
  

 

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim  2 I 2022 
 

Prolog św. Jana  J 1,1-18   (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.  Ono było na 

początku u Boga.  Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się 

stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności 

świeci i ciemność jej nie ogarnęła.  Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu 

było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy 

uwierzyli przez niego.  Nie był on światłością, lecz /posłanym/, aby zaświadczyć o 

światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat 

przychodzi.  Na świecie było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie 

poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, 

którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię 

Jego -  którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się 

narodzili.  A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego 

chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.  Jan daje 

o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem: Ten, 

który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie.                  

Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali - łaskę po łasce.  Podczas gdy Prawo zostało 

nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa.  Boga nikt 

nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, /o Nim/ pouczył..    
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Niedzielnik - komentarze do czytań ROK C -                          

Adam Szustak OP   wyd. W drodze, Poznań 2021 

 

O Bogu najniższym, który ma namiot! 

 

Minęło już trochę czasu od dnia Bożego narodzenia, a w liturgii jak gdyby nic się 

nie zmieniło, bo dziś czytamy znowu tę samą Ewangelię, którą słyszeliśmy w 

pierwszy dzień świąt. I bardzo dobrze! 

Dzieje się tak, ponieważ Kościół w całym okresie Bożego Narodzenia chce nauczyć 

nas żyć prawdą o Bożym wcieleniu, więc na różne sposoby próbuje ją pokazać i 

wyjaśnić. 

Dlatego chciałbym w tym krótkim komentarzu do Słowa zatrzymać się nad 

powszechnie znanym zdaniem:  

Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas (J 1,14). 

Między innymi właśnie przez to, że jest tak często używane w kontekście Bożego 

Narodzenia i stało się niemalże świątecznym sloganem, przestało w naszych głowach i 

sercach łączyć się z realną codziennością, z konkretem życiowym. 

Pewnie niewielu z nas zastanawia się, co dokładnie znaczy, że Słowo stało się 

ciałem, przestajemy pytać, o jakie Słowo chodzi i co z tym ciałem. A szkoda, bo to 

zdanie kryje w sobie jedną z najważniejszych prawd naszej wiary. 

Najpierw dwa wyjaśnienia, a może dla niektórych przypomnienia. 

Gdybyśmy zajrzeli do greckiego oryginału Ewangelii św. Jana, okazuje się, że tam, 

gdzie po polsku mamy słowo "ciało", nie pojawia się wyraz soma, który rzeczywiście 

oznacza ciało lub cielesność, więc niemalże idealnie wyrażałby fakt, że Bóg stał się 

kimś cielesnym, człowiekiem z ciała i krwi. 

Święty Jan idzie znacznie dalej i używa słowa sarks, co można przetłumaczyć jako 

mięśnie, a nawet mięso. W ten sposób apostoł chce pokazać, że Bóg nie tylko stał się 

człowiekiem, ale czymś materialnym, bardzo namacalnym, czymś, co niszczeje, 

rozsypuje się wraz z upływem czasu i umiera. 

Bóg, który jest istotą duchową, pełną życia i nieskończoną, staje się "mięsem". 

I choć to brzmi wręcz brutalnie, to przypuszczam, że Jan użył tego słowa, ponieważ 

nie było już innego, które mocniej i wyraźniej mogłoby pokazać, jak nisko Bóg zszedł. 



On nie tylko stał się jednym z nas, przyjął nasze ciało, ale wszedł także w ludzką 

fizyczność i przyjął wszystko, co jest najniższe w naszej egzystencji w tym świecie. 

Jakby tego było mało, w tym słynnym zdaniu z prologu Ewangelii św. Jana pojawia 

się jeszcze jedno bardzo zaskakujące wyrażenie. 

Gdy słyszymy, że Słowo zamieszkało wśród nas, to po grecku jest tam napisane, że 

Słowo rozbiło namiot między nami.  

➢ Skąd mógł się wziąć ten obraz w wyobraźni św. Jana? 

Otóż jak wiadomo, Jan był Żydem, a w tradycji żydowskiej namiot to miejsce, w 

którym Boża obecność przebywała wśród Izraelitów, gdy szli z Egiptu do Ziemi 

Obiecanej.  

