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Pierwsze czytanie  -  z ksiegi  Pwtorzonego Prawa  26, 4 – 10 

 

Kapłan weźmie z twoich rąk koszyk i położy go przed ołtarzem Pana, Boga twego. A 

ty wówczas wypowiesz te słowa wobec Pana, Boga swego: «Ojciec mój, Aramejczyk 

błądzący, zstąpił do Egiptu, przybył tam w niewielkiej liczbie ludzi i tam się rozrósł w 

naród ogromny, silny i liczny. Egipcjanie źle się z nami obchodzili, gnębili nas i 

nałożyli na nas ciężkie roboty przymusowe. Wtedy myśmy wołali do Pana, Boga 

ojców naszych. Usłyszał Pan nasze wołanie, wejrzał na naszą nędzę, nasz trud i 

nasze uciemiężenie. Wyprowadził nas Pan z Egiptu mocną ręką i wyciągniętym 

ramieniem wśród wielkiej grozy, znaków i cudów. Zaprowadził nas na to miejsce i dał 

nam ten kraj opływający w mleko i miód. Teraz oto przyniosłem pierwociny płodów 

ziemi, którą dałeś mi, Panie». Rozłożysz je przed Panem, Bogiem swoim. Oddasz 

pokłon Panu, Bogu swemu. 

 

- W kazdej religii praktykuje sie skladanie ofiary. Jednak narod wybrany nadaje 

szczegolny sens temu gestowi. Ukazuje to dobrze czytany dzis fragment z 

ksiegi Powtorzonego Prawa. Skladanie ofiary jest dla niego wyznaniem wiary!  
 

• „Gdy wejdziesz do kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, w 

posiadanie, zajmiesz go i osiądziesz w nim; weźmiesz 

pierwociny wszelkich ziemiopłodów uzyskanych 

przez ciebie w kraju, który ci daje Pan, Bóg twój. 

Włożysz je do koszyka i udasz się na miejsce, które 

Pan, Bóg twój, obierze sobie na mieszkanie dla imienia 

swego. Pójdziesz do urzędującego wtedy kapłana i 

powiesz mu: «Oświadczam dziś Panu, Bogu twojemu, 



że zaszedłem do ziemi, o której Pan przysiągł przodkom, 

że nam ją da». (Pwt 26,1-5) 

 

- W jednym zdaniu moznaby strescic dalsza czesc dzisiejszego czytania: 

wszystko, co posiadamy, to kim jestesmy jest darem Bozym. 

 

Rytual skladania ofiary: 

- U ludow poganskich jest forma prosby o jakies korzyści, ktore bogowie 

utrzymuja w sekrecie. 

- Dla narodu wybranego jest to gest wdziecznosci za Przymierze i wyznania 

Bogu, ze bez Niego, bez Jego pomocy „nasze dłonie są puste“… 

- Gest skladania ofiar z pierwocin płodów ziemi, przezywany jest przez Izraelitow 

jako wyraz pamieci o Opiece Boga, o tym, jak uwolnil ich z niewoli egipskiej. 

Zatem nie jest on wyrazem prosby o cos ale wyznaniem, ze na Niego zawsze 

mozna liczyc, ze to On poczawszy od czasow Abrahama, wielokrotnie wyzwalal 

Swoj lud… 

 

„pierwociny płodów ziemi“ 

- Sa poczatkiem i jednoczesnie obietnica. 

W zbiorach z winnicy, jakosc pierwszej kiści winogrona pozwala poznac, jakie 

bedzie winobranie – udane, obfite czy przeciwnie...  

- Ofiarowujac Bogu pierwociny, symbolicznie ofiarowywane sa Mu cale przyszle 

zbiory. 

 

«Ojciec mój, Aramejczyk błądzący, zstąpił do Egiptu, przybył tam w niewielkiej 

liczbie ludzi i tam się rozrósł w naród ogromny, silny i liczny….“ 

- Bog wybral Abrahama, Aramejczyka, aby stal sie ojcem calego narodu 

Przymierza. 

- „błądzący“ – Abraham bladzil zanim Bog go powolal… Bladzil w sensie 

duchowym, uprawiajac idolatrie. 

- Dalsza czesc tego zdania odnosi sie do Jakuba i jego synow, ktorzy zamieszkali 

w Egipcie. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Psalm 91, 1-2, 10-11, 12-13, 14-15 

Kto przebywa w pieczy Najwyższego  

i w cieniu Wszechmocnego mieszka,  

mówi do Pana: «Ucieczko moja i Twierdzo,  

mój Boże, któremu ufam».  

