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Pierwsze czytanie – z ksiegi Madrosci  18, 6-9 

Noc ową oznajmiono wcześniej naszym ojcom, by nabrali otuchy, wiedząc 
niechybnie, jakim przysięgom zawierzyli. I lud Twój wyczekiwał ocalenia 
sprawiedliwych, a zatraty wrogów. Czym bowiem pokarałeś przeciwników, tym 
uwielbiłeś nas, powołanych. Pobożni synowie dobrych składali w ukryciu ofiary i 
ustanowili zgodnie Boskie prawo, że te same dobra i niebezpieczeństwa święci 
podejmą jednakowo, i już zaczęli śpiewać hymny przodków. 

« Noc ową oznajmiono wcześniej naszym ojcom, by nabrali otuchy, wiedząc 
niechybnie, jakim przysięgom zawierzyli. » 

- Chodzi tu o noc paschalna, noc w czasie ktorej narod wybrany, prowadzony 
przez Mojzesza, uciekl z Egiptu. Od tamtej wlasnie nocy, kazdego roku swietuja 



to wyzwolenie w czasie swiat Paschy : swietuja misterium Bozego wyzwolenia 
bowiem nie maja watpliwosci, ze to sam Bog ich uwolnil i wyprowadzil.  
 

• « Tej nocy czuwał Pan nad wyjściem synów Izraela z ziemi 
egipskiej. Dlatego noc ta winna być czuwaniem na cześć 
Pana dla wszystkich Izraelitów po wszystkie pokolenia. » (Wyj 
12,42) 

W jezyku hebrajskim slowo celebrowac (swietowac) oznacza jednoczesnie trzy 
rzeczy : 

- wspominac 
- pozwalac Bogu na nowo dzialac 
- angazowac sie osobiscie w dzielo wyzwolenia  

To celebrowanie zwyciestwa Boga przemienia gleboko serca. Do dzisiaj ojciec 
rodziny w czasie celebrowania Paschy min. mowi : « Dzieje się tak ze względu na to, 
co uczynił Pan dla mnie w czasie wyjścia z Egiptu. » (Wyj 13,8) – a nie « co uczynil 
Pan dla naszych ojcow… »  Komentarze rabbiniczne podkreslaja, ze kazdy bez 
wzgledu na to, w jakim wieku zyje, powinien czuc sie tak, jakby to on sam (nie tylko 
jego przodkowie) byl w grupie narodu wybranego, uwolnionego z niewoli egipskiej.  

Celebracja nocy Paschy zawiera wszystkie wymiary Przymierza, zawartego przez 
Boga z Mojzeszem, reprezentujacym caly narod wybrany: 

• dziekczynienie Bogu za Jego dzielo wyzwolenia 

• zobowiazanie sie narodu wybranego do przestrzegania 
Przykazan 

 

 

1. Dziekczynienie Bogu. 

« Noc ową oznajmiono wcześniej naszym ojcom (…) wiedząc jakim przysięgom 
zawierzyli (…) zaczęli śpiewać hymny przodków. » 

- O jakie obietnice tu chodzi ? 
 

• «I wtedy to Pan rzekł do Abrama: «Wiedz o tym dobrze, iż 
twoi potomkowie będą przebywać jako przybysze w kraju, 
który nie będzie ich krajem, i przez czterysta lat będą tam 
ciemiężeni jako niewolnicy; aż wreszcie ześlę zasłużoną karę 
na ten naród, którego będą niewolnikami, po czym oni wyjdą 
z wielkim dobytkiem. » (Rodz 15, 13-14) 

•  « Wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na 

skrzydłach orlich i przywiodłem was do Mnie. Teraz jeśli pilnie 

słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, 

będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich 



narodów, gdyż do Mnie należy cała ziemia. Lecz wy 

będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym. Takie to 

słowa powiedz Izraelitom». (Wyj 19, 4-6) 

• «Jam jest Bóg, Bóg ojca twego. Idź bez obawy do Egiptu, 

gdyż uczynię cię tam wielkim narodem. Ja pójdę tam z tobą i 

Ja stamtąd cię wyprowadzę, a Józef zamknie ci oczy». (Rodz 

46, 3-4)  