Gdy naród wybrany niósł przez pustynię Arkę Przymierza z tablicami Dekalogu w  

środku, wierzył, że w ten sposób między nimi, oczywiście nie w sposób fizyczny, ale 

duchowy, jest Bóg. Izraelici nieśli też specjalny namiot, który w czasie postojów 

rozkładano, by w nim umieścić Arkę. 

Bóg więc wędrował ze swoim ludem od miejsca do miejsca, towarzyszył im                        

w chwilach trudnych i radosnych, mimo że po drodze działy się różne rzeczy:                                

i zwycięstwa, i porażki, i momenty wierności, ale i zdrady, Namiot Spotkania zawsze 

był znakiem szczególnej Bożej obecności między nimi. 

 

Gdy więc św. Jan pisze: A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas                     

(J 1,14), chce powiedzieć nam o tym, jak  

Bóg pragnie być blisko z każdym człowiekiem. 

 Apostoł za pomocą słowa sarks ukazuje, że Bóg w swoim wcieleniu 

dotknął tego, co w nas najniższe, wręcz stał się tą zniszczalną 

cielesnością,  

 a posługując się obrazem namiotu, uświadamia nam, że dokądkolwiek 

zawędrujemy w naszym życiu, czy to będą miejsca dobre czy złe, 

błogosławione czy grzeszne, On pójdzie tam razem z nami. 

Tam, gdzie my aktualnie zamieszkamy, czyli w danej pracy, w małżeństwie,                   

w przyjaźniach, w pasjach itd., On tam wszędzie rozbije swój namiot. 

Jeśli zaś nasze życie się zmieni i będziemy w innym miejscu: zmienimy pracę,                

(nie daj Boże) rozsypie się nasze małżeństwo, znajdziemy inne pasje, to On przeniesie 

się razem z nami. 

(...) Pan Bóg nie buduje twierdz, ale mieszka w namiocie, który łatwo można 

zwinąć i przenieść w inne miejsce, a dokładniej w to miejsce, w którym my żyjemy. 



Gdziekolwiek więc pójdziemy, On rozbije obok namiot. (...) 

Bóg staje się sarks i rozbija między nami swój namiot, by całować nasze rany, by 

schodzić w najniższe i najciemniejsze rejony naszego życia. 

Nam się czasem wydaje, że to nie są miejsca, gdzie On chce przebywać, niekiedy 

Go z nich nawet wyrzucamy, mówiąc: "To moje sprawy! Moje pragnienia są 

ważniejsze, nie będziesz mi mówił, jak mam postępować", a Bóg, pokorny i cierpliwy, 

nieustannie chce schodzić na samo dno, całować nasze rany i napełniać je swoją 

obecnością. 

Kościół w okresie Bożego Narodzenia właśnie tę prawdę chce nam ciągle 

przypominać, uzmysławiać, że  

skoro Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami,  

to nie ma takiego miejsca na Ziemi, gdzie moglibyśmy się skryć przed 

Jego miłością. 

On z namiotem swojej obecności i swojego błogosławieństwa pójdzie wszędzie 

tam, gdzie my zawędrujemy. 

Mamy więc co świętować, bo nasz Bóg jest naprawdę kimś niesamowitym! 

 

 
 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 

➢ Św. Bazyli Wielki 
 

Radosna tajemnica Bożego wcielenia 

 

Trzeba sobie zdać sprawę, jak daleko jest od prawdy do mowy. Jeśli nawet rozum 

nie zdoła dotrzeć do natury rzeczy niepojętych, to i żadna mowa nie potrafi wyrazić 

każdej myśli.  

Bóg na ziemi, Bóg między ludźmi, nie w ogniu przy odgłosie trąb i wśród chmur na 

górze lub w ciemności przy straszliwym wichrze dający Prawo, lecz w ciele, łagodny i 

dobry rozmawia z tymi, którzy mają tę samą co On naturę.  

Bóg w ciele, nie z daleka działający jak u proroków, lecz w ludzkiej naturze, by 

przez swe z nimi spokrewnienie ciała znów przywieść do siebie całą ludzkość.  

 



➢ Jak – zapyta ktoś – przeszła chwała z jednego na wszystkich?  

➢ W jaki sposób znalazła się Boskość w ciele?  

➢ Jak ogień nie przeszedł w żelazo, lecz je ogarnął?  

Ogień bowiem nie zmienia się w żelazo, lecz mu tylko udziela mocy, zachowując 

swoje właściwości; nie zmniejsza się, choć napełnia żarem to, co ogarnia płomieniem. 