Niedola nie przystąpi do ciebie,  

a cios nie spotka twojego namiotu,  

bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie,  

aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.  

Na rękach będą cię nosili,  

abyś nie uraził swej stopy o kamień.  

Będziesz stąpał po wężach i żmijach,  

a lwa i smoka będziesz mógł podeptać. 

Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie;  

osłonię go, bo uznał moje imię.  

Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham  

i będę z nim w utrapieniu,  

wyzwolę go i sławą obdarzę. 

 

- Spiewany dzis psalm jest dialogiem miedzy trzema osobami : 

narodem wybranym 

• „Kto przebywa w pieczy Najwyższego i w cieniu 

Wszechmocnego mieszka, mówi do Pana: «Ucieczko 

moja i Twierdzo, mój Boże, któremu ufam». (w.1-2) 

 

kaplanami u progow Swiatyni 

• „Niedola nie przystąpi do ciebie, a cios nie spotka 

twojego namiotu, bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, 

aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.“ (w.10-11) 

Bogiem 

• „Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie; osłonię go, bo 

uznał moje imię. Będzie Mnie wzywał, a Ja go 

wysłucham i będę z nim w utrapieniu, wyzwolę go i 

sławą obdarzę.“ (w.14-15) 

 

„Kto przebywa w pieczy Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego mieszka, 

mówi do Pana: «Ucieczko moja i Twierdzo, mój Boże, któremu ufam». (w.1-2) 

- Uzyto tu czterech Imion Boga:  



 

 

 

 

1. Najwyższy (Eljon)  

 

2. Wszechmocny (El Szadaj) 

  

3. Pan (YHVH) 

 

4. Bog (Elohim) 

 

- Ludy poganskie zwracajac sie do swych bozkow, uzywaly trzech z powyzszych 

Imion. Jednak wylacznie narod wybrany uzywal czwartego Imienia – YHVH 

tlumaczonego jako Pan (Jahwe), ktore to sam Bog objawil Mojzeszowi w 

ognistym krzaku.  

• “Ja objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako 

Bóg Wszechmocny (El Szadaj), ale imienia mego, 

Jahwe (YHVH), nie objawiłem im.” (Wyj 6,3) 

 

“piecza Najwyższego“ 

- W jezyku biblijnym oznacza Swiatynie Jerozolimska.  

- Slowa piecza i cien sa aluzja do opiekunczej obecnosci Boga w czasie niewoli. 

Slowo cien nawiazuje tez do cienia skrzydel cherubinow czy skrzydel orla, ktory 

zacheca swe dzieci do nauki latania.   

 

• “Na pustej ziemi go znalazł, na pustkowiu, wśród 

dzikiego wycia, opiekował się nim i pouczał, strzegł jak 

źrenicy oka. Jak orzeł, co gniazdo swoje ożywia, nad 

pisklętami swoimi krąży, rozwija swe skrzydła i 

bierze je, na sobie samym je nosi. (Pwt 32,10-11) 

 

• “«Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego 

osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie 

nazwane Synem Bożym. (Lk 1,35) 

 

«Ucieczko moja i Twierdzo, mój Boże, któremu ufam». 

- Sa to slowa wyznania wiary i postanowienia trwania pod “piecza Najwyższego” – 

w domysle: nie ulegania idolatrii. 

 

Nastepne dwie zwrotki spiewanego dzis psalmu sa swoista katecheza, wyglaszana 

przez kaplanow przed Swiatynia Jerozolimska do przybywajacych pielgrzymow. 

Kiedy lud przyrzeka nie oddalac sie spod “pieczy Najwyższego”, kaplani obiecuja:  



 

“Niedola nie przystąpi do ciebie, a cios nie spotka twojego namiotu, bo swoim   

aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. Na rękach 

będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień. Będziesz stąpał po wężach i 

żmijach, a lwa i smoka będziesz mógł podeptać.” 

- Sa tu dwa przeslania: 

    1.  Zwyciestwo na zlem jest zapewnione.  

    2.  To zwyciestwo jest zapewnione poniewaz Bog jest wierny i zawsze bedzie 

opiekowal sie Swym ludem. 

 

Ostnia zwrotka: 

“Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie; osłonię go, bo uznał moje imię. Będzie 

Mnie wzywał, a Ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu, wyzwolę go i sławą 

obdarzę.” 

“będę z nim w utrapieniu”: Czlowiek biblijny odkryl, ze Bog nie oddala 

magicznie trudnych doswiadczen od niego ale je razem z nim przezywa… 

• Emmanuel znaczy “Bog z nami”! 
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