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Pierwsze czytanie - z ksiegi Jozuego 5, 9a.10-12
I rzekł Pan do Jozuego: «Dziś zrzuciłem z was hańbę egipską». Rozłożyli się obozem
Izraelici w Gilgal i tam obchodzili Paschę czternastego dnia miesiąca wieczorem, na
stepach Jerycha. Następnego dnia Paschy jedli z plonu tej krainy, chleby przaśne i
ziarna prażone tego samego dnia. Manna ustała następnego dnia gdy zaczęli jeść plon
tej ziemi. Nie mieli już więcej Izraelici manny, lecz żywili się tego roku z plonów ziemi
Kanaan.
-

Mojzesz nie dotarl do ziemi obiecanej – zmarl wczesniej, na gorze Nebo, na terenie
dzisiejszej Jordanii.
•

« Mojżesz wstąpił ze stepów Moabu na górę Nebo, na
szczyt Pisga, naprzeciw Jerycha. Pan zaś pokazał mu całą
ziemię Gilead aż po Dan, całą - Neftalego, ziemię Efraima i
Manassesa, całą krainę Judy aż po Morze Zachodnie,
Negeb, okręg doliny koło Jerycha, miasta palm, aż do Soaru.
Rzekł Pan do niego: «Oto kraj, który poprzysiągłem
Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi tymi słowami: Dam go
twemu potomstwu. Dałem ci go zobaczyć własnymi oczami,
lecz tam nie wejdziesz». Tam, w krainie Moabu, według

postanowienia Pana, umarł Mojżesz, sługa Pański. » (Ex
34,1-6)
-

Nie wiadomo kto napisal ksiege Jozuego. Opisuje ona wejscie narodu wybranego
do ziemi obiecanej, poczawszy od przejscia przez rzeke Jordan. Tak wiec weszli
od strony Wschodu. Cala ta ksiega jest wezwaniem Izraela do wiernosci.
Przypomina o dwoch wydarzeniach, ktorych narod wybrany nie moze nigdy
zapomniec :
1. Bog wybawil nas z niewoli egipskiej.
2. Bog wyprowadzil nas z Egiptu, aby dac nam w posiadanie ziemie, ktora obiecal
naszym ojcom.

Autor ksiegi Jozuego przypomina, ze otrzymujemy wszystko od Boga, a kiedy o tym
zapominamy, wchodzimy w « slepe uliczki »…

«… tam obchodzili Paschę czternastego dnia miesiąca wieczorem, na stepach
Jerycha. »
-

Jest tu nawiazanie do Paschy, ktora naznaczyla ucieczke z Egiptu i cudowne
przejscie przez Morze Czerwone
Tym razem Zydzi obchodza Pasche po wejsciu do Ziemi Obiecanej i po cudzie
nad Jordanem.
Autor ksiegi Jozuego podkresla w ten sposob, ze to ten sam Bog jest Autorem tych
wydarzen…to On wyzwala swoj lud i to On wprowadza go do Ziemi Obiecanej.
Jozue to pseudonim, jaki Mojzesz nadal Joszebie (czy inaczej Ozeuszowi) :
znaczenie tego pseudonimu to « On zbawia ». Jozue po hebrajsku brzmi
« Jeoszua », co dokladnie znaczy : « tylko Bog zbawia ».

« Następnego dnia Paschy jedli z plonu tej krainy, chleby przaśne i ziarna
prażone tego samego dnia. Manna ustała następnego dnia gdy zaczęli jeść plon
tej ziemi. Nie mieli już więcej Izraelici manny, lecz żywili się tego roku z plonów
ziemi Kanaan. »
-

Zmiana pozywienia wskazuje na to, ze pewna karta historii jest juz zamknieta :
zakonczyla sie wedrowka przez pustynie i rozpoczelo sie nowe zycie w Ziemi
Obiecanej. Narod wybrany przeobraza sie z koczownikow w rolnikow.
W komentarzu « Targum » do ksiegi Pwt 34 czytamy :
•

« Bog zsylajac nam manne na pustyni, nauczyl nas, jak
karmic ubogich. »

-

Targum to komentarze do Bibli przetlumaczonej na jezyk aramejski, ktorym
poslugiwano sie oficjalnie w synagogach od szostego wieku pne. Po powrocie z
wygnania do Babiloni, Cyrus – owczesny wladca środkowego Wschodu, nakazal
uzywania jezyka aramejskiego w calym swoim imperium. Stad praktyka
tlumaczenia tekstow biblijnych na aramejski. Czasem dolaczano komentarze do
tych tlumaczen, a nazwano je « Targum ».

Psalm 34, 2-3, 4-5, 6-7
Chcę błogosławić Pana w każdym czasie,
na ustach moich zawsze Jego chwała.
Dusza moja będzie się chlubiła w Panu,
niech słyszą pokorni i niech się weselą!
Uwielbiajcie ze mną Pana,
imię Jego wspólnie wywyższajmy!
Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał
i uwolnił od wszelkiej trwogi.
Spójrzcie na Niego, promieniejcie radością,
a oblicza wasze nie zaznają wstydu.
Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał,
i wybawił ze wszystkich ucisków.
-

Jest to psalm alfabetyczny : sklada sie z 22 wersow (jak 22 litery w alfabecie
hebrajskim). Wyraza on dziekczynienie za Przymierze.

-

Izrael odkryl dwa wymiary swego powolania :
1. Gloszenia, nauczania innych narodow o zaufaniu Bogu.
• « Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał i uwolnił od
wszelkiej trwogi.» (w.5)
• «Uwielbiajcie ze mną Pana, imię Jego wspólnie
wywyższajmy! » (w.4)
2. Bycia « instrumentem » w rekach Boga, jak Mojzesz czy Jozue… szczegolnie
wobec ubogich :
• « niech słyszą pokorni i niech się weselą! » (Ps 34,3)
• « «Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was
należy królestwo Boże. » (Lk 6,20)

Ubodzy duchem potrafia uznac i zaakceptowac swa malosc i niedoskonalosc. To oni
zawsze wzywaja Boga na pomoc…
•

« Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie;
kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi,
otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.
Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który
poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu
węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać
dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz,
który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go
proszą. » (Mt 7,7)

- Polska Misja Katolicka w Strasburgu,
-

ks. Ryszard Górski

- Parafia Notre Dame de Lourdes
-

9, rue du Hohwald 67000 Strasbourg
-

tel: 03.88.32.31.60

