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Pierwsze czytanie  -  z ksiegi Rodzaju  18,1-10a 

Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do 

namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham spojrzawszy dostrzegł trzech ludzi 

naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie. A 

oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł: «O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz 

nie omijać Twego sługi! Przyniosę trochę wody, wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, a 

potem odpocznijcie pod>drzewami. Ja zaś pójdę wziąć nieco chleba, abyście się 

pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro przechodzicie koło sługi waszego». A oni mu 

rzekli: «Uczyń tak, jak powiedziałeś». Abraham poszedł więc spiesznie do namiotu 

Sary i rzekł: «Prędko zaczyń ciasto z trzech miar najczystszej mąki i zrób 

podpłomyki». Potem Abraham podążył do trzody i wybrawszy tłuste i piękne cielę, dał 

je słudze, aby ten szybko je przyrządził. Po czym, wziąwszy twaróg, mleko i 

przyrządzone cielę, postawił przed nimi, a gdy oni jedli, stał przed nimi pod drzewem. 

Zapytali go: «Gdzie jest twoja żona, Sara?» - Odpowiedział im: «W tym oto 



namiocie». Rzekł mu [jeden z nich]: «O tej porze za rok znów wrócę do ciebie, twoja 

zaś żona Sara będzie miała wtedy syna».  

 

- Opisane powyzej zdarzenie mialo miejsce na ziemi Kanaan, w okolicach 

dzisiejszego miasta Hebron.  

- Mieszkancy Kanaan kilkakrotnie udzieli schronienia Abrahamowi w lesie 

debowym. Uwazali deby za swiete drzewa.  

- To nie po raz pierwszy Bog przemawia do Abrahama ale po raz pierwszy w 

historii, Bog sam « zaprasza sie » w goscine do czlowieka… 
 

• « Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci 

błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się 

błogosławieństwem » (Rodz 12, 2-3) 
 

• «Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to 

uczynić»; potem dodał: «Tak liczne będzie twoje 

potomstwo». (Rodz 15,5) 
 

           - Abraham, opierajac sie na tych obietnicach, powierzyl Bogu swe zycie, 

choc po ludzku patrzac - oboje z Sara byli sterylni i w podeszlym wieku – z 

biegiem czasu zaczal watpic, ze te obietnice moga sie zrealizowac… 

     I tak , Abraham zaczal myslec, ze jego spadkobierca bedzie Eliezer, pozniej, ze 

chodzi tu o jego syna Izmaela, ktorego (za zgoda Sary) urodzila mu sluzaca Agar:  

•  Abram rzekł: «O Panie, mój Boże, na cóż mi ona, 

skoro zbliżam się do kresu mego życia, nie mając 

potomka; przyszłym zaś spadkobiercą mojej 

majętności jest Damasceńczyk Eliezer». I mówił: 

«Ponieważ nie dałeś mi potomka, ten właśnie 

zrodzony u mnie sługa mój, zostanie moim 

spadkobiercą». Ale oto usłyszał słowa: «Nie on 

będzie twoim spadkobiercą, lecz ten po tobie 

dziedziczyć będzie, który od ciebie będzie pochodził  

(Gn 15,2-4).  
 

• « Co do Izmaela, wysłucham cię: Oto pobłogosławię 

mu, żeby był płodny, i dam mu niezmiernie liczne 

potomstwo; on będzie ojcem dwunastu książąt, 

narodem wielkim go uczynię.  Moje zaś przymierze 

zawrę z Izaakiem, którego urodzi ci Sara za rok o tej 

porze». (Rodz 17, 15-21) 

 

«Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do 

namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham spojrzawszy dostrzegł trzech 

ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich podążył od wejścia do namiotu na ich 

spotkanie. »  



 

- Wbrew pozorom, czytany dzis fragment Bibli nie porusza tematu goscinnosci, tak 

waznej i powszechnej w owczesnej cywilizacji. Jego przeslaniem jest 

nadzwyczajne wydarzenie : Bog sam zaprasza sie w goscine do czlowieka !  

Przychodzi do niego, by potwierdzic spelnienie obietnicy, ktorej Abraham przestal 

juz oczekiwac…  

 

«O tej porze za rok znów wrócę do ciebie, twoja zaś żona Sara będzie miała 

wtedy syna». 

- Gdy Sara watpi w slowa obietnicy, Pan mowi Abrahamowi : 

 «Dlaczego to Sara śmieje się i myśli: Czy naprawdę będę mogła rodzić, gdy już się 

zestarzałam? Czy jest coś, co byłoby niemożliwe dla Pana? » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Psalm  15  

Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie,  

kto zamieszka na Twojej świętej górze?  