Tak też Słowo Boże nie opuściło siebie, choć „zamieszkało między nami” – nie 

zmieniając się: „stało się ciałem” (J 1, 14).  

Nie traciło niebo Tego, który je ogarnia, a jednak ziemia wzięła Niebieskiego do 

swego łona. Nie myśl przy tym, że Boskość upadła, bo nie przechodzi ona jak ciała z 

jednego miejsca na drugie. Nie sądź też, że Boskość przemieniła się w ciało i uczyniła 

się inną. To bowiem, co jest nieśmiertelne, jest także niezmienne.  

➢ Jak – zapytasz – Słowo Boże nie napełniło się cielesną słabością?  

Odpowiadamy: Tak jak ogień nie przyjmuje właściwości żelaza. Żelazo jest ciemne 

i zimne, lecz przez ogień rozpalone przybiera wygląd ognia, rozpala się, choć nie 

czyni ognia czarnym, płonie, choć nie czyni płomienia zimniejszym.  

Podobnie ludzkie ciało Pana uczestniczy w Bóstwie, nie osłabiając przez to 

Boskości. Czyż nie przyznasz, że Boskość działa podobnie jak ogień?  

W swej ludzkiej słabości myślisz może o cierpieniu Tego, który jest poza wszelkim 

cierpieniem, a nie wiesz, jak zepsuta natura przez swe zjednoczenie z Bogiem zdobyła 

nieskazitelność? Poznaj więc tajemnicę! Bóg jest w ciele, by zabić śmierć w nim 

ukrytą. Jak lekarstwo usuwa zepsucie, gdy łączy się z ciałem, i jak ciemność pierzcha 

po wniesieniu światła, tak i panująca w ludzkiej naturze śmierć musiała ustąpić przez 

obecność Boskości.  

I jak lód w wodzie, dopóki panuje noc i cień, zatrzymuje wilgoć, a topnieje pod 

wpływem promieni słońca, tak i śmierć panowała do przyjścia Chrystusa.  

Gdy jednak  

❖ zjawiła się zbawcza łaska Boża (por. Tt 2, 11) i  

❖ wzeszło słońce sprawiedliwości (por. Ml 3, 20),  

zwycięstwo pochłonęło śmierć (1 Kor 15, 54), która nie mogła znieść obecności 

prawdziwego życia.  

O głębio dobroci i miłości Bożej! (Rz 11, 33).  

Dzięki niej zrzuciliśmy jarzmo niewoli... I my tedy rozpalamy w swych sercach 

wielką radość! Tę radość oznajmili aniołowie pasterzom. I my wielbijmy z mędrcami, 

chwalmy z pasterzami, cieszmy się z aniołami!  

 



Albowiem  

„dziś narodził się nam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan” (Łk 2, 11).  

„Bóg, Pan nasz, nam zajaśniał” (Ps 118 [117], 27) nie w postaci Boga, aby nie 

przestraszyć tego, co słabe, lecz jako sługa, by sługi obdarzyć wolnością.  

➢ Któż jest tak ospały i niewdzięczny, żeby się z tego nie cieszył i nie radował?  

Jest to wspólne święto całego stworzenia... Witajmy je słowami pełnymi radości! 

Nazwijmy święto „objawieniem Bożym”, czcijmy uroczystość zbawienia świata, 

dzień narodzin ludzkości.  

Dziś znika kara Adama. Nie należy już mówić: „Jesteś prochem i w proch się 

obrócisz” (Rdz 3, 19), bo związany z Władcą niebios możesz się dostać do nieba.  

 

➢ Św. Grzegorz z Nazjanzu 
 

On przyjmuje uczestnictwo w moim ciele 

 

Człowiek potrzebuje silniejszego lekarstwa na cięższe choroby, na wzajemne 

zabójstwa, cudzołóstwa, krzywoprzysięstwa, na grzechy przeciw naturze i – co jest 

ostatnią i pierwszą nieprawością – na bałwochwalstwa i przeniesienie czci ze Stwórcy 

na stworzenie.  

Ponieważ te nieprawości wymagały większej pomocy, otrzymały ją.  

A było nią samo Słowo Boga,  

przedwieczne, niewidzialne, nieuchwytne, bezcielesne, początek z 

początku, światłość ze światłości, źródło życia i nieśmiertelności, odbicie 

piękności pierwowzoru, nienaruszalna pieczęć, niezmieniony obraz, granica 

i myśl Ojca.  

