
   

 

Niedziela Trójcy Świętej  12 VI 2022 
 

 

J 16,12-15 (Biblia Tysiąclecia) 
 

   Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz /jeszcze/ znieść nie 
możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej 
prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek 
usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ 
z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego 
powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.  
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Sióstr Prezentek  w Rzeszowie 

 



[16, 12] Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz /jeszcze/ znieść 

nie możecie.  
 

Jezus wypowiada piątą obietnicę dotyczącą Ducha Świętego, gdy mówi do 

uczniów: Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia. 

To "jeszcze wiele" odnosi się do objawienia Ojca (8,38.40), którego przyjąć                      

i pojąć uczniowie nie są jeszcze gotowi - ale teraz znieść nie możecie - ponieważ 

nie otrzymali jeszcze Ducha Świętego. 

 

[16,13]   Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej 

prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek 

usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe.  
 

Jezus rozwija swoje nauczanie o Duchu, który opowie uczniom o Nim i wszystko 

im przypomni (14,26). 

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. 

W czwartej Ewangelii prawda to objawienia Jezusa o Ojcu i o Nim samym jako 

Synu. 

Duch Święty jest Duchem Prawdy (14,17; 15,26), ponieważ prowadzi uczniów 

do zrozumienia w wierze znaczenia objawienia Jezusa
1
. 

Jak pisze Ignacy de la Potterie: "Zadaniem Ducha Świętego jest sprawić, by 

Ewangelia o Jezusie przeniknęła do serc wierzących i dała im zrozumienie wiary". 

Podobnie w 1 J 5,6 czytamy: "Duch daje świadectwo" o tym, że "Jezus Chrystus 

jest Tym, który przeszedł przez wodę i krew". 

To jest to wewnętrzne, duchowe poznanie Boga, o którym Jeremiasz i Ezechiel 

prorokowali w związku z nowym Przymierzem: 

 "Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu (...). 

Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie"                  

(Jr 31,33-34); 

 "Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych 

nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali"                        

(Ez 36,27). 

Duch  nie działa niezależnie od Jezusa i Ojca2
. 

                                                           
1
 KKK, 729,737 

2
 KKK, 258 



Jezus nie mówi od siebie (12,49), ale głosi jedynie prawdę, którą usłyszał od Ojca 

(8,40) i tak samo Duch nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, 

cokolwiek usłyszy. 

Oznajmi też uczniom rzeczy przyszłe. 

Mieści się w tym zarówno charyzmat prorokowania, dany nam przez Ducha                            

(1 Kor 12,10), jak i płynące z tegoż Ducha poznanie naszego uczestnictwa już tu na 

ziemi w ostatecznych rzeczach niebiańskich. 

Grecki czasownik przetłumaczony jako "oznajmić" pojawia się także w Dn 2,2.4.6 

LXX, w odniesieniu do objawienia rzeczy eschatologicznych. 

Te eschatologiczne rzeczy, które Jezus objawił i w których wierzący mają swój 

niedoskonały, ale prawdziwy udział, Duch w pełni urzeczywistnia w ich życiu. 

Jasno mówi o tym de la Potterie: "Są dwa czasy objawienia (...). Pierwszy to czas 

Chrystusa, który przynosi objawienie obiektywnie i historycznie, drugi to czas Ducha, 

który oświetla prawdę o Chrystusie i czyni ją subiektywnie w nas obecną". 

 

 

[16, 14-15]  On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam 

objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z 

mojego weźmie i wam objawi.  
 

Jezus daje zatem uczniom przebłysk wewnętrznego życia Boga. 

 

Duch otoczy chwałą Jezusa: sprawi, że wierzący poznają Jego boski majestat. 

 

Dziełu Ducha, którym jest oddanie chwały Jezusowi, towarzyszy  

 oddanie chwały Ojcu przez Syna (objawienie Ojca przez wypełnienie jego 

zbawczego dzieła; 17,4) i  

 oddanie chwały Synowi przez Ojca (otoczenie chwałą Jego człowieczeństwa 

w zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu,; 17,1.5). 

Więzią łączącą Ojca i Syna jest ogarniająca wszystko, samoofiarowująca się 

miłość
3
. 

Ojciec wszystko, co ma, oddaje Synowi: Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. 

I Syn wszystko, co ma, oddaje z powrotem Ojcu - zostało to objawione w Jego 

całkowitym darze z życia oddanego na krzyżu. 

