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Pierwsze czytanie  - z ksiegi   Powtorzonego Prawa 30,10-14 

Będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, przestrzegając jego poleceń i 

postanowień zapisanych w księdze tego Prawa; wrócisz do Pana, Boga swego, z 

całego swego serca i z całej swej duszy. Polecenie to bowiem, które ja ci dzisiaj daję, 

nie przekracza twych możliwości i nie jest poza twoim zasięgiem.  Nie jest w 

niebiosach, by można było powiedzieć: «Któż dla nas wstąpi do nieba i przyniesie je 

nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je». I nie jest za morzem, aby można było 

powiedzieć: «Któż dla nas uda się za morze i przyniesie je nam, a będziemy słuchać 

i wypełnimy je». Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim 

sercu, byś je mógł wypełnić.  

 

- Ksiega Powtorzonego Prawa jest swoistym testamentem duchowym Mojzesza. 

Jednak z cala pewnoscia nie on ja napisal. 

- Autor tej ksiegi podkresla, ze to Mojzesz wyprowadzil narod wybrany z Egiptu i 

pozniej, w czasie wedrowki przez pustynie, zawral Przymierze z Bogiem na 

Synaju. Poprzez to Przymierze Bog obiecal, ze zawsze bedzie chronil swoj lud a 

narod wybrany zlozyl przysiege, ze bedzie przestrzegal Prawa wiedzac, iz tylko 

na tej drodze zachowa odzyskana wolnosc.  

 

 



« Będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, przestrzegając jego poleceń i 

postanowień zapisanych w księdze tego Prawa; wrócisz do Pana, Boga 

swego, z całego swego serca i z całej swej duszy. » 

- Od czasu zwyciestwa Asyryjczykow, Krolestwo Polnocy przestalo istniec. 

Powyzsze slowa zaadresowane sa do mieszkancow Krolestwa Poludniowego. 

 

« Polecenie to bowiem, które ja ci dzisiaj daję, nie przekracza twych możliwości 

i nie jest poza twoim zasięgiem. » 

- Dlaczego wiec wspolczesni Mojzeszowi, podobnie jak wspolczesni autorowi 

Ksiegi Powtorzonego Prawa, nie przestrzegaja przykazan wydajacych sie tak 

jasnych i prostych jak : nie zabijaj, nie kradnij…..? Mojzesz mowil, ze « lud ten 

ma twardy kark ».  

• «Wiedz, że nie ze względu na twoją cnotę Pan, Bóg 

twój, daje ci tę piękną ziemię na własność, bo jesteś 

ludem o twardym karku.  Pamiętaj, a nie zapomnij, 

jak na pustyni pobudzałeś do gniewu Pana, Boga 

swego. Od dnia, kiedyś wyszedł z ziemi egipskiej aż 

do przyjścia na to miejsce, byliście oporni względem 

Pana. » (Pwt 9,6-7) 

 

« jesteś ludem o twardym karku » 

- To powiedzenie pochodzi z realiow pracy na roli, a dokladnie nawiazuje do 

uprzęży dla wołów ( kabłąk sprzęgający czyli belka laczaca dwa woly (zarzucona 

na ich karki), by mogly razem orac ziemie). Gdy zwierze nie chce wlozyc swej 

glowy w te uprząż, sztywnieje mu kark. Wowczas bardzo trudno jest prowadzic 

taki zaprzeg rolnikowi i wykonywac prace na roli. 

Przymierze zawarte na Synaju bylo porownywane do takiego kabłąku – czesci 

uprzęży…. 

• « Włóżcie kark wasz pod jarzmo i niech otrzyma 

dusza wasza naukę: aby ją znaleźć, nie trzeba szukać 

daleko. Patrzcie oczami: mało się natrudziłem, a 

znalazłem dla siebie wielki odpoczynek. » (Syr 51,26-

27) 

• « Od dawna bowiem złamałaś swoje jarzmo, 

zerwałaś swoje więzy. Powiedziałaś sobie: "Nie będę 

służyć!"(Jr 2,20) 

• « Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode 

Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie 

ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje 

jest słodkie, a moje brzemię lekkie». (<mt 11, 29-

30) 

 



- Bog nie wymaga od czlowieka rzeczy niemozliwych. Czytany dzis fragment 

zaadresowany jest do ludzi zniecheconych i zalamanych. .Te slowa 

przypominaja, ze w kazdej chwili mozemy sie oprzec na Przykazaniach, ze nie 

ma zla, z ktorego Bog nie moglby wyciagnac dobra! On moze przemienic nasze 

« twarde karki »…  

• « Jezus spojrzał na nich i rzekł: «U ludzi to 

niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe». 

(Mt 19,26) 

• «Pan, Bóg twój, dokona obrzezania twego serca i 

serca twych potomków, żebyś miłował Pana, Boga 

swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, 

po to, abyś żył. » (Pwt 30,6)  

 

« obrzezanie serca » 

- To przylgniecie calym soba do woli Bozej. 