• « Dałeś przed nimi słup ognisty jako przewodnika na 

nieznanej drodze, jako nieszkodliwe słońce w zaszczytnej 

tułaczce. A tamci zasłużyli, by ich pozbawiono światła i 

zamknięto w ciemności, bo w niewoli trzymali Twych synów,  

przez których świat miał otrzymać niezniszczalne światło 

Prawa. » (Mdr 18, 3-4) 

 

2. Zobowiazanie (indiwidualne i wspolnotowe) narodu wybranego do 
przestrzegania Przykazan. 

« Pobożni synowie dobrych składali w ukryciu ofiary i ustanowili 
zgodnie Boskie prawo, że te same dobra i niebezpieczeństwa święci 
podejmą jednakowo, i już zaczęli śpiewać hymny przodków. » (w.9) 

- Autor czytanego dzis fragmentu umiescil paralelnie praktyke religijna skladania 
ofiar i wspolnotowe zobowiazanie sie do solidarnych gestow. Bowiem Prawo 
Izraela zawsze laczy praktyki religijne z solidarnoscia ludu Przymierza.  

• Jezus tuz przed noca Paschy, przed ostatnia Wieczerza, w 
gescie solidarnosci i sluzby, umyl swym Uczniom nogi. 
Wkrotce potem ustanowil Eucharystie… 

 

 

 

 

 

 

 



Psalm 33, 1.12, 18-19, 20.22  

 

Sprawiedliwi, wołajcie radośnie na cześć Pana,  
prawym przystoi pieśń chwały.                                                                                 
Szczęśliwy lud, którego Bogiem jest Pan -  
naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie. 

Oto oczy Pana nad tymi, którzy się Go boją,  
nad tymi, co ufają Jego łasce,  
aby ocalił ich życie od śmierci  
i żywił ich w czasie głodu. 

Dusza nasza wyczekuje Pana,  
On jest naszą pomocą i tarczą.  
Niech nas ogarnie łaska Twoja Panie,  
według ufności pokładanej w Tobie! 

 

 

 »Sprawiedliwi, wołajcie radośnie na cześć Pana, prawym przystoi pieśń 
chwały. »  

- Jestesmy w Swiatyni Jerozolimskiej w czasie liturgi dziekczynienia.  

« Sprawiedliwi », « prawi » : 

• W jezyku biblijnym slowo sprawiedliwosc nie posiada wartosci 
moralnej. Wyraza pokore tego, ktory wchodzi w Przymierze z 
Bogiem. Sprawiedliwy to ten, ktory jak instrument muzyczny, 
jest « zharmonizowany » z Bogiem.  

 

« Szczęśliwy lud, którego Bogiem jest Pan - naród, który On wybrał na 
dziedzictwo dla siebie. » 

- Teksty Strarego Testamentu wielokrotnie wspominaja o dumie narodu Izraela za 
to wybranie, o dumie ktora jest swiadomoscia uhonorowania, ktore 
zobowiazuje… 

- Kazdy ochrzczony, jako wszczepiony w Chrystusa, wszczepiony w narod 
wybrany, moze odczuwac te dume.  

 

 



« Oto oczy Pana nad tymi, którzy się Go boją, nad tymi, co ufają Jego łasce. » 

- Oto jedna z definicji « bojazni » Boga: w ktorej nie ma miejsca na lęki bo cala jest 
przepelniona ufnoscia Bogu.  

• « Jak się lituje ojciec nad synami, tak Pan się lituje nad tymi, 
co się Go boją. » (PS 103, 13) 

- Narod wybrany modlac sie tymi slowami wspomina kazda z sytuacji, w ktorych 
Bog przyszedl im z pomoca. Bowiem On czuwa nad nimi jak Ojciec. Min. 
wyzwolil ich z Egiptu i towarzyszyl im przez cala droge ucieczki i te do ziemii 
obiecanej…  
 

“Niech nas ogarnie łaska Twoja Panie, według ufności pokładanej w Tobie!” 

- Spiewany dzis psalm konczy sie slowami modlitwy, pelnej zaufania Bogu.  
- Slowa te zapraszaja do oddania sie Bogu, ktory jest Miloscia, “naszą pomocą i 

tarczą”.  
- Modlac sie w ten sposob, narod wybrany  czerpie w Bogu potrzebne sily. 
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