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Pierwsze czytanie – z ksiegi Syracha  3, 17-18. 20. 28-29 

Synu, w sposób łagodny prowadź swe sprawy, a każdy, kto jest prawy, będzie cię 

miłował. O ile wielki jesteś, o tyle się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana. Wielka jest 

bowiem potęga Pana i przez pokornych bywa chwalony. Na chorobę pyszałka nie ma 

lekarstwa, albowiem nasienie zła w nim zapuściło korzenie. Serce rozumnego 

rozważa przypowieści, a ucho słuchacza jest pragnieniem mędrca. 

 

« Serce rozumnego rozważa przypowieści, a ucho słuchacza jest pragnieniem 

mędrca. » 

- Madrosc w jezyku biblijnym oznacza umiejetnosc szczesliwego zycia.  

- Mędrzec jest idealem czlowieka, ktory zawsze pamieta, ze :  

• «cała mądrość od Boga pochodzi » (Syr 1,1) 

• ze tyko Bog zna wszystkie tajemnice zycia i sekret szczescia 

 

- Autor ksiegi Syracha pisze o madrosci tak, jakby byla ona osoba.  

Bog uczynil narod wybrany « kustoszem » swych planow, tajemnic i madrosci.   

 



• « Wtedy przykazał mi Stwórca wszystkiego, Ten, co mnie stworzył, 

wyznaczył mi mieszkanie i rzekł: «W Jakubie rozbij namiot i w Izraelu 

obejmij dziedzictwo!» (Syr 24,8) 

  Narod wybrany nieustannie szuka madrosci : 

«  U bram świątyni prosiłem o nią i aż do końca szukać jej będę. » (Syr 51,14) 

a szczescie, znajduje w rozmyslaniu nad Jego Prawem : 

«Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na 

drogę grzeszników i nie siada w kole szyderców, lecz ma upodobanie w 

Prawie Pana, nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą. » (Ps 1,1-2)  

 

« Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa, albowiem nasienie zła w nim 

zapuściło korzenie. » 

 -  Serce i uszy pyszalka sa zamnkiete, jest tak napelniony soba, ze nie ma w nim 

miejsca dla Boga… 

- Czlowiek pokorny zna swoja malosc i swe ubostwo, zawsze pamieta, ze 

wszystko, co posiada zawdziecza Bogu. Liczy na Boga, a nie na wlasne sily, jest 

gotowy przyjac Jego dary, Jego przebaczenie…. 

 

 

« Synu, w sposób łagodny prowadź swe sprawy, a każdy, kto jest prawy, 

będzie cię miłował. O ile wielki jesteś, o tyle się uniżaj, a znajdziesz łaskę u 

Pana. » 

 

• « Pokorni wzmogą swą radość w Panu, i najubożsi rozweselą się w Świętym 

Izraela… » (Iz 29,19)  

• « «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed 

mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. » (Mt 11,25) 

Bog powierza pokornym swoje plany, powierza im misje sluzenia innym : 

• « Pan Bóg Mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą  

strudzonemu, przez słowo krzepiące. Każdego rana pobudza me ucho, bym 

słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył Mi ucho, a Ja się nie oparłem ani 

się cofnąłem. » (Iz 50,4-5) 

     

Przykladem niestrudzonego slugi Bozego byl min. Mojzesz :  

« Mojżesz zaś był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze 

wszystkich ludzi, jacy żyli na ziemi. » (Lb 12,3) 

 

 

 

 



Swiety Pawel pisal :  

« Jeżeli już trzeba się chlubić, będę się chlubił z moich słabości. » (2 Kor 11,30) ; 

« Pan mi powiedział: «Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się 

doskonali». Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała 

we mnie moc Chrystusa. » (2 Kor 12,9) 

 

A Jezus, Sluga Bozy « par excellence » mowil o sobie :  

«Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was 

pokrzepię.  Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy 

i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. » (Mt 11, 28-29) 

 

 

 

PSALM  68, 4-5, 6-7, 10-11 

A sprawiedliwi się cieszą i weselą  

przed Bogiem, i radością się rozkoszują.  

Śpiewajcie Bogu, grajcie Jego imieniu;  

wyrównajcie drogę Temu, co cwałuje na obłokach!  

 

Jahwe Mu na imię;  

radujcie się przed Jego obliczem!  

Ojcem dla sierot i dla wdów opiekunem  

jest Bóg w swym świętym mieszkaniu.  

 

Bóg przygotowuje dom dla opuszczonych,  

a jeńców prowadzi ku pomyślności;  

na ziemi zeschłej zostają tylko oporni.  

