
Rozważania Biblijne – 2 października 2022 

 

 

 

Pierwsze czytanie – z ksiegi Habakuka 1, 2-3 ;  2, 2-4 

Dokądże, Panie, wzywać Cię będę - a Ty nie wysłuchujesz? Wołać będę ku Tobie: 

Krzywda [mi się dzieje]! - a Ty nie pomagasz? Czemu każesz mi patrzeć na 

nieprawość i na zło spoglądasz bezczynnie? Oto ucisk i przemoc przede mną, 

powstają spory, wybuchają waśnie. I odpowiedział Pan tymi słowami: «Zapisz 

widzenie, na tablicach wyryj, by można było łatwo je odczytać. Jest to widzenie na 

czas oznaczony, lecz wypełnienie jego niechybnie nastąpi: a jeśli się opóźnia, ty go 

oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie. Oto zginie ten, co jest ducha 

nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności». 

 

- Ksiega proroka Habakuka zawiera tylko trzy rozdzialy. Byla bardzo 

popularna w czasach, gdy powstawaly teksty Nowego Testamentu. To 

dlatego zawieraja one liczne cytaty z Habakuka.  

- Slowa Habakuka sa pelne emocji : przeplataja sie od wolania o pomoc do 

wybuchu ogromnej radosci… 

  



• Slowa z Magnifikatu : « Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w 

Bogu, moim Zbawcy. » nawiazuja do :  

• « Ja mimo to w Panu będę się radować, weselić się będę w Bogu, moim 

Zbawicielu. (Ha 3,18) 

 

 

«Dokądże, Panie, wzywać Cię będę - a Ty nie wysłuchujesz? Wołać będę ku 

Tobie: Krzywda [mi się dzieje]! - a Ty nie pomagasz? Czemu każesz mi patrzeć 

na nieprawość i na zło spoglądasz bezczynnie?  

- Slowa te bardzo przypominaja ksiege Hioba. Jest to krzyk wolania o 

pomoc, w sytuacji wielkiej przemocy…i gdy wydaje sie, ze « Bog 

milczy »…  

- Piotr zapraszajac swych czytelnikow do zachowania cierpliwosci, uzywa 

wyrazenia z ksiegi Habakuka : « Nie zwleka Pan z wypełnieniem 

obietnicy - bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka… » (2 P 3,9)  

 

« Oto ucisk i przemoc przede mną, powstają spory, wybuchają waśnie. » 

- Habakuk pisze okolo roku 600 pne. Jeszcze do niedawna najwiekszym 

wrogiem narodu wybranego byli Asyryjczycy. Teraz sa nim wojska 

Nabuchodonozora, przybyle z Babilonii – Habakuk, nazywa ich 

Chaldejczykami. Pokonaly one Asyryjczykow i dzieki temu Babilonia 

stala sie ciagle wzrastajaca potega na Srodkowym Wschodzie.  

 

« Na moich czatach stać będę, udam się na miejsce czuwania, śledząc pilnie, 

by poznać, co On powie do mnie, jaką odpowiedź da na moją skargę. » (Ha 2,1) 

- Habakuk nie traci wiary i czuwa… 
 

• « Dusza moja oczekuje Pana bardziej niż strażnicy świtu. » (Ps 130,6) 

• « «Synu człowieczy, ustanowiłem cię stróżem nad pokoleniami izraelskimi. 

Gdy usłyszysz słowo z ust moich, upomnisz ich w moim imieniu. » (Ez 

3,17) 

 

« Pan tymi słowami: «Zapisz widzenie, na tablicach wyryj, by można było łatwo 

je odczytać. Jest to widzenie na czas oznaczony, lecz wypełnienie jego 

niechybnie nastąpi » 

 

 

 

 



- Mimo, ze Habakuk zwracal sie do Boga w bardzo smialy sposob, Bog nie 

strofuje go. Zaprasza go tylko, by trwal w cierpliwosci i zaufal Mu. 

Zapewnia go, ze czas powodzenia jego nieprzyjaciol, « niechybnie 

zmieni sie. »   

- Kazdy ma prawo krzyczec w cierpieniu, jednak ufajac Bogu : szczegolnie 

ksiega Hioba ale tez i inne teksty biblijne cytuja takie krzyki… 

 

Bog nie odpowiedzial prorokowi dlaczego czasami zwleka z pomoca. 

Zapewnil go jednak, ze niegdy go nie opusci. W ten sposob Bog zaprasza 

nas, bysmy ufali Mu nawet wtedy gdy nie rozumiemy, co sie wokol nas 

dzieje.  

      

« Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki 

swej wierności». 

- « Nieprawym duchem » jest tu okupant babilonski, dumny ze swoich 

wojennych zdobyczy, mysli, ze buduje sobie w ten sposob nieprzemijalne 

bogactwo. 

- « Sprawiedliwy » dobrze wie, ze zyje tylko dzieki Bogu.   

- Zaufanie Bogu dodaje nam sil i pomaga wytrwac w trudnosciach.  

- Watpienie, podejrzliwosc i buntowanie sie przeciw Bogu, niszczy 

czlowieka, oslabia go. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PSALM - 95, 1-2, 6-7ab, 7d-8a.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  

 

Obyście usłyszeli dzisiaj głos Jego:  

Nie zatwardzajcie serc waszych jak na pustyni w dniu Massa,  

gdzie Mnie wasi przodkowie wystawiali na próbę  

i doświadczali Mię, choć dzieło moje widzieli. 

