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Pierwsze czytanie – z ksiegi Przyslow  8,22-31 

Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, jako początek swej mocy, od dawna, od wieków 

jestem stworzona, od początku, nim ziemia powstała. Przed oceanem istnieć 

zaczęłam, przed źródłami pełnymi wody; zanim góry zostały założone, przed 

pagórkami zaczęłam istnieć; nim ziemię i pola uczynił - początek pyłu na ziemi. Gdy 

niebo umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, gdy w górze 

utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał, gdy morzu stawiał granice, by 

wody z brzegów nie wyszły, gdy kreślił fundamenty pod ziemię. Ja byłam przy Nim 

mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim, igrając na okręgu 

ziemi, znajdując radość przy synach ludzkich. 

- Czytany dzis fragment moznaby strescic slowami : « Bracia, nie wchodzcie na 

zle drogi. Tylko Bog wie, co jest dobre dla czlowieka ; chodzcie Jego drogami 

bo tylko w ten sposob mozecie byc prawdziwie szczesliwi. » 

 
 

1. Personifikacja Madrosci  

 

« Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, jako początek swej mocy, od 

dawna, od wieków jestem stworzona, od początku, nim ziemia 

powstała… zanim góry zostały założone, przed pagórkami zaczęłam 

istnieć; nim ziemię i pola uczynił….Gdy niebo umacniał, z Nim 

byłam… »   

 



- Autor ksiegi Przyslow « daje wypowiedziec sie » Madrosci, jakby byla osoba. 

Mowi ona o sobie wylacznie w odniesieniu do Boga. 

Zatem Madrosc laczy z Bogiem bardzo silna i bliska relacja…Wprawdzie Zydzi 

nie wierza w Trojce Swieta ale ta obecnosc Madrosci wskazuje na to, ze w Bogu 

Jedynym istnieje wewnetrzny dialog i komunia… 

 

 

2. Slowa « PRZED » i « ZANIM » wystepuja wielokrotnie w czytanym dzis 

fragmencie : chodzi tu o podkreslenie, ze Madrosc istniala przed 

stworzeniem.  

 

3. Madrosc odgrywa wazna role w dziele Stworzenia :  

 

• « z Nim byłam, gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, gdy w górze 

utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał, gdy morzu 

stawiał granice, by wody z brzegów nie wyszły, gdy kreślił 

fundamenty pod ziemię. »  

• « Ja byłam przy Nim mistrzynią…cały czas igrając przed Nim… » 

 

 Czytany dzis tekst ukazuje szczegolny aspekt wiary Izraela : odwieczna 

Madrosc byla obecna przy calym dziele Stworzenia.  

Ireneusz i Teofil z Antiochi uwazali, ze Madrosc to Duch Swiety. Natomiast 

Orygeneusz twierdzil ze chodzi tu o Syna Bozego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Psalm 8, 4-5, 6-7, 8-9 

 

Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców,  

księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:  

czym jest człowiek, że o nim pamiętasz,  

i czym - syn człowieczy, że się nim zajmujesz? 

 

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich,  

chwałą i czcią go uwieńczyłeś.  

Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich;  

złożyłeś wszystko pod jego stopy:  

 

owce i bydło wszelakie, a nadto i polne stada,  

ptactwo powietrzne oraz ryby morskie,  

wszystko, co szlaki mórz przemierza.   

 

 

« Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców, księżyc i gwiazdy, któreś Ty 

utwierdził » 

- Bardzo mozliwe, ze psalm 8 spiewany byl w czasie nocnych modlitw. 

• « Pieśni mieć będziecie, jak przy obchodzie nocnej uroczystości » (Iz 

30,29) 

- Caly ten psalm jest hymnem na czesc wielkosci Boga. Nawiazuje do dziela 

Stworzenia.  

- Pierwszy i ostatni werset sa identyczne :  

 

« O Panie, nasz Boże, jak przedziwne (wielkie) Twe imię po wszystkiej 

ziemi! 

- Slowo « wielki » uzywane bylo w stosunku do krola zwyciescy.  

- Bog-Krol “dzieli sie  swoja korona” z czlowiekiem :  

 

« Obdarzył go władzą nad dziełami rąk Swoich; złożył wszystko pod jego 

stopy » 
 

- Jest to obraz nawiazujacy do tronu krolewskiego, gdzie u jego stop poddani 

skladaja poklon wladcy. 

- W opisie Stworzenia znajdujacym sie w ksiedze Rodzaju czlowiek, jest 

stworzony na koncu, co znaczy ze jest uwienczeniem calego tego dziela. To on 

nadaje nazwy stworzeniom.  

 

 



• « Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go 

stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, 

mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili 

ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami 

morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami 

pełzającymi po ziemi». (Rodz 1, 27-28) 
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