                                                           
3
 KKK, 221. Później katolicka teologia będzie identyfikować miłość między Ojcem i Synem z osobą Ducha 

Świętego, jak to czyni św. Tomasz z Akwinu w Summa theologica 1,q.37, 1,1-2. 



Życie Boga jako wieczna komunia życia i miłości                               

jest samym sednem objawienia Jezusa. 

A Duch daje nam poznawać Jezusowe objawienie niekończącej się wymiany 

miłości dokonującej się w Bogu i sprawia, że owa miłosna wymiana urzeczywistnia 

się z mocą w sercach wierzących: z mojego weźmie i wam objawi. 

Przez Ducha możemy poznać miłość Ojca, objawioną w Chrystusie, i dzięki temu 

wołać: "Abba, Ojcze!" (Rz 8,15; Ga 4,6). 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (16,12-15) 

 

Kościół czyta ów fragment Ewangelii w niedzielę Trójcy Świętej. 

Trójca uczestniczy we wszystkim, co dotyczy życia chrześcijańskiego. 

W Katechizmie czytamy: "[Bóg] jest wieczną wymianą miłości - Ojcem, 

Synem i Duchem Świętym, a nas przeznaczył do udziału w tej wymianie" 

(221), 

Ten nasz udział to niebo. 

Ojciec posłał swego jedynego Syna, aby cierpiał, umarł i zmartwychwstał; dzięki 

temu ludzkość może być odnowiona dla Jego przyjaźni i wejść do boskiej komunii. 

Duch został posłany, by nas nauczać, wzmacniać i pomagać nam w naśladowaniu 

tego samego wzorca samoofiarowującej się miłości, która istnieje w Bogu. 

Nasze zadanie to poddać się Duchowi Świętemu, który sprawia, że obecność Boga 

odżywa w nas z mocą, i który przyciąga nas do komunii z Bogiem przez Jezusa. 

Aby tego dostąpić, musimy porzucić nasze grzechy i otworzyć się na Boga. 

 

Im bardziej dostroimy się do działania Ducha Świętego, 

wyrzekając się naszych grzechów i prowadząc błogosławione życie modlitwy i 

sakramentów, 

tym bliżsi będziemy poznania tajemnicy miłości, którą jest Trójca Święta. 

 

 



 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 
   

 Św. Jan Damasceński 

 

Wierzymy w Boga w Trójcy Jedynego 
 

  

 Wierzymy zatem w jednego Boga, w jeden Początek, który nie miał 

początku, w [Istotę] niestworzoną i niezrodzoną, nieprzemijającą i nieśmiertelną, 

wieczną, niezmierzoną, niczym nieobjętą, nieposiadającą granic, wszechpotężną, 

prostą, niezłożoną, bezcielesną, niepodlegającą płynności ani biernej możliwości czy 

[jakiejkolwiek] zmienności, niewidzialną, źródło dobra i sprawiedliwości, duchowe 

światło, niedostępne, bezmiar potęgi, dla której jedyną miarą jest wola – bo [Bóg] 

może wszystko, co tylko chce.  

 

 Wierzymy w przyczynę sprawczą wszystkich rzeczy widzialnych                    

i niewidzialnych, które [Bóg] utrzymuje, zachowuje i otacza opieką, włada nimi, 

kieruje i rządzi w nieustannym i nieprzemijającym władztwie, nieznającym 

sprzeciwu.  I w [Istotę], która wszystko sobą napełnia, a sama niczym nie jest objęta, 

lecz w sobie obejmuje wszystko, skupia i ma wszystko przed sobą; przenika 

wszystkie byty, nie mieszając się z nimi i sięga poza wszystkie, i od wszystkich się 

odróżnia, ponieważ wznosi się ponad wszelką istotę i ponad wszystko, sama będąc 

pełnią Bóstwa i pełnią dobra, i pełnią, wszelkiej zupełności. 

 

 Ona ustanawia wszystkie zasady i prawa, a sama wyższa jest ponad wszelką zasadę                    

i prawo, i nad byt, i życie, i rozum, i myśl; jest z siebie światłem, z siebie dobrem, z 

siebie życiem, z siebie bytem, ponieważ nie od kogoś innego ma to, że istnieje, czyli 

nie otrzymała tego od każdego z jestestw, lecz przeciwnie, sama jest zasadą istnienia 

wszystkiego, co istnieje, i zasadą życia dla wszystkiego, co żyje, i zasadą rozumu dla 

istot obdarzonych rozumem, i przyczyną sprawczą wszelkiego dobra dla wszystkich 

bytów – a zna je pierwej, zanim powstały. 