Ono idzie do własnego obrazu, przyjmuje ciało z powodu ciała, dla mojej duszy 

łączy się z myślącą duszą, aby podobnym oczyścić podobne, i staje się w pełni 

człowiekiem, nie mając jednak grzechu.  

Narodził się z Dziewicy, oczyszczonej najpierw przez Ducha Świętego na duszy i 

ciele – jak bowiem z jednej strony trzeba było, by zostało uczczone narodzenie, tak z 

drugiej strony trzeba było, by wywyższone zostało dziewictwo – a wystąpił jako Bóg z 

tym, co przybrał na siebie jako jedność złożoną z dwóch przeciwieństw, ciała i ducha, 

z których jedno ubóstwiło, a drugie zostało ubóstwione.  

Cóż za nowe zjednoczenie! Co za przedziwne połączenie!  



Ten, który jest, poczyna istnieć; Stwórca staje się stworzony; niepojęte zostaje ujęte 

myślącą duszą, mieszczącą się pośrodku między Bóstwem a przyziemnym ciałem.  

Wzbogacający drugich staje się żebrakiem, gdyż bierze na siebie żebractwo mojego 

ciała, abym ja wzbogacił się Jego Boskością.  

Ten, który ma pełnię wszystkiego, zostaje ogołocony, gdyż na krótki czas pozbywa 

się swojej chwały, abym ja miał udział w Jego pełności.  

Co to za bogactwo dobroci! Cóż za misterium, które mnie dotyczy!  

Otrzymałem pierwej uczestnictwo w obrazie Bożym i nie zachowałem go; On 

przyjmuje uczestnictwo w moim ciele, aby i obraz ocalić, i ciało uczynić 

nieśmiertelnym. Wchodzi w drugie połączenie, o wiele dziwniejsze od poprzedniego. 

O ile wtedy udzielił nam tego, co lepsze, o tyle teraz przyjmuje uczestnictwo w tym, 

co gorsze. To jest bardziej Boskie od poprzedniego; to jest wznioślejsze w oczach 

ludzi rozumnych.  

 

➢ Św. Maksym Wyznawca 
 

Wielka jest tajemnica Bożego wcielenia 

 

Słowo Boże jedynie raz zrodzone cieleśnie, przez swą miłość ku ludziom pragnie 

rodzić się nieustannie duchowo u tych, którzy tego zapragną.  

Staje się dzieckiem, sam siebie w nich kształtując przez cnoty, i na tyle tylko się w 

nich objawia, na ile wie, że są zdolni Go przyjąć. Nie zmniejsza jednak bynajmniej z 

zazdrości wielkości swego objawienia, lecz odmienia je wedle zdolności pragnących 

widzieć tę Jego moc.  

I tak zawsze objawia się Słowo Boże w sposób odpowiedni, zawsze jednak 

pozostając dla wszystkich niewidzialne ze względu na wielkość tajemnicy. I dlatego 

mówi Święty Apostoł, mądrze rozważywszy treść tej tajemnicy:  

„Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki” (Hbr 13, 8).  

Widać więc zawsze nową tajemnicę, która się nigdy nie starzeje oglądana przez 

umysł. Przyjmując ciało mające duszę rozumną, narodził się Chrystus - Bóg, który 

wszystko, co istnieje, powołał z niebytu.  

Zrodziła Go Dziewica w sposób przewyższający naturę, nie zniszczywszy znaku 

dziewictwa. Stawszy się człowiekiem, nie przekształcił natury, ani nie odmienił mocy, 

a podobnie rzecz ma się z Matką, która Go zrodziła, pozostawszy Dziewicą. I tak 

cudem objaśnia cud, a zarazem jedno drugim zakrywa.  



Bo Bóg jako Bóg zawsze pozostaje tajemnicą co do swej istoty, i im bardziej 

wyprowadza siebie z głębi tajemnicy swojej natury, tym bardziej czyni siebie z 

powodu tego objawienia jeszcze bardziej niezrozumiałym...  

A oto gwiazda we dnie widoczna pojawia się i prowadzi magów do miejsca, gdzie 

Słowo przyjęło ciało, aby mistycznie pokazać zwycięstwo Słowa zawartego u 

Proroków i w Prawie, prowadząc ludy do największego światła poznania.  

