
2 sierpnia 2020. 

Pierwsze czytanie  –  z ksiegi Izajasza 55, 1-3 

O, wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy! 
Kupujcie i spożywajcie, <dalejże, kupujcie> bez pieniędzy i bez płacenia za wino i 
mleko! Czemu wydajecie pieniądza na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę - na to, 
co nie nasyci? Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje 
tłustych potraw. Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie Mnie, a 
dusza wasza żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste przymierze:  
są to niezawodnie łaski dla Dawida.  

- Czytany dzis fragment znajduje sie pod koniec drugiej czesci ksiegi Izajasza,   
nazywanej “ksiega pocieszenia Izraela”, zwiazanej z koncem wygnania i powrotem 
do Ojczyzny. Jej 55 rozdzial poucza, w jakim duchu powinien narod wybrany 
powrocic z wygnania: przypomina cztery glowne tematy zwiazane z Przymierzem. 
  

 1. Bog udziela swych darow bezinteresownie.  

            * « przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy » 

           * » kupujcie bez pieniędzy »  

 - Bog miluje nas Miloscia Milosierna, pochyla sie nad malymi, slabymi i 
grzesznikami…  

 - Serce tego, kto daje sie « pochlonac » Miloscia Boza, przemienia sie i sprawia, ze 
coraz bardziej staje sie on na Jego obraz i podobienstwo…i coraz lepiej uczy sie 
bezinteresownosci. 

 

  2. Walka z idolatria. 

            * « Czemu wydajecie pieniądza na to, co nie jest chlebem?”  

  -  co znaczy: “nie szukajcie, nie inwestujcie waszego czasu  i sil w zdobywanie 
pseudo szczescia…tylko Bog Jedyny ma klucze do prawdziwego szczescia i 
wolnosci…wystarczy Mu zaufac…” 

 

  3. Zaufanie Bogu, sluchanie Go.  

             * « Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie Mnie, a dusza 
wasza żyć będzie. »  

 - Bog oczekuje od nas otwartosci serca (w jezyku biblijnym « otwartych uszu ») i 
zaufania Mu w kazdej sytuacji.  

http://radionotredame.net/player/http:/radionotredame.net/wp-content/uploads/podcasts/en-marche-vers-dimanche/en-marche-vers-dimanche-29-07-2014.mp3


 

  4. Bog zawsze jest wierny Przymierzu, ktore zawarl z narodem wybranym.  

            * “Zawrę z wami wieczyste przymierze: są to niezawodnie łaski dla Dawida.”   

          -Te slowa nawiazuja do obietnicy, jaka zlozyl prorok Natan Dawidowi:  

               * “A teraz przemówisz do sługi mojego, Dawida: To mówi Pan Zastępów: 
Zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim, nad 
Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś, wytraciłem przed tobą wszystkich 
twoich nieprzyjaciół. Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce 
mojemu ludowi, Izraelowi, i osadzę go tam, i będzie mieszkał na swoim miejscu, 
a nie poruszy się więcej, a ludzie nikczemni nie będą go już uciskać jak dawniej. 
(…)  Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę 
po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego 
królestwo. On zbuduje dom imieniu memu, a Ja utwierdzę tron jego królestwa 
na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem, a jeżeli zawini, będę go karcił 
rózgą ludzi i ciosami synów ludzkich. Lecz nie cofnę od niego mojej życzliwości, jak 
ją cofnąłem od Saula, twego poprzednika, którego opuściłem. Przede Mną dom twój 
i twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki». 
(2 Sm 7, 8-16) 

- Narod wybrany, przebywajac w niewoli, doswiadczajac biedy i upokorzen, 
czasem bal sie, ze Bog go opuscil na zawsze…Tymczasem Milosc Boza jest 
bezwarunkowa i darmowa, nawet gdy czlowiek jest niewierny, Bog zawsze  dochowuje 
wiernosci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PSALM – 145, 8-9 ; 15-18 

Pan jest łagodny i miłosierny,  

nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.  

Pan jest dobry dla wszystkich  

i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła. 