 

 Wierzymy więc w jedną naturę, jedno Bóstwo, jedną potęgę, jedną 

wolę, jedno działanie, jeden początek, jednowładztwo, jedno panowanie, jedno 

królowanie – [istniejące] w trzech doskonałych Hipostazach, odbierające jeden kult, 

będące przedmiotem wiary i czci dla wszystkich rozumnych stworzeń; w 



Hipostazach zjednoczonych bez pomieszania i różniących się bez podziału, co 

wydaje się paradoksem.  

 [Wierzymy] w Ojca, Syna i Ducha Świętego, w których też imię 

zostaliśmy ochrzczeni. Tak bowiem chrzcić nakazał apostołom Pan, gdy powiedział: 

 „Chrzcijcie w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28, 19). 

 

 Wierzymy w jednego Ojca, Początek i Przyczynę wszystkich 

rzeczy, nie zrodzonego z nikogo, bo tylko On nie ma przyczyny i nie jest 

zrodzony, a jest Stwórcą wszechrzeczy, Ojcem zaś jest z natury tylko 

jednorodzonego Syna swego, Pana naszego, Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, a 

Dawcą Ducha Przenajświętszego.  

 

 Wierzymy w jednego Syna Bożego, jednorodzonego, naszego 

Pana Jezusa Chrystusa, „zrodzonego z Ojca przed wszystkimi 

wiekami, Światłość ze Światłości, Boga prawdziwego z Boga prawdziwego, 

zrodzonego, a nie uczynionego, współistotnego Ojcu, przez którego wszystko się 

stało...” 

 

 Wierzymy również w jednego Ducha Świętego, Pana                                 

i Ożywiciela, który od Ojca pochodzi, a w Synu spoczywa, „który 

razem z Ojcem i Synem odbiera wspólną cześć i uwielbienie” jako współistotny z 

nimi i współwieczny; w Ducha z Boga, w Ducha prawego i mocnego, Źródło 

mądrości, życia    i świętości, który jest i nazywa się Bogiem jak Ojciec i Syn. 

Wierzymy [w Ducha] niestworzonego, Pełnię, Stwórcę, najwyższego Władcę i 

Sprawcę, wszechmocnego i nieskończonej potęgi, panującego nad 

wszechstworzeniem, w panowaniu żadnemu niepodległego, przebóstwiającego nie 

zaś przebóstwionego; napełniającego, a nie napełnionego; udzielającego się, nie zaś 

uczestniczącego; uświęcającego, nie zaś uświęconego; Orędownika [Parakleta], bo 

przyjmuje prośby wszystkich; podobnego we wszystkim do Ojca, a rozdawanego 

przez Syna i przyjmowanego przez wszystkie stworzenia. 

 

 

 

 

 

 

 



 Św. Grzegorz z Nazjanzu 

 

Bóg się stopniowo objawia 

 

Dwie zaszły w dziejach ludzkości przemiany dotyczące życia i człowieka i uderzające 

swą wielkością, określane także jako dwa Przymierza, a z powodu rozgłosu sprawy – 

jako trzęsienia ziemi.  
 

 Pierwsza przemiana i wstrząs – to przejście od kultu bożków do Prawa, 

druga przemiana i wstrząs – to przejście od Prawa do Ewangelii. 

 Także trzeci wstrząs obwieszcza nam Pismo Święte: przejście z tego życia 

do życia [wiecznego] po tamtej stronie, gdzie nie ma żadnych przewrotów 

ani trzęsień. 

 

A koleje owych dwu Przymierzy były podobne. Co to znaczy? 
 

 To znaczy, że nie przemieniły się nagle ani też od pierwszego wstrząsu przemiany. 

Dlaczego? To koniecznie trzeba wiedzieć: stało się tak dlatego, byśmy nie ulegli 

przymusowi, ale zostali przekonani.  

Bo to, co nie jest dobrowolne, nie jest również i trwałe, podobnie jak wstrzymywanie 

nurtu rzeki lub rozwoju młodej latorośli. Co zaś jest dobrowolne, jest i trwalsze, i 

pewniejsze.  W pierwszym wypadku zasługa byłaby po stronie tego, kto użył przemocy, 

w drugim zaś – po naszej, a ponadto takie rozwiązanie jest dziełem Bożej życzliwości, 

tamto natomiast [narzucanie woli] jest oznaką tyrańskiej władzy. 
 