Bo słowo Proroków i Prawa, jak gwiazda pobożnie oglądana, prowadzi pewnie do 

poznania wcielonego Słowa tych, którzy są powołani mocą łaski wedle Bożego planu. 

I dlatego Bóg stał się doskonałym człowiekiem, nic nie porzuciwszy z natury ludzkiej 

prócz grzechu, który zresztą z niej nie pochodzi...  

Stając się lekarstwem dla ludzkiej natury i powołując ją do pierwotnej łaski przez 

moc Bożą, którą w niej złożył...  

  Wielka jest tajemnica Bożego wcielenia i ciągle pozostaje ona 

tajemnicą...  

Jak mógł Bóg-Słowo zostać poczęty?  

Jak ciało mogło zostać zrodzone bez nasienia?  

Jak może zaistnieć zrodzenie bez zniszczalności?  

Jak Matka po porodzie mogła pozostać Dziewicą?  

Jak mógł wzrastać Ten, co przekracza wszelką doskonałość? 

Jak czysty mógł zostać ochrzczony?  

Jak, sam łaknąc, karmił?  

Jak zmęczony mógł udzielać pomocy?  

Jak cierpiący mógł leczyć?  

Jak umierający mógł ożywiać?  

I by na końcu powiedzieć to, co jest pierwsze: jak Bóg stał się człowiekiem?  

Jak – co jeszcze bardziej tajemnicze – mogło być substancjalne w ciele Słowo, 

które przez substancję i istotę całe znajduje się w Ojcu?  

Jak Ten, który jest cały Bogiem wedle natury, stał się cały człowiekiem wedle 

natury, bez zaniedbania którejkolwiek: ani Boskiej, dzięki której był Bogiem, ani 

ludzkiej, dzięki której stał się człowiekiem?  

Tylko wiara może objąć te tajemnice, ona, która jest podstawą 

rzeczy przewyższających rozum i zrozumienie. 

 



I czytanie :      Syr 24,1-2.8-12 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

  Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera swe 

usta na zgromadzeniu Najwyższego i ukazuje się dumnie przed Jego potęgą.   

Wtedy przykazał mi Stwórca wszystkiego, Ten, co mnie stworzył, wyznaczył 

mi mieszkanie i rzekł: W Jakubie rozbij namiot i w Izraelu obejmij 

dziedzictwo! Przed wiekami, na samym początku mię stworzył i już nigdy istnieć 

nie przestanę.  W świętym Przybytku, w Jego obecności, zaczęłam pełnić świętą 

służbę i przez to na Syjonie mocno stanęłam. Podobnie w mieście umiłowanym 

dał mi odpoczynek, w Jeruzalem jest moja władza. Zapuściłam korzenie                      

w sławnym narodzie, w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie.  
 

 

 

 

Mądrość zstępuje na ziemię - Syr 24,1-2.8-12                                
komentarz ks. P. Śliwińskiego i ks. M. Kowalskiego z książki  

"Żyj Słowem - JUTRO NIEDZIELA -Idź, naśladuj Boga" 

rok C, wyd. Stacja 7, Kraków 2021 
 

 

Ten starotestamentalny utwór okazał się proroctwem: opisuje, jak 

odwieczna Mądrość weszła w ludzką historię. Zadziwiająco podobnie 

później zrobi to Jan. 

 

Z KSIĘGI SYRACYDESA:  

Mądrość Syracha bądź Księga Syracydesa to jedna z ksiąg mądrościowych. Liczy 

51 rozdziałów. Nie zawiera narracji, lecz luźny zbiór zasad, zapis doktryny, innymi 

słowy: prawdziwą mądrość, której źródłem, natchnieniem jest sam Bóg. 

Autorem jest mędrzec, który ok. 180 r. przed Chrystusem prawdopodobnie 

prowadził szkołę w Jerozolimie. Adresatami jego nauczania są uczniowie jego szkoły, 

wszyscy, którzy chcą pogłębić swoją więź z Panem za pośrednictwem Prawa, oraz ci, 

którzy żyjąc na obczyźnie, do Prawa chcą dostosować swoje obyczaje. Księgi nie ma 

w kanonie hebrajskim. 

Samo - chwała?  

Zwróćmy uwagę, że Mądrość wygłasza mowę pochwalną na własną cześć. Taką 

mowę w starożytności nazywano periautologią.  