 

Zesłałeś, Boże, obfity deszcz,  

swe wyczerpane dziedzictwo Ty orzeźwiłeś.  

Twoja rodzina, Boże, w nim zamieszkała;  

pokrzepiłeś w swej dobroci biednego. 

 

« Jahwe Mu na imię » 

- Imię Jahwe znaczy : nieustajaca obecnosc Boga posrod swoich. 

- Mojzesz byl pierwszym, ktoremu Bog Je objawil. 

 

« sprawiedliwi się cieszą i weselą przed Bogiem, i radością się rozkoszują. 

Śpiewajcie Bogu, grajcie Jego imieniu; (…) Jahwe Mu na imię; radujcie się 

przed Jego obliczem! » 



 

 - Radosc ludu wyzwolonego z Egiptu :      

•  «Myriam, siostra Aarona, wzięła bębenek do ręki, a wszystkie kobiety szły 

za nią w pląsach i uderzały w bębenki. A Miriam przyśpiewywała im: 

«Śpiewajmy pieśń chwały na cześć Pana, bo swą potęgę okazał, gdy konie i 

jeźdźców ich pogrążył w morzu». (Wyj 15,20-21) 

 

- Radosc Dawida, tanczacego w czasie przenoszenia Arki Przymierza : 
 

• « Dawid, jak i cały dom Izraela tańczyli przed Panem z całej siły przy 

dźwiękach pieśni3 i gry na cytrach, harfach, bębnach, grzechotkach i 

cymbałach. » (2 S m 6,5) 

 

« Zesłałeś, Boże, obfity deszcz, swe wyczerpane dziedzictwo Ty orzeźwiłeś. 

Twoja rodzina, Boże, w nim zamieszkała; pokrzepiłeś w swej dobroci 

biednego. »  

- Wybawienie z niewoli egipskiej bylo pierwszym doswiadczeniem zbawczej 

interwencji Boga. 

- W Biblii kazda aluzja do wyzwolenia, nawiazuje do ucieczki z Egiptu ale takze do 

powrotu z niewoli babilonskiej, czy tez do innych interwencji Bozych, bedacych 

wyzwoleniem jednostek czy calego narodu wybranego. 

 

 

« Zesłałeś, Boże, obfity deszcz, swe wyczerpane dziedzictwo Ty orzeźwiłeś.» 

• Inaczej tlumaczac : « Tylko Ty Boze zawsze zsylales przerozne dary dla 

swego ludu, z ktorym zawarles Przymierze. » 

 

- Jest to aluzja do many, zsylanej na pustyni: 

 

• « Pan powiedział wówczas do Mojżesza: «Oto ześlę wam chleb z nieba, na 

kształt deszczu. I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według 

potrzeby dziennej. » (Wyj 16,4) 
 

• « Rzeczywiście wieczorem przyleciały przepiórki i pokryły obóz, a nazajutrz 

rano warstwa rosy leżała dokoła obozu. Gdy się warstwa rosy uniosła ku 

górze, wówczas na pustyni leżało coś drobnego, ziarnistego, niby szron na 

ziemi. Na widok tego Izraelici pytali się wzajemnie: «Co to jest?» - gdyż nie 

wiedzieli, co to było. Wtedy powiedział do nich Mojżesz: «To jest chleb, który 

daje wam Pan na pokarm. » (Wyj 16, 13-15)  

 

- Jest to tez aluzja do kazdego deszczu, bez ktorego ziemia Izraela nie 

« plynelaby mlekiem i miodem »… Narod wybrany kilkakrotnie doswiadczyl 

suszy i nieurodzaju :  

 

http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1213#P3


    * Siedem lat suszy za czasow Jozefa, syna Jakuba. 

 

    * Dwuletnia susza w w królestwie Achaba, ktora stala sie okazja do 

konfrontacji proroka Eliasza z poganska krolowa Izebel, ktora adorowala 

boga Baala. (1 Krl 17 i 18) 

 

    * W cesarstwie rzymskim panowala dolegliwa susza za panowania 

cesarza Klaudiusza. To z tego powodu proszono o pomoc finansowa rozne 

wspolnoty pierwszych chrzescijan, zyjace w okregu basenu 

Srodziemnomorskiego, Wspomina o tym Pawel w liscie do Koryntian 

zachecajac ich do pomocy, do podzielenia sie tym, co posiadaja… (2 Kor 8 i 

9).  

- Dla chrzescijan codzienna « manna » jest Eucharystia :  

« Jam jest chleb życia.  Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest 

chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem 

żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. 

Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata». (J 6, 48-51)  
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