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Pierwsze czytanie -  z ksiegi Nechemiasza  8, 2-4a.5-6.8-10 

Pierwszego dnia miesiąca siódmego przyniósł kapłan Ezdrasz Prawo przed 

zgromadzenie, w którym uczestniczyli przede wszystkim mężczyźni, lecz także 

kobiety oraz wszyscy inni, którzy byli zdolni słuchać. I czytał z tej księgi, zwrócony do 

placu znajdującego się przed Bramą Wodną, od rana aż do południa przed 

mężczyznami, kobietami i tymi, którzy rozumieli; a uszy całego ludu były zwrócone ku 

księdze Prawa. Pisarz Ezdrasz stanął na drewnianym podwyższeniu, które zrobiono 

w tym celu. Ezdrasz otworzył księgę na oczach całego ludu - znajdował się bowiem 

wyżej niż cały lud; a gdy ją otworzył, cały lud się podniósł. I Ezdrasz błogosławił 

Pana, wielkiego Boga, a cały lud z podniesieniem rąk swoich odpowiedział: «Amen! 

Amen!» Potem oddali pokłon i padli przed Panem na kolana, twarzą ku ziemi. 

Czytano więc z tej księgi, księgi Prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, tak 

że lud rozumiał czytanie. I rzekł im Nehemiasz: «Idźcie, spożywajcie potrawy 

świąteczne i pijcie napoje słodkie - poślijcie też porcje temu, który nic gotowego nie 

ma: albowiem poświęcony jest ten dzień Panu naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, 

gdyż radość w Panu jest waszą ostoją».     

 

« czytał z tej księgi, zwrócony do placu znajdującego się przed Bramą Wodną, 

od rana aż do południa przed mężczyznami, kobietami i tymi, którzy rozumieli » 

- Jestesmy w Jerozolimie kolo roku 450 pne, w poblizu Bramy zwanej Wodna. 

Narod wybrany wrocil z niewoli babilonskiej, Swiatynia jest juz odbudowana. 

Zebrani mezczyzni, kobiety i dzieci, przez kilka godzin sluchaja tekstow Prawa, 

czytanych po hebrajsku. Jest to jezyk, ktorego dobrze nie znaja. To dlatego 

czytajacy robi przerwy, w czasie ktorych ktos inny tlumaczy na aramejski, ktorym 

wowczas powszechnie poslugiwano sie w Jerozolimie. Mimo, ze trwa to dlugo, 

nikt sie nie nudzi, a wrecz przeciwnie : jest to prawdziwa « uczta Slowa ». 



Niektorzy placza wzruszeni, spiewaja i co chwila wznosza rece ku niebu, mowiac 

« amen ! ».  

Dzieje sie to w czasie, gdy narod wybrany przezywa kolejna chwile trudnosci i 

proby… gdy czesto brakuje mu nadziei…Mimo, ze uplynelo juz troche czasu od 

powrotu z niewoli babilonskiej, niektore « rany » jeszcze sie dobrze nie zabliznily. 

Tak bardzo oczekiwany powrot do ojczyzny, nie byl tak wspanialy, jak sobie to 

wyobrazali…stracili swoje domy i majatki, miasto zastali zgrabione, a Swiatynie 

zburzona… W czasie piecdziesieciu lat niewoli, marzyli o powrocie do kraju. A 

kiedy to sie zrealizowalo, trudno im sie porozumiec, trudno utrzymac zgode… W 

czasie ich nieobecnosci do Jerozolimy, przybylo wielu pogan i zadomowili sie w 

niej. Zydowskie wladze religijne sa zaniepokojone « rozluźnieniem » praktyk 

religijnych : wielu Zydow zawiera zwiazki malzenskie z poganami, a w ten sposob 

trudno o przestrzeganie zydowskich przykazan i zasad zwiazanych z zyciem 

codziennym. Jerozolima jest wowczas pod panowaniem perskim. Kalpan 

Ezdrasz i Nehemiasz otrzymuja od krola perskiego misje odbudowy murow 

otaczajacych miasto. Uzyskuja dzieki temu pozycje, pozwalajaca im na pomoc 

narodowi wybranemu. Jednocza wiec sily i robia wszystko, by poprawic sytuacje 

swego ludu, by podniesc go na duchu : 

- Gdyz jak nigdy dotad, wspolnota zydowska potrzebuje jednosci. Codzienny 

kontakt z poganami i ich zwyczajami oslabia ich, a czasem nawet prowadzi do 

obojetnosci religijnej. 