To ryzykowna mowa, ponieważ może urazić słuchaczy, którzy czują się w ten 

sposób manipulowani i niechętnie słuchają tych, którzy chwalą samych siebie. 

Starożytni dopuszczali jednak taką mowę w sytuacji, kiedy słuchacze byli zagrożeni 

złym wpływem i trzeba było ukazać im właściwą drogę życia. Mądrość to właśnie 

czyni.  

Adresaci Księgi Syracha żyją w pogańskim grecko - rzymskim świecie, który 

sugeruje, że Boże Prawo należy zastąpić czymś bardziej atrakcyjnym, filozofiami, 

które afirmują życie i używanie oraz pozwalają nazwać się obywatelami świata. 

Mądrość chwaląc siebie, ukazuje im, że to fałszywa droga. 

Boże Prawo przewyższa mądrością greckie szkoły filozoficzne i jest 

najpewniejszą drogą do szczęśliwego życia. 

ZADZIWIAJĄCE PODOBIEŃSTWO:  

Usłyszymy fragment księgi, w którym autor opisuje, jak w pewnym momencie 

historii Stwórca rozkazał Mądrości, by rozbiła swój namiot w Jakubie.                               

W zadziwiająco podobnych słowach św. Jan będzie opisywał przyjście Jezusa na 

świat. 

Najważniejsze cytaty: 

 

 Przed wiekami na samym początku mię stworzył i już nigdy istnieć nie 

przestanę 

 "W Jakubie rozbij namiot i w Izraelu obejmij dziedzictwo!" 

 

Translator 

❖ Mądrość wychwala samą siebie, chlubi się pośród swego ludu (Syr 24,1).    

     Dosłownie: Mądrość wychwala własną duszę (gr. psychen autes) 

❖ Otwiera swe usta na zgromadzeniu Najwyższego i ukazuje się dumnie 

przed Jego potęgą (Syr 24,2).  

     W tekście greckim: będzie się chlubić przed Jego potęgą. 

❖ 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).  

     W tekście greckim: zatrzymał mój namiot (catapauo, dał mu 

odpocząć) i rzekł: "W Jakubie rozbij namiot i w Izraelu bądź objęta                       

w dziedzictwo!". Bóg zatrzymuje namiot wędrującej Mądrości i czyni z niej 

dziedzictwo dla swego narodu. 



❖ Przed wiekami, na samym początku mię stworzył i już nigdy istnieć nie 

przestanę (Syr 24,9).  

     Dosłownie: nigdy nie wyjdę, nie ustanę, nigdy mnie nie zabraknie                 

(gr. ekleipo). 

❖ W świętym Przybytku, w Jego obecności, zaczęłam pełnić świętą służbę                   

i przez to na Syjonie mocno stanęłam (Syr 24,10).  

     Dosłownie: W świętym namiocie (gr. skene) ... zostałam utwierdzona 

(gr. sterizo). 

 

Biblijny insider 
 

DUSZA MĄDROŚCI:   

W 24 rozdziale Księgi Syracha Mądrość odkrywa swoją duszę przed słuchaczami 

(por. TRANSLATOR). Można powiedzieć, że dusza (gr. psyche) to po prostu 

synonim osoby, ale w obrazie tym ukrywa się znacznie więcej. (...) 

Mądrość w rozdziale 24 Syracha pozwala dotknąć człowiekowi swojego wnętrza, 

ciepła, blasku i nieśmiertelności. Wszystkie one są odbiciem Bożej osoby. 

Jak w Starym Testamencie dotknąć Boga, zbliżyć się do tego, który przekracza 

świat i jest Tajemnicą? Przez dotyk, bliską relację i wejście duszy do Mądrości. 

 

MĄDROŚĆ SIĘ CHLUBI:   

Autor natchniony podkreśla dwukrotnie, że Mądrość się chlubi                                    

(por. TRANSLATOR) - to znaczy odkrywa przed nami swoją duszę i pozwala nam 

zbliżyć się do Boga. 

Mądrość, chlubiąc się, bardziej niż o sobie opowiada właściwie o Bogu. Wszystko 

co posiada zawdzięcza Najwyższemu: wyszła z Jego ust, zamieszkała z Nim na 

wysokościach, potem zstąpiła na ziemię, znajdując odpoczynek w Izraelu. 

Mądrość to czyste piękno, daje życie, radość, wiedzę, spełnienie, szczęśliwe i dobre 

życie. Kiedy chwali się, chwali w rzeczywistości Boga, który jest jej Ojcem i któremu 

wszystko zawdzięcza. Jest jego odbiciem. 