 

« Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, wznośmy okrzyki na cześć Skały 

naszego zbawienia » 

 - Jestesmy w Swiatyni Jerozolimskiej….tlumy pilegrzymow spiesza sie, by zdazyc na 

swiateczne oficjum. 

« Skała naszego zbawienia » 

- Slowa te sa wyznaniem wiary w Boga. Narod wybrany cala swoja nadzieje opiera 

na Nim.  

Teksty biblijne wielokrotnie prownuja Przymierze do zareczyn. Po czasie 

« zauroczenia », « zakochania », po czasie przysiegi i obietnic, nastepuje czas 

pytan i niewiernosci… Jednak Bog zawsze jest wierny, a narod wybrany za 

kazdym razem powracal skruszony, wyrazajac wdziecznosc Bogu za Przymierze.  

 

«Przystąpmy z dziękczynieniem przed Jego oblicze, radośnie śpiewajmy Mu 

pieśni!»  

- W jezyku hebrajskim jest tu uzyte slowo « todah », wyrazajace jednoczesnie : 

dziekczynienie, wielbienie, wyrazenie skruchy i pragnienie milowania Boga. Do 

dzis, w potocznym jezyku hebrajskim, slowo « todah » znaczy dziekuje.  

 

 

« Wejdźcie, uwielbiajmy, padnijmy na twarze i zegnijmy kolana przed 

Panem, który nas stworzył. » 

- Psalm ten jest tez wyrazeniem dziekczynienia za dzielo stworzenia i wyzwolenia. 

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

       - Jest to nawiazanie do ksiegi Wyjscia, a slowa « jestesmy Jego ludem » 

zawsze wskazuja na Przymierze.  



 

« Obyście usłyszeli dzisiaj głos Jego » 

 -  To wlasnie w chwili proby, weryfikuje sie nasza ufnosc Bogu. Gdy zyjemy w spokoju 

i wszystko dobrze sie uklada, latwo jest Mu ufac. Jednak w czasie proby, roznie 

reagujemy… 

- W jezyku biblijnym « sluchac » znaczy tez « ufac komus ». 

- Inaczej tlumaczac : « obyscie ufali Bogu w kazdej sytuacji, cokolwiek sie 

dzieje…tylko dzieki ufnosci Bogu, bedziecie zyli… » 

 

« Nie zatwardzajcie serc waszych jak na pustyni w dniu Massa, gdzie Mnie wasi 

przodkowie wystawiali na próbę i doświadczali Mię, choć dzieło moje widzieli. » 

- Massa i Meriba znacza : kuszenie i prowokowanie. 

- Slowa te nawiazuja to slynnego zdarzenia, ktore mialo miejsce w czasie wedrowki 

przez pustynie, po wyzwoleniu z niewoli egipskiej. Kiedy pojawily sie trudnosci, 

narod wybrany zapomnial o tym, ze Bog troszczy sie o nich, zapomnial o przejsciu 

przez Morzez Czerwone, o mannie…. 

- Zydzi podaja to zdarzenie spod Massa i Meriba jako typowy przyklad pokus, jakich 

doswiadcza czlowiek znajdujacy sie w trudnej sytuacji… 

Zdarzylo sie to na pustyni, w miejscu zwanym wowczas Refidim, zaraz po przejsciu 

przez Morze Czerwone. Po cudownym ocaleniu, jak tylko pojawil sie glod, pragnienie 

i roznego typu niebezpieczenstwa, szybko opadly emocje radosci i wdziecznosci Bogu, 

a pojawilo sie zniechecenie, leki a nawet zlorzeczenie… Odzyskana wolnosc 

wydawala sie trdniejsza od niewoli… 

• « Całe zgromadzenie Izraelitów wyruszyło na rozkaz Pana z pustyni Sin, 

aby przebyć dalsze etapy. Potem rozbili obóz w Refidim, gdzie lud nie miał 

wody do picia. I kłócił się lud z Mojżeszem mówiąc: «Daj nam wody do 

picia!» Mojżesz odpowiedział im: «Czemu kłócicie się ze mną? I czemu 

wystawiacie Pana na próbę?» Ale lud pragnął tam wody i dlatego szemrał 

przeciw Mojżeszowi i mówił: «Czy po to wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby 

nas, nasze dzieci i nasze bydło wydać na śmierć z pragnienia?» Mojżesz 

wołał wtedy do Pana i mówił: «Co mam uczynić z tym ludem? Niewiele 

brakuje, a ukamienują mnie!» Pan odpowiedział Mojżeszowi: «Wyjdź przed 

lud i weź kilku ze starszych Izraela ze sobą. Weź w rękę laskę, którą 

uderzyłeś Nil, i idź. Oto Ja stanę przed tobą na skale, na Horebie. Uderzysz 

w skałę, a wypłynie z niej woda, i lud zaspokoi swe pragnienie». Mojżesz 

uczynił tak na oczach starszyzny izraelskiej. I nazwał to miejsce Massa i 

Meriba, ponieważ tutaj kłócili się Izraelici i wystawiali Pana na próbę, 

mówiąc: «Czy też Pan jest rzeczywiście wśród nas, czy nie?» (Wyj 17, 1-7) 

 

 



«Czy po to wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby nas, nasze dzieci i nasze bydło 

wydać na śmierć z pragnienia?» 

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

- Narod wybrany wszczyna proces przeciw Mojzeszowi i Bogu. 

- Na prosbe Mojzesza, Bog interweniuje i woda wytryska ze skaly, skad bierze sie 

powiedzenie « Bog moja skala ». 

 

« Obyście usłyszeli dzisiaj głos Jego »  

 - slowa te zachecaja do codziennego ponawiania swej ufnosci w Bogu 
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