• « 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) 

 

• « Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem 

Izraela po tych dniach - wyrocznia Pana: Umieszczę 

swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich 

sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi 

narodem. » (Jr 31,33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Psalm  19, 8, 9, 10, 11 

Prawo Pana doskonałe - krzepi ducha;  

świadectwo Pana niezawodne - poucza prostaczka;  

nakazy Pana słuszne - radują serce;  

przykazanie Pana jaśnieje i oświeca oczy;  

 

bojaźń Pańska szczera, trwająca na wieki;  

sądy Pańskie prawdziwe, wszystkie razem są słuszne.  

Cenniejsze niż złoto, niż złoto najczystsze,  

a słodsze od miodu płynącego z plastra.  

 

« Prawo Pana … świadectwo Pana … nakazy Pana … przykazanie Pana, 

sądy Pańskie...« 

- Wydawaloby sie, ze to swoista litania na czesc Prawa Bozego. Tymczasem jest 

tu mowa o Bogu, ktory objawil swe Imie Mojzeszowi, ktory wybral swoj lud 

sposrod wielu innych .i wybawil go z niewoli. Zawarl z nim Przymierze i 

kontynuuje swe dzielo wyzwolenia na drodze, oswietlonej przez przykazania… 

- Tak, jak wyzwolenie z niewoli egipskiej i droga przez pustynie byly zdazaniem do 

ziemi obiecanej, tak przestrzeganie Przykazan jest droga do prawdziwej i 

wiecznej Ziemi Obiecanej. Ksiega Powtorzonego Prawa przypomina o tym 

wielokrotnie : 

• « Słuchaj, Izraelu, i pilnie tego przestrzegaj, aby ci 

się dobrze powodziło i abyś się bardzo rozmnożył, 

jak ci przyrzekł Pan, Bóg ojców twoich, że ci da 

ziemię opływającą w mleko i miód. » (Pwt 6,3)  

 

• «Zapytaj no 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? Widziałeś to wszystko, byś poznał, 

że Pan jest Bogiem, a poza Nim nie ma innego. Z 

niebios pozwolił ci słyszeć swój głos, aby cię pouczyć. 

Na ziemi dał ci zobaczyć swój ogień ogromny i 

słyszeć swoje słowa spośród ognia. Ponieważ 

umiłował twych przodków, wybrał po nich ich 



potomstwo i wyprowadził cię z Egiptu sam ogromną 

swoją potęgą. Na twoich oczach, ze względu na 

ciebie wydziedziczył obce narody, większe i silniejsze 

od ciebie, by cię wprowadzić w posiadanie ich ziemi, 

jak to jest dzisiaj. 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. (Pwt 4, 32... 40) 

 

«  nakazy Pana słuszne - radują serce » 

- Bog chce, by czlowiek byl szczesliwy.  

- Aby byc szczesliwym, wystarczy sluchac i przestrzegac przykazan, ktore sa jak 

znaki drogowe , zwracajace nam uwage na ewentualne niebezpieczenstwo… 

 

« przykazanie Pana jaśnieje i oświeca oczy » 

- Przykazania ucza nas jak isc przez zycie… 

 

« świadectwo Pana niezawodne - poucza prostaczka » 

- Prostaczek to ten, ktory pokornie pozwala prowadzic sie Bogu. 

• « A teraz, Izraelu, czego żąda od ciebie Pan, Bóg 

twój? Tylko tego, byś się bał Pana, Boga swojego, 

chodził wszystkimi Jego drogami, miłował Go, 

służył Panu, Bogu twemu, z całego swojego serca 

i z całej swej duszy, strzegł poleceń Pana i Jego 

praw, które ja ci podaję dzisiaj dla twego dobra. » 

(Pwt 10,12-13)  

 

• « Powiedziano ci, człowiecze, co jest dobre. I czegoż 

żąda Pan od ciebie, jeśli nie pełnienia 

sprawiedliwości, umiłowania życzliwości i pokornego 

obcowania z Bogiem twoim?» (Mi 6,8) 

 

« sądy Pańskie …cenniejsze niż złoto, niż złoto najczystsze, a słodsze od 

miodu płynącego z plastra. » 

- Złoto jest metalem szlachetnym, ktorego od wiekow pragnie wielu ludzi. 

- Miod w jezyku biblijnym oznacza obfitosc i lagodnosc 

• « Postanowiłem więc wywieść was z ucisku w Egipcie 

i zaprowadzić do ziem Kananejczyka, Chetyty, 



Amoryty, Peryzzyty, Chiwwity i Jebusyty, do ziemi 

opływającej w mleko i miód". (Wyj 3,17) 
 

• « Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas 

skórzany około bioder, a jego pokarmem była 

szarańcza i miód leśny. » (Mt 3,4) 

 

miodu płynącego z plastra 

- W Ziemi Obiecanej ten miod bedzie plynal jak strumien… 

- Dla narodu wybranego miod stal sie symbolem lagodnosci Boga i Jego troski. 

 

• «  tak Pan sam go prowadził… Na wyżyny świata go 

wyprowadził i żywił bogactwami pola. Pozwolił mu 

miód wysysać ze skały i oliwę z najtwardszej opoki. 

«  (Pwt 32,13) 

 

• « Dom Izraela nadał temu [pokarmowi] nazwę manna. 

Była ona biała jak ziarno kolendra i miała smak 

placka z miodem. » (Wyj 16,31) 
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