niech nas ogarnie łaska Twoja Panie,  

według ufności pokładanej w Tobie!  

 

«Ziemia jest pełna miłości Pańskiej »  

- Bog z miloscia patrzy na cala ludzkosc i caly wszechswiat. 

- Kazde stworzenie jest powolane do emanowania miloscia prawoscia i 

sprawiedliwoscia. 

 

« Pan czuwa nad tymi, którzy się Go boją » 

- Poczawszy od Abrahama, Izaaka, Jakuba, Mojzesza i wielu innych, narod 

wybrany doswiadcza troski i milosci Bozej. 

- « którzy się Go boją » to ci, ktorzy ufaja Jego Milosci, ktorzy ufaja Mu we 

wszystkim. 

 

- Narod wybrany umilowal Prawo bo jest ono dla niego wyrazem troski ze strony 

Boga.  

Spiewany dzis psalm zawiera 22 strofy, co odpowiada 22 literom alfabetu 

hebrajskiego. Jest on hołdem zlozonym Slowu Bozemu, bedacemu 

nieskonczenie cennym dla calego naszego zycia - od A do Z.   

- Przestrzeganie Przykazan jest wyrazem szacunku dla Boga, ktory podarowal je z 

milosci - taki jest sens wyznania wiary zydowskiej : 



• « Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym. Będziesz miłował 

Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich 

swych sił. » (Pwt 6, 4-5) - Co znaczy: bedziesz milowal Go i ufal Mu (jako, ze 

milosc i ufnosc sa nierozlaczne), i bedziesz przestrzegal Jego przykazan. 

Na kazdym etapie historii, Slowo Boze wzywa narod wybrany do wolnosci i daje mu 

sily do zdobycia jej – wolnosci od kazdej formy idolatrii i niewolnictwa… 


