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Pierwsze czytanie  Syr 27,30-28,7 

Złość i gniew są obrzydliwościami, których pełen jest grzesznik. Tego, który się mści, 
spotka zemsta Pana: On grzechy jego dokładnie zachowa w pamięci. Odpuść 
przewinę bliźniemu, a wówczas, gdy błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone 
grzechy. Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie 
uzdrowienia? Nie ma on miłosierdzia nad człowiekiem do siebie podobnym, jakże 
błagać będzie o odpuszczenie swoich własnych grzechów? Sam będąc ciałem trwa 
w nienawiści, któż więc odpokutuje za jego przewinienia? Pamiętaj na ostatnie 
rzeczy i przestań nienawidzić; - na rozkład ciała, na śmierć, i trzymaj się przykazań! 
Pamiętaj na przykazania i nie miej w nienawiści bliźniego, - na przymierze 
Najwyższego, i daruj obrazę! 

« Pamiętaj na przykazania i nie miej w nienawiści bliźniego, - na przymierze 

Najwyższego, i daruj obrazę! » 

- Autor ksiegi Syracha, zwany Syrachem Madrym, zyl w drugim wieku pne, 

zatem w czasach stosunkowo bliskich narodzinom Jezusa. Korzysta on z 

calego dorobku wiary ludu Izraela. Glosi, ze : 

• ”Pan cierpliwy jest dla ludzi i wylał na nich swoje 

miłosierdzie. Zobaczył On i wie, że koniec ich godny litości 

i dlatego pomnożył swoje przebaczenie. Miłosierdzie 

człowieka - nad jego bliźnim, a miłosierdzie Pana - nad 

całą ludzkością: On karci, wychowuje, poucza i zawraca 

jak pasterz swoją trzodę.” (Syr 19, 11-13) 

Potrzeba bylo wielu wiekow odkrywania Misterium Boga, by narod wybrany 

zrozumial, ze Bog jest Miloscia i ze stworzyl czlowieka na Swoj Obraz.  

Moznaby powiedziec, ze cala Biblia jest opisem cierpliwosci Boga, ktory za 

posrednictwem swych Prorokow, probuje uwolnic ludzkie serca od checi zemsty. Juz 

od Kaina, ktory byl pomszczony siedem razy, spirala przemocy tak wrosla w jego 

rodzine, ze jego daleki wnuk Lamek, chelpil sie, iz dokonal zemsty 77 razy.   

 

W czytanym dzisiaj fragmencie, Syrach mowi o przebaczeniu i zaprzestaniu zemsty. 

Podaje trzy argumenty : 

1. « Pamietaj o Przymierzu Najwyzszego i odpuść przewinę bliźniemu », co 

znaczy :  

‘Pamietaj, jak wierny jest Bog Przymierzu, ktore zawarl ze swym ludem – byl 

wierny nawet wtedy, gdy lud tej wiernosci nie dochowywal.’  

2. «  Przestrzegaj przykazan i wystrzegaj sie by nie zachowywac zalu do 

blizniego twego ».  



A co mowia przykazania?: « Bedziesz milowal blizniego swego jak siebie 

samego. » - Aby wypelnic to przykazanie trzeba umiec przebaczac.  

3. “Pamietaj, ze sam kiedys umrzesz. Wyrzeknij sie wiec kazdej nienawisci”.   

- Syrach chce tu przypomniec nam, ze pewnego dnia kazdy z nas stanie przed 

Sprawiedliwym Sedzia. 

• „Dlatego Pan cierpliwy jest dla ludzi i wylał na nich swoje 

miłosierdzie. Zobaczył On i wie, że koniec ich godny litości 

i dlatego pomnożył swoje przebaczenie. Miłosierdzie 

człowieka - nad jego bliźnim, a miłosierdzie Pana - nad 

całą ludzkością: On karci, wychowuje, poucza i zawraca 

jak pasterz swoją trzodę.“ (Syr 18, 13) 

 

„Pamiętaj na przykazania i nie miej w nienawiści bliźniego, - na przymierze 
Najwyższego, i daruj obrazę!“ 

- Chodzi tu o przebaczenie, ktore nie jest ani zapomnieniem, ani ignorancja ale 
proba przezycia, mimo „bolacych ran“ i proba odbudowania relacji, ktora 
zostala zburzona czy przerwana przez dokonane zlo, zranienie...To 
przebaczenie mozne byc tylko owocem dzialania Ducha Swietego w nas. 

- Jakze przypomina to slowa Jezusa na krzyzu: „Ojcze, przebacz im bo nie 
wiedza, co czynia.“ 

 

 

 

Psalm 103, 1-4.9-12 

Błogosław, duszo moja, Pana, 
i wszystko co, jest we mnie, święte imię Jego. 
Błogosław, duszo moja, Pana 
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. 

On odpuszcza wszystkie Twoje winy 
i leczy wszystkie choroby, 
On twoje życie ratuje od zguby, 
obdarza cię łaską i zmiłowaniem. 

Nie zapamiętuje się w sporze, 
nie płonie gniewem na wieki. 
Nie postępuje z nami według naszych grzechów 
ani według win naszych nam nie odpłaca. 

Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, 
tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli. 



Jak odległy jest wschód od zachodu, 
tak daleko odsunął od nas nasze winy. 

1. Spiewany dzis psalm, ma w rzeczywistosci 22 wersety. Alfabet hebrajski 
sklada sie z 22 liter, stad psalm ten jest nazywany „alfabetycznym“, co znaczy, 
ze jest dziekczynieniem za laske Przymierza, jest swoistym wyznaniem, ze 
cale nasze zycie nalezy do Boga „od A do Z“…  

2. Jest to tez psalm tzw paralelny czyli taki, w ktorym kazdy werset sklada sie z 
dwoch linijek, ktore powtarzaja sie jak echo. Taki paralelizm spotykamy w 
wielu fragmentach Biblii: w tekstach poetyckich i w prozie.  

« On odpuszcza wszystkie Twoje winy i leczy wszystkie choroby, On twoje 
życie ratuje od zguby,obdarza cię łaską i zmiłowaniem.“ 

- Te slowa drugiej zwrotki, nawiazuja do czytanego dzis fragmentu z ksiegi 
Syracha i rozwijaja go…   

„Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią,tak wielka jest łaska Pana (dla 
Jego czcicieli) dla tego, kto sie Go boi.“  

- W ciagu wiekow, w miare jak lud Izraela odkrywal prawdziwe Oblicze Boga, 
slowo ‚bojazn‘ i lek‘ przed Bogiem, stopniowo nabieralo znaczenia „milowania 
Boga w duchu synowskim“.  

- W sensie biblijnym, lek i bojazn oznaczaja zaufanie i oddanie malego dziecka w 
ramionach jego ojca, ktorego milosci i czulosci doswiadcza. To dziecko wie, ze 
nakazy ojca sa kierowane miloscia.  

• „Jak się lituje ojciec nad synami, tak Pan się lituje nad tymi, co 
się Go boją.“ (Psalm 103,13) 