- W calej historii narodu wybranego, jego jednosc dokonywala sie w imie 

Przymierza z Bogiem. To Przymierze bylo scisle zwiazane z :ziemia obiecana, 

miastem swietym - Jerozolima i Slowem Bozym. 

Gdy mury i miasto Jerozolimy, w tym Swiatynia, zostaja odbudowane, pozostaje 

zorganizowac celebracje, w czasie ktorej tlumy beda mogly sluchac Slowa 

Bozego. Na te okazje zbudowano wysoka trybune z drewna, na ktorej kaplan i 

tlumacze glosza Slowo Boze.  

Warto podkreslic, ze aby umocnic i zjednoczyc wspolnote zydowska, 

Ezfrasz i Nehemiasz nie prawia im moralow ale zapraszaja na uczte Slowa 

Bozego.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Psalm 19, 8, 9, 10, 15 

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. 

Niech znajdą uznanie słowa ust moich i myśli mego serca  

u Ciebie, Panie, moja Skało i mój Zbawicielu!  

 

Spiewany dzis psalm : 

- Nawiazuje do ksiegi Powtorzonego Prawa, napisanej w czasach, gdy w 

Krolestwie Judy przestawano praktykowac wiare. Slowa tej ksiegi bily na  alarm, 

przypominajac wszystkie przykazania Mojzeszowe.  

- Zawiera medytacje nad rola i znaczeniem Prawa. 

- Jest swoista forma edukacji religijnej, ktorej celem jest utrzymanie narodu 

wybranego na dobrej drodze, aby byl szczesliwy i wypelnil powierzona mu przez 

Boga misje. 

 

« Jego lud jest własnością Pana, dziedzictwem Jego wydzielonym jest Jakub. 

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, 9-11) 

- W jezyku biblijnym znaczy to, ze Bog dal ludziom Prawo, aby pomoglo im 

nauczyc sie « latac o wlasnych skrzydlach ». 

- Bog chce, by czlowiek byl wolny. 

 

• « Gdy syn twój zapyta cię kiedyś: «Jakie jest znaczenie tych świadectw, 

praw i nakazów, które wam zlecił Pan, Bóg nasz?», odpowiesz swojemu 

synowi: «Byliśmy niewolnikami faraona w Egipcie i wyprowadził nas Pan z 

Egiptu mocną ręką. Uczynił na oczach naszych znaki i cuda wielkie 

przeciwko Egiptowi, faraonowi i całemu jego domowi. Wyprowadził nas 

stamtąd, by iść z nami i przyprowadzić nas do ziemi, którą poprzysiągł dać 

przodkom naszym. Wtedy rozkazał nam Pan wykonywać wszystkie te 

prawa, bać się Pana, Boga naszego, aby zawsze dobrze nam się wiodło i 

aby nas zachował przy życiu, jak to dziś czyni. » (Pwt 6, 20-24) 

 
 

« nakazy Pana słuszne - radują serce; przykazanie Pana jaśnieje i oświeca 

oczy »  



- Przykazania podobnie jak promienie słoneczne, udzielają człowiekowi nowej siły 

życiowej. 

« Prawo Pana doskonałe - krzepi ducha; świadectwo Pana niezawodne - 

poucza prostaczka«  

 

 - Tylko Bog jest prawdziwie doskonaly….pozwolmu Mu sie prowadzic… 
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