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Pierwsze czytanie – z ksiegi Syracha 35, 12... 18  

Pan jest Sędzią, który nie ma względu na osoby. Nie będzie miał On względu na osobę 
przeciw biednemu, owszem, wysłucha prośby pokrzywdzonego. Nie lekceważy 
błagania sieroty i wdowy, kiedy się skarży. Czyż łzy wdowy nie spływają po policzkach, 
a jej lament nie świadczy przeciw temu, kto je wyciska? Kto służy Bogu, z 
upodobaniem będzie przyjęty, a błaganie jego dosięgnie obłoków. Modlitwa biednego 
przeniknie obłoki i nie ustanie, aż dojdzie do celu. Nie odstąpi ona, aż wejrzy 
Najwyższy i ujmie się za sprawiedliwymi, i wyda słuszny wyrok. 

- Ben Syrach, autor ksiegi Syracha, otworzyl szkole madrosci w Jerozolimie kolo 
180 roku przed nasza era. To dlatego zyskal przydomek Ben Syracha Madrego. 
W tym czasie narod wybrany znajdowal sie pod okupacja grecka, zapoczatkowana 
w 332 roku. W czasie tej okupacji, dochodzilo do roznych przesladowan, jednak 
lata trzydzieste czwartego wieku pne byly spokojne i Zydzi mogli bez przeszkod 
zachowywac swoje zwyczaje i praktyki religijne. Paradoksalnie, ta panujaca 
tolerancja miala nie tylko korzyści bowiem wspolistnienie dwoch roznych 



cywilizacji takich, jak grecka i zydowska, bylo zagrozeniem dla czystosci religi 
zydowskiej.  
 

- Ben Syrachowi zalezalo na przekazaniu calej wiary zydowskiej. Korzysta on z 
wielowiekowej refleksji, opartej na doswiadczeniu Przymierza. Narod wybrany 
stopniowo odkrywal prawdziwe oblicze Boga, patrzac na Jego dzialania, 
interwencje wyzwalajace go z licznych trudnosci i zniewolen. 

 

« Nie będzie miał On względu na osobę przeciw biednemu, owszem, wysłucha 
prośby pokrzywdzonego. Nie lekceważy błagania sieroty i wdowy, kiedy się 
skarży. » 

• Pan jednak rzekł do Samuela: «Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki 
wzrost, gdyż nie wybrałem go, nie tak bowiem człowiek widzi <jak widzi 
Bóg>, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy 
na serce». (1 Sm 16,7) 
 

• « albowiem Bogiem jestem, nie człowiekiem; pośrodku ciebie jestem Ja 
- Święty, i nie przychodzę, żeby zatracać. » (Oz 11,9) 

 

« Czyż łzy wdowy nie spływają po policzkach, a jej lament nie świadczy przeciw 
temu, kto je wyciska?  

- W tekscie hebrajskim jest napisane : «czyz  łzy wdowy nie spływają po policzkach 
Boga ?» 

 

Ben Syrach przedstawia cztery typy ubostwa, istniejace w spolecznestwie Starego 
Testamentu, ktorych chronilo Prawo zydowskie : 

- czlowiek ubogi materialnie 
- przesladowany 
- sierora 
- wdowa   

 

« Kto służy Bogu, z upodobaniem będzie przyjęty, a błaganie jego dosięgnie 
obłoków. » 

- Bog patrzy na serce czlowieka, tymczasem czlowiek czesto okresla kogos, 
zwracajac uwage tylko na jego powierzchownosc… 

 



« Modlitwa biednego przeniknie obłoki i nie ustanie, aż dojdzie do celu. Nie 
odstąpi ona, aż wejrzy Najwyższy i ujmie się za sprawiedliwymi, i wyda słuszny 
wyrok. » 

- Kiedy czlowiek doswiadczajac swego ubostwa wie, ze moze liczyc tylko na Boga, 
jego modlitwa jest nieustannym krzykiem serca… wtedy jego serce coraz bardziej 
otwiera sie na Boga… 

- Ben Syrach przypomina tu nauczanie prorokow : najpiekniejsza ofiara czy tez 
najpiekniesze modlitwy, jakie czlowiek moze zlozyc Bogu, nie moga zastapic 
otwartosci serca i pragnienia Boga… 
 

• « Oddalenie się od zła jest upodobaniem Pana, a oddalenie się od 
niesprawiedliwości jest jak ofiara przebłagalna. » (Syr 35,3) 

 

 

 

 

PSALM  34, 2-3, 16.18, 19.23 

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! 

Oczy Pana [zwrócone są] ku sprawiedliwym,  

a Jego uszy na ich wołanie.  

Oblicze Pana [zwraca się] przeciw źle czyniącym,  

by pamięć o nich wygładzić z ziemi.  

Pan jest blisko skruszonych w sercu  

i wybawia złamanych na duchu.  

Pan uwalnia dusze sług swoich,  

nie dozna kary, kto się doń ucieka.  

 

- Psalm 34 nalezy do grupy “alfabetycznych”: kazdy werset poprzedzony jest 
kolejna litera alfabetu.  

- Wyraza w ten sposob wiare w to, ze jedyna droga do szczescia, prawdziwa 
madroscia jest zawierzenie Bogu calego swego zycia i nieustanne ufanie Mu.  
 



“Pan jest blisko skruszonych w sercu i wybawia złamanych na duchu.”  

- Slowa te nawiazuja do pierwszego czytania, do slow gloszacych, ze Bog jest 
szczegolnie blisko tego, kto cierpi…ze “nasze lzy plyna po Jego policzkach”… 
Narod wybrany, glownie dzieki prorokom odkrywal stopniowo prawdziwe oblicze 
Boga. Potrzeba bylo wiele czasu, by zrozumial, ze jest On Bogiem bliskim, 
wspolczujacym i kochajacym czlowieka… 
 

• “Zstąpiłem, aby go wyrwać z ręki Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi 
żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód….” (Wyj 3,8) 

 

“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!” 

- Te slowa nie zawsze latwo jest wypowiedziec, szczegolnie gdy doswiadcza sie 
czego trudnego… 
 
Slowa te wyrazaja wiare narodu wybranego:  
 
1. wiare pelna pewnosci, ze Bog jest blisko cierpiacych 
2. wiare, ze gdy wolamy do Niego o pomoc, On wzbudza w sercach naszych braci 
zapal i otwartosc serca, by pomogli w zmienieniu tej sytuacji, by pomogli 
przetrwac, a czasem nawet, by oddalic zlo.  
Umocnieni Duchem Swietym, mozemy przezwyciezyc niepokoj i przejsc przez 
trudnosci trzymajac sie za rece… 

 

“Chcę błogosławić Pana w każdym czasie, na ustach moich zawsze Jego chwała.” 

- Slowa te sa modlitwa uwielbienia, ktora wyplywa z doswiadczenia pomocy Bozej. 

Czesc psalmu, ktora spiewamy dzisiaj, opisuje cale dzielo Boga  - to, co uczynil 
dla czlowieka : «  On wysluchuje, wybawia… jest bliski kazdego, kto Go potrzebuje i 
kto do Niego wola…troszczy sie o czlowieka… “ 

Slowo « Pan » uzyte w tym psalmie jest synonimem slowa « YHVH », wyrazajacego 
nieustanna obecnosc Boga wsrod swego ludu na przesrzeni dziejow.  
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