Oczy wszystkich oczekują Ciebie,  

Ty zaś dajesz im pokarm we właściwym czasie.  

Ty otwierasz swą rękę  

i wszystko, co żyje, nasycasz do woli.  

 

Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach  

i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.  

Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,  

wszystkich wzywających Go szczerze. 

 

- Spiewany dzis psalm, nalezy do gatunku “alfabetycznych”. Kazda zwrotka zaczyna 
sie kolejna litera alfabetu hebrajskiego.  

- Caly ten psalm jest wyznaniem wdziecznosci narodu wybranego za dar 
Przymierza i wyznaniem wiary, ze cale jego zycie “od A do Z” nalezy do Boga.   
 

• “ Tyś sprawiedliwy i rządzisz wszystkim sprawiedliwie: skazać kogoś, kto 
nie zasłużył na karę, uważasz za niegodne Twojej potęgi. Podstawą Twojej 
sprawiedliwości jest Twoja potęga, wszechwładza Twa sprawia, że 
wszystko oszczędzasz. Moc swą przejawiasz, gdy się nie wierzy w pełnię 
Twej potęgi, i karzesz zuchwalstwo świadomych. Potęgą władasz, a 
sądzisz łagodnie i rządzisz nami z wielką oględnością, bo do Ciebie należy 
moc, gdy zechcesz.   Nauczyłeś lud swój tym postępowaniem, że 
sprawiedliwy powinien być dobrym dla ludzi. I wlałeś synom swym wielką 
nadzieję, że po występkach dajesz nawrócenie.» (Mdr 12, 15-19) 

 

“Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. “ 

 
 - slowa te nawiazuja do sceny obiawienia sie Boga Mojzeszowi w plonacym krzaku i 
pozniej na Synaju: 

• «Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: «Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny 
i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność. » (Wyj 34,6)  



 Przez symbol plonacego krzaku, ktory plonie nie niszczac niczego dokola, Bog 
tlumaczy Mojzeszowi, ze jest obecny wsrod swego ludu, ze ta Obecnosc niczego nie 
niszczy…ze wybral sobie narod, w ktorego zyciu pragnie objawiac swoja Obecnosc…a 
narod ten bedzie swiadczyl wobec innych ludow i narodow, ze Bog jest blisko ludzi i 
ze nie trzeba sie Go bac.  

 Powyzszy fragment Ksiegi Wyjscia, przypomina tez, ze : 

- Bog wychodzi z inicjatywa, wychodzi do czlowieka ale czeka tez na jego 
odpowiedz i wspolprace. Slowa « Oto jestem ! » wypowiedziane przez Mojzesza, 
Abrahama i wielu innych, na przestrzeni wiekow, sprawily ze Bog dokonal wielu 
dziel wyzwolenia czlowieka… 

- Slowa wypowiedziane do Mojzesza : «Nie zbliżaj się tu! Zdejm sandały z nóg, gdyż 
miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. » (Wyj 3,5), mowia o tym, ze 
« zdjecie sandalow » czyli pewien rodzaj ogolocenia siebie jest konieczny, aby 
czlowiek mogl stanac w obecnosci Boga… 

 

• «Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem 
się narzekań jego na ciemięzców, znam więc jego uciemiężenie. 
Zstąpiłem, aby go wyrwać z ręki Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do 
ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód. » 
(Wyj 3, 7-8) 
 

- Serce Boga jest otwarte na niedole czlowieka… 
- Slowa « moj lud » nawiazuja do Przymierza.  

 
 
 
« Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających 
Go szczerze.” 
 

- Bog jest transcendentny, zupelnie inny od czlowieka i jednoczesnie bardzo mu 
bliski… wspolczujacy…przychodzacy z pomoca tym, ktorzy szczerze Go 
wzywaja…  
 
 
 
“Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego 
dzieła. Oczy wszystkich oczekują Ciebie, Ty zaś dajesz im pokarm we 
właściwym czasie.”  
 

- Psalm 145 podkresla tez czulosc i opieke Boga.  
 
 
 

 


