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Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi - 2 

V Księga Mojżeszowa 8: 10-18 

„ Najesz się, nasycisz i będziesz błogosławił Pana, Boga twego, za piękną 

ziemię, którą ci dał. 11 Strzeż się, byś nie zapomniał o Panu, Bogu twoim, 

lekceważąc przestrzeganie Jego nakazów, poleceń i praw, które ja ci dzisiaj 

daję. 12 A gdy się najesz i nasycisz, zbudujesz sobie piękne domy i w nich 

zamieszkasz; 13 gdy ci się rozmnoży bydło i owce, obfitować będziesz w 

srebro i złoto, i gdy wzrosną twe dobra - 14 niech się twe serce nie unosi 

pychą, nie zapominaj o Panu, Bogu twoim, który cię wywiódł z ziemi 

egipskiej, z domu niewoli. 15 On cię prowadził przez pustynię wielką i 

straszną, pełną wężów jadowitych i skorpionów, przez ziemię suchą, bez 

wody, On ci wyprowadził wodę ze skały najtwardszej. 16 On żywił cię na 

pustyni manną, której nie znali twoi przodkowie, chcąc cię utrapić i 

wypróbować, aby ci w przyszłości wyświadczyć dobro.  

17 Obyś nie powiedział w sercu: «To moja siła i moc moich rąk zdobyły mi 

to bogactwo». 18 Pamiętaj o Panu, Bogu twoim, bo On udziela ci siły do 

zdobycia bogactwa, aby wypełnić dzisiaj przymierze, jakie poprzysiągł twoim 

przodkom. ” 

Rozważania 

To są słowa Mojżesza do Izraelitów tuż przed wejściem do ziemi obiecanej. 

Mojżesz wiedział, że jednego dnia Izraelitom będzie się dobrze powodziło w 

tej ziemi. Będą cieszyć się dobrymi plonami, dochodami i dostatkiem. Ale 

zapomną z czasem o tym, co Bóg dla nich uczynił, kiedy wyprowadził ich z 

niewoli, przeprowadził przez pustynię i dał w posiadanie obiecaną ziemię. 

Zaczną żyć w przekonaniu, że sami tego wszystkiego dokonali.  Ale czy tak 

się też nie dzieje i z nami? Kiedy wszystko dobrze nam idzie, często 

dochodzimy do wniosku, że sami sobie na to zapracowaliśmy. Nasza wiedza, 

osiagnięcia, talenty – to wszystko doprowadziło nas do tego, co już mamy. 

To nasza zasługa! Zaczyna nas wciągać ludzki sposób myślenia i 

zapominamy, że to wszystko jest z Bożej ręki, że dzięki Jego łasce to 

wszystko mamy.  

 Co w tym fragmencie zwróciło twoją uwagę? Dlaczego? 
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 Przypomnij sobie taki czas, kiedy cieszyłeś się własnymi osiągnięciami, 

zapominając podziękować za nie Bogu przyznająć, że wszystko co 

masz, pochodzi z Jego ręki? Kiedy zastanowisz się nad wszystkim, co 

posiadasz, za co chcesz oddać Bogu dziękczynienie? 

 W jaki sposób przemawia do ciebie Bóg poprzez słowa dzisiejszego 

wersetu? 

 

Refleksja: 

„Boże, dziękuję Ci za wszystko, co posiadam. Za moje przyjaźnie i relacje z 

drugimi, za dobytek i za talent, którym mnie obdarzyłeś. Wiem, że wszystko, 

co dobre, przychodzi z Twojej ręki, i że bez Twojej łaski i troski nie miałbym 

nic. Pobudzaj moje serce do wdzięczności, żebym zawsze rozpoznawał i 

doceniał Twoje działanie we wszystkim. Amen” 

 

Notatki: 

 