Ten, który postępuje bez skazy, działa sprawiedliwie,  

a mówi prawdę w swoim sercu  
 

i nie rzuca oszczerstw swym językiem;  

ten, który nie czyni bliźniemu nic złego  

i nie ubliża swemu sąsiadowi;  

kto złoczyńcę uważa za godnego wzgardy,  

a szanuje tego, kto się boi Pana;  
 

ten, kto dotrzyma, choć przysiągł ze swoim uszczerbkiem;  

ten, kto nie daje swoich pieniędzy na lichwę  

i nie da się przekupić przeciw niewinnemu.  

Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje.  

 

- Wszystkie psalmy zostaly skomponowane, aby towarzyszyly modlitwom 

liturgicznym, w ktorych brali udzial pielgrzymi udajacy sie do Jerozolimy kilka 

razy w roku. 

 

« Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie, kto zamieszka na Twojej 

świętej górze? »  

- Psalm 15 przypomina pielgrzymom wymagania, jakim powinni sprostac zanim 

wejda do Swiatyni.  

• « Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg 

wasz! » (Kpl 19,2) 

 

« Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie ?  »  

 - który postępuje  sprawiedliwie,  

- ktory mówi prawdę  

 - ten, który nie czyni bliźniemu nic złego i nie ubliża swemu sąsiadowi  

 

 

 

 

 

 



• « Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na 

ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie. Nie będziesz 

zabijał. Nie będziesz cudzołożył. Nie będziesz kradł. 

Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu 

kłamstwa jako świadek. Nie będziesz pożądał domu 

bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony 

bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego 

niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej 

rzeczy, która należy do bliźniego twego». (Wyj 20, 

12-17) 

 

Podobnie Ezechiel mowi o sprawiedliwym czlowieku : 

« Ktokolwiek jest sprawiedliwy i przestrzega prawa i sprawiedliwości, kto nie 

jada mięsa z krwią i oczu nie podnosi ku bożkom domu Izraela, nie bezcześci 

żony bliźniego, nie zbliża się do żony w okresie jej nieczystości,  nie krzywdzi 

nikogo, zwraca zastaw dłużnikowi, nie popełnia rozboju, łaknącemu udziela 

swego chleba, nagiego przyodziewa szatą, nie uprawia lichwy, nie żąda 

odsetek, odsuwa swą rękę od nieprawości, sprawiedliwie rozsądza między 

jednym człowiekiem a drugim, stosuje się do moich ustaw i zachowuje wiernie 

moje przykazania, postępując uczciwie - ten na pewno żyć będzie - wyrocznia 

Pana Boga. » (Ez 18, 5-9) 

 

A prorok Micheasz rozwija tej mysl : 

« «Z czym stanę przed Panem, i pokłonię się Bogu wysokiemu? Czy stanę 

przed Nim z ofiarą całopalną, z cielętami rocznymi? Czy Pan się zadowoli 

tysiącami baranów, miriadami potoków oliwy? Czy trzeba, bym wydał 

pierworodnego mego za mój występek, owoc łona mego za grzech mojej 

duszy? 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, 6-8) 

 

Prorok Izajasz odpowiada podobnie na pytanie :  

«Kto z nas wytrzyma przy trawiącym ogniu? Kto z nas wytrwa wobec wieczystych 

płomieni?»   

« Ten, kto postępuje sprawiedliwie i kto mówi uczciwie, kto odrzuca zyski 

bezprawne, kto się wzbrania dłońmi przed wzięciem podarku, kto zatyka uszy, 

by o krwi nie słuchać, kto zamyka oczy, by na zło nie patrzeć -  ten będzie 

mieszkał na wysokościach, twierdze na skałach będą jego schronieniem; 

dostarczą mu chleba, wody mu nie zbraknie. » (Iz 33, 15-16) 

 

 

 



Jeszcze pozniej, prorok Zachariasz powtorzy :  

« A takie przykazania powinniście zachować: Bądźcie prawdomówni wobec 

bliźnich, w bramach waszych ogłaszajcie wyroki sprawiedliwe, zapewniające 

zgodę! Nie knujcie w sercu zła względem bliźnich, nie przysięgajcie fałszywie, 

gdyż tego wszystkiego nienawidzę» - wyrocznia Pana. » (Za 8, 16-17) 
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