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Pierwsze czytanie - z ksiegi Syracha 27, 4-7
Gdy sitem się przesiewa, zostają odpadki, podobnie [okazują się] błędy człowieka w
jego rozumowaniu. Piec wystawia na próbę naczynia garncarza, a sprawdzianem
człowieka jest jego wypowiedź. Hodowlę drzewa poznaje się po jego owocach,
podobnie serce człowieka - po rozumnym słowie. Nie chwal człowieka, zanim poznasz,
jak przemawia, to bowiem jest próbą dla ludzi.
-

Ksiega Syracha jest tez nazywana :
•
•
•
•

-

ksiegą Ben Syracha czyli syna Syracha
ksiegą Syracydesa
ksiegą Mądrości Syracha
W tlumaczeniu Wulgaty nosi ona nazwę Ecclesiasticus, co z czasem po
polsku nazywano Eklezjastykiem. Ta nazwa pochodzi z pierwszych wiekow
Kosciola, gdy zalecano jej lekture osobom nowoochrzczonym.

Nie jest to ksiega ani historyczna ani profetyczna. Jest czyms w rodzaju
poradnika moralnego.
Jej autorem jest Ben Syrach czyli syn Syracha, mieszkajacy w Jerozolimie
i piszacy po hebrajsku okolo 180 roku przed Chrystusem. Nieco pozniej bo
okolo 130 roku przetlymaczyl ja na grecki wnuk Syracha. Mieszkal on w
Aleksandrii, w Egipcie.

-

Pod koniec pierwszego wieku naszej ery, zydowscy uczeni w Pismie ustalili
oficjalna liste – kanon ksiag Biblii. Zaliczono do niego tylko ksiegi napisane
po hebrajsku i to na terenie Izraela. Jako, ze original ksiegi Syracha
napisany po hebrajsku zostal zagubiony, mimo ze tresc tej ksiegi byla
powszechnie znana, nie zaliczono jej do tego kanonu. Tymczasem diaspory
zydowskie, zyjace poza Izraelem, uznawaly tlumaczenie greckie tej ksiegi i
zaliczaly ja do zydowskeigo kanonu Biblii.

-

Celem ksiegi Syracha jest przedstawienie warunkow, umozliwiajacych
przetrwanie narodu wybranego. Sa nimi:
• Przekazywanie wiary.
• Zachowanie swej tozwsamosci narodowej i religijnej.
• Zachowanie zwyczajow.
• Przekazanie umilowania Prawa. Dla narodu wybranego to wlasnie w
Prawie mozna znalesc prawdziwa Madrosc.

-

Ksiega Syracha jest zbiorem przyslow i madrosci zyciowych,
zakorzenionych w zyciu i kulturze narodu wybranego. To dlatego sa one
czesto trudne do zrozumienia dzisiaj dla chrzescijan.
I tak, w czytanym dzis fragmencie Syrach uzyl trzech obrazow:
1. Obraz przesiewania odrobinek prawdziwego zlota: zanieczyszczenia
zlota sa tu porownane do bledow czlowieka.
2. Obraz garncarza: gdy garncarz wstawia swoje naczynia do pieca, od razu
widac czy dobrze wykonal swa prace.
3. Obraz drzewa: po jakosci owocow widac czy drzewo jest zdrowe.

« Sprawdzianem człowieka jest jego wypowiedź. (…) Nie chwal człowieka, zanim
poznasz, jak przemawia, to bowiem jest próbą dla ludzi. »
-

Syrach tlumaczy tu, ze slowa czlowieka « zdradzaja » to, co ma w glebi
serca. Czlowiek “zlotego serca” bedzie wypowiadal “zlote slowa”…
Nasze slowa sa zwierciadlem naszego serca…

-

Dwa wieki pozniej, Jezus nawiazujac do ksiegi Syracha, powiedzial:
“Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły
człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego
usta.” (Lk 6,45)

PSALM 92, 2-3. 13-14. 15-16
Dobrze jest dziękować Panu
i śpiewać imieniu Twemu, o Najwyższy:
głosić z rana Twoją łaskawość,
a wierność Twoją nocami,
Sprawiedliwy zakwitnie jak palma,
rozrośnie się jak cedr na Libanie.
Zasadzeni w domu Pańskim
rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga.
Wydadzą owoc nawet i w starości,
pełni soków i zawsze żywotni,
aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy,
moja Skała, nie ma w Nim nieprawości.

«Pan jest sprawiedliwy, moja Skała, nie ma w Nim nieprawości »
-

Jest to nawiazanie do zdazen na pustyni, gdy narod wybrany doswiadczal
glodu i pragnienia. Szybko zapomnieli o wybawieniu z niewoli egipskiej i
oskarzali wtedy Mojzesza i Boga, ze to ich wina. (Wyj 17, 1-7)
A Bog nie patrzac na ich grzechy, w cudowny sposob sprawil, ze ze skaly
wyplynela woda… W ten sposob tlumaczyl im, ze On zawsze jest wierny,
nawet wtedy gdy oni tej wiernosci nie dotrzymuja, gdy watpia w Niego czy
buntuja sie.

« Dobrze jest dziękować Panu (…) głosić z rana Twoją łaskawość, a wierność Twoją
nocami… »
-

Slowa « Bog wierny i laskawy » wystepuja czesto w Biblii, a szczegolnie w
psalmach. Nawiazuja one do fragmentu z ksiegi Wyjscia:
“A Pan zstąpił w obłoku, i Mojżesz zatrzymał się koło Niego, i wypowiedział
imię Jahwe. Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: «Jahwe, Jahwe, Bóg
miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący
swą łaskę w tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwość,
niewierność, grzech, lecz nie pozostawiający go bez ukarania, ale zsyłający
kary za niegodziwość ojców na synów i wnuków aż do trzeciego i czwartego
pokolenia». (Wyj 34, 1-7)

“Dobrze jest dziękować Panu i śpiewać imieniu Twemu, o Najwyższy”
-

Oto rada, co robic by nie wpasc w « pulapke » buntowania sie przeciw
Bogu: regularnie dziekowac Mu i wielbic Go. Kazdego ranka “otwierac oczy”
na Jego Milosc i wiernosc.

-

Dziekowanie Bogu za konkretne rzeczy, umacnia nas w ufnosci Jemu. A to
moze rozswietlac zycie czlowieka w kazdej sytuacji… Podczas gdy
nieufnosc i podejrzenia zaciemniaja i falszuja spojrzenie czlowieka...

“Zasadzeni w domu Pańskim rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga. Wydadzą
owoc nawet i w starości, pełni soków i zawsze żywotni”
-

Dla ludzi zamieszkujacych w ziemi Swietej to bardzo jasny obraz. Cedry czy
palmy slyna z pelni zycia, z pieknych zielonych kolorow. Tamtejsza
roslinnosc, szczegolnie w okolicach Jerozolimy, wiosna oczekuje deszczu,
po ktorym prawie natychmiast odzywa...
Dla wierzacego, wodą ozywiajacą go, jest obecnosc Boga.

“głosić z rana” i “świadczyć, że Pan jest sprawy”
-

Slowa “głosić” i “świadczyć” znacza: oglaszac innym narodom, glosic
niewierzacym.
Bog powierzyl narodowi wybranemu misje swiadczenia wszystkim ludziom
o milosci Boga.

« Psalm. Pieśń. Na dzień szabatu. »
-

Tymi slowami zaczyna sie spiewany dzisiaj psalm. Szabat jest szczegolnym
czasem, kiedy narod wybrany zaglebia sie w spiewach dziekczynienia i
uwielbiania wiernosci oraz milosci Bozej.
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