Tak więc nie sądził Bóg, by należało uszczęśliwiać kogoś wbrew jego woli, ale 

uznał za słuszne chętnym dobrze czynić.  

Dlatego też – jak dobry pedagog i lekarz – stopniowo znosi prawa i 

zwyczaje odziedziczone po ojcach, ale część ich toleruje, robiąc pewne ustępstwa na 

rzecz ludzkich upodobań, podobnie jak lekarze ustępują swym chorym, aby przyjęli 

lekarstwo zaprawione sztucznie czymś przyjemniejszym. Bo trudno zmieniać rzeczy, 

które były w zwyczaju i przez długi czas cieszyły się poszanowaniem. 

 

Pierwsza przemiana zniosła kult bożków, ale zachowała zwyczaj składania krwawych 

ofiar. Druga usunęła krwawe ofiary, ale nie zniosła od razu zwyczaju obrzezania. 

Następnie, skoro [ludzie] już pogodzili się z obaleniem [kultów], zrezygnowali nawet z 

tego, co im zostawiono: jedni z ofiar, drudzy z obrzezania, i stali się najpierw z pogan 

Żydami, następnie z Żydów chrześcijanami przez stopniowe przemiany, jakby ukradkiem 

prowadzili do Ewangelii. 



 

 Niech cię przekona o tym Paweł, który z obrzezania i oczyszczenia doszedł do tego, 

że mówił: „Ja zaś, bracia, jeśli obrzezanie głoszę, za cóż jeszcze prześladowanie 

cierpię?” (Ga 5, 11). Tamto było według zasad pedagogii zbawienia, to zaś według 

doskonałości chrześcijańskiej. 
 

Do tego mogę porównać dzieje nauki o Bóstwie z tym zastrzeżeniem, że tu sytuacja 

jest wręcz przeciwna. Tam bowiem zmiana polegała na usuwaniu, tutaj zaś 

udoskonalenie dokonuje się poprzez stopniowe dodawanie.  

 

Bo tak się sprawa przedstawia:  

 Stary Testament głosił Ojca w sposób zupełnie wyraźny, syna raczej jakby 

przez zasłonę.  

 Nowy Testament ukazał nam Syna całkiem jasno, ale Bóstwo Ducha Świętego 

tylko zaznaczył.  

 Teraz wreszcie Duch Święty między nami przebywa wyraźniej, objawiając 

nam prawdę o sobie.  

 

Albowiem w czasie, kiedy Bóstwo Ojca nie było jeszcze powszechnie uznawane, 

byłoby rzeczą wielce ryzykowną pozwolić na otwarte głoszenie Syna, albo w czasie, 

kiedy nie przyjęto jeszcze Bóstwa Syna, narzucać ludziom objawienie Ducha Świętego – 

że się posunę do powiedzenia nawet zanadto śmiałego – jako ciężar dodatkowy. 
 

 [Chodziło o to], by ludzie obciążeni jak gdyby pokarmem ponad siły, słabe oczy 

zwróciwszy na słoneczne światło, nie byli w ten sposób narażeni na niebezpieczeństwo 

utraty nawet tego, co było na miarę ich sił, ale by poprzez stopniowe dodatki, i jak 

powiedział Dawid, przez wstępowanie w górę, i przez posuwanie się i postęp z jasności 

w jasność, światło Trójcy Świętej rozbłysło jaśniejszymi promieniami.  
 

Dla tej – sądzę – przyczyny i uczniom się udziela tylko w części, odpowiednio do 

stopnia, w jakim przyjąć Go mogą na samym wstępie głoszonej Ewangelii, a po męce, po 

wniebowstąpieniu, kiedy już tchnieniem Chrystusa został im Duch udzielony, czyni cuda 

[poprzez apostołów] i ukazuje im się w językach ognistych. 

 

Zresztą sam Jezus objawia Go stopniowo, jak 

się sam możesz przekonać, jeśli przeczytasz teksty z większą dokładnością. 

 

 Mówi najpierw: „Sam będę prosił Ojca, a On wam da innego Orędownika, 

Ducha Prawdy” (J 14, 16n). Użył tego zwrotu, by nie wydawało się, że 

przeciwstawia się Bogu i że występuje wbrew woli Ojca.  