Jednym z zasadniczych kryteriów, które usprawiedliwiają mowę pochwalną                         

w Starym Testamencie i w grecko - rzymskiej retoryce, jest oddanie chwały 

Bogu/bogom, uznanie, że to, czym się chlubimy, jest jego darem (zob. Jr 9,22-23;                 

Ps 63,12). Na tym właśnie polega mowa pochwalna Mądrości. 



MĄDROŚĆ ROZBIJA NAMIOT:   

Na początku Mądrość dzieliła chwałę nieba z Bogiem. Zamieszkiwała na 

wysokościach, w Jego obecności. Z czasem, obchodząc ziemię, zaczęła szukać sobie 

miejsca między ludźmi. Mądrość, wieczny nomada, jak sama o sobie mówi, 

odwiedziła każdy lud i zdobyła tam sobie panowanie i sławę. 

Autorzy literatury mądrościowej Starego Testamentu byli głęboko świadomi faktu, 

że Mądrość Bożą znaleźć można także wśród innych narodów i w innych kulturach 

(Egipt, Mezopotamia, Grecja). Kohelet czy autor Księgi Mądrości czerpać z nich będą 

pełnymi garściami. 

Także Syrach wspomina o swoich podróżach w poszukiwaniu wiedzy i Mądrości 

(por. Syr 51,13).  

W pewnym momencie jednak Bóg zatrzymał wędrującą Mądrość i kazał jej 

rozbić namiot w Izraelu, na Syjonie (zob. TRANSLATOR).  

Jej ślady można wciąż znaleźć w innych narodach, lecz zamieszkała w narodzie 

wybranym. Syrach utożsamia ją z Księgą Prawa. 

Mądrość znalazła odpoczynek w Izraelu. 

 

Linki 

 

 Ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie i rzekł: W Jakubie 

rozbij namiot i w Izraelu obejmij dziedzictwo! (Syr 24,8) 

J 1,14 (Ewangelia): A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas 

(dosłownie: rozbiło namiot między nami) 

 

 Przed wiekami, na samym początku mię stworzył i już nigdy istnieć nie 

przestanę (Syr 24,9) 

J 1,1: (Ewangelia) Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga,                          

i Bogiem było Słowo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

➢ Św. Hilary z Poitiers 
 

Jezus jest Mądrością 

 

„Mądrość została usprawiedliwiona przez swoich synów” (Mt 11, 19), to jest 

przez tych, którzy zadając gwałt królestwu niebieskiemu, zdobyli je przez 

usprawiedliwienie z wiary; wyznają, że sprawiedliwe są dzieła Mądrości, ponieważ 

przeniosła działanie swoje z zatwardziałych i niewiernych na wierzących i kierujących 

się nią. Warto zastanowić się nad treścią powiedzenia: „Mądrość została 

usprawiedliwiona”.  

Oczywiście Pan tu mówi o sobie. Jest On bowiem Mądrością nie z powodu jej 

skutków, lecz ze swej natury. Każda bowiem rzecz ma swoją moc, moc zaś swój 

skutek; czym innym jest działanie mocy, a czym innym sama moc; podobnie jak różni 

się działający od skutku działania.  

Wielu zwykło niweczyć powiedzenie apostolskie, że Chrystus jest „Mocą                         

i Mądrością” Boga. Mówią bowiem, że Chrystus jest stworzony z łona Dziewicy i w 

tym ujawniła się mądrość i moc Boga, że w jego narodzeniu należy widzieć dzieło 

Bożej roztropności i mocy, że w Nim jest raczej skutek działania Mądrości niż sama 

natura Mądrości.  

Z tego powodu nazwał siebie samego Mądrością, wskazuje przez to, że jest ona w 

Nim i Nim samym, a nie są w Nim tylko jej dzieła.  

Dziełem bowiem Mądrości są: wiara, nadzieja, miłość, skromność, post, 

powściągliwość, pokora i dobroć (Ga 5, 22); są to dzieła natury, a nie sama natura.  

Nie w tym tkwi istota rzeczywistości, że w niej coś powstaje nawet wówczas, gdy 

ona to sprawia. Oto dlaczego apostoł mówi o mocy Boga i mądrości Boga; z tej 

Mądrości jest ta mądrość, która została stworzona. 