 Dalej mówi, że „Ojciec Go pośle”, ale dodaje „w moim imieniu” (J 14, 26), 

pomijając już: „Sam będę prosił”, lecz zachowując [słowo] „pośle”.  

 Nieco później powiada: „Ja Go wam poślę" (J 15, 26), zaznaczając przez to 

własną moc.  

 Wreszcie dodaje: „On przyjdzie” (J 16, 8), by oznajmić nieprzymuszoną moc 

Ducha Świętego. 

 

 Widzisz blaski, jakie nam się stopniowo zapalają, i pedagogikę nauki o 

Bogu. 

 Nam także narzuca się taki porządek nauczania: nie wypowiadać się całkowicie od 

razu, ale w końcu niczego nie zostawić w ukryciu. Pierwsze bowiem byłoby niezręczne, 

drugie zaś ubliżające Bogu; pierwsze mogłoby zniechęcić obcych, drugie zranić naszych. 

 

A teraz dodam jeszcze pewne uwagi, które być może już innym przyszły na 

myśl, ale które uważam za owoc własnych moich rozważań. 

 

Dołączę je więc do tego, co powiedziałem wyżej. Zbawca miał niejedno, o czym 

powiedziano [w Piśmie], że w owym czasie nie mogli tego znieść uczniowie, chociaż 

pełni byli wielu nauk; i może było to przysłonięte i ukryte z tych powodów, o których już 

wspomniałem.  

I znowu mówił, że „Duch Święty nauczy nas wszystkiego, kiedy przyjdzie” (J 16, 

13). Sądzę, że jedną z tych rzeczy jest właśnie i samo Bóstwo Ducha Świętego, które 

później miało zostać Ewangelią wyjaśnione, jako że wtedy – po Zmartwychwstaniu i 

powrocie Zbawiciela – poznanie Jego [przez ludzi] osiągnęło pewną dojrzałość i 

rokowało najlepsze nadzieje i nie odmawiano Mu już wiary. 

 

 Św. Teofil Antiocheński 

 

Bóg niewypowiedziany 

  
 

Słuchaj, człowieku! 

O kształtach Boga ani mówić, ani opowiadać  nie można, ani ich widzieć oczyma 

ciała.  

Bo i Jego chwały nie można pojąć rozumem, ani wielkości objąć, ani myśleć o Jego 

wysokości, ani Jego siły z czymkolwiek porównywać lub mądrości upodabniać; 

łaskawości Jego nie da się naśladować ani dobroczynności wypowiedzieć.  

 

Jeślibym Go nazwał światłem, nazywam Jego dzieło;  



 jeśli nazwę słońcem, wyrażam Jego pierwszeństwo;  

 jeśli nazwę duchem, wyrażam moje własne oddychanie;  

 jeśli nazwę mądrością, wyrażam to, co od Niego pochodzi;  

 jeśli nazwę siłą, wyrażam Jego potęgę;  

 jeśli nazwę opatrznością, wyrażam Jego łaskawość;  

 jeśli nazwę królowaniem, wyrażam Jego chwałę;  

 jeśli Go nazwę panem, nazywam Go sędzią;  

 jeśli nazwę Go sędzią, twierdzę, że jest sprawiedliwy:  

 jeśli nazwę Go ojcem, wszystko o Nim mówię. 

 

 Modlitwa do Trójcy 
 

 Bóg, Pan, Duch Święty, błogosławiona Trójca. 

 Ojciec, Syn, Pocieszyciel, błogosławiona Trójca. 

 Dawca, Szafarz, Rozdzielający, błogosławiona Trójca. 

 Duch działań, Duch posług, Duch łask, błogosławiona Trójca. 

 Bóg jest Ojcem substancji, więc i samą substancją, Syn i Duch substancją, lecz 

trzy razy ta sama i jedyna substancja, błogosławiona Trójca. 

 Ojciec doskonały, Syn doskonały z doskonałego Ojca, święty doskonały Duch 

ze świętego  i doskonałego Ojca, błogosławiona Trójca. 

 Źródło, Rzeka, Orzeźwienie, błogosławiona Trójca. 

 W trzech choć potrójne, lecz jedno działanie, błogosławiona Trójca. 

 Istnienie, Życie, Poznanie, błogosławiona Trójca. 

 Miłość, Łaska, Dar jedności, błogosławiona Trójca. 

 Bóg jest miłością, Chrystus łaską, Duch Święty - darem jedności, 

błogosławiona Trójca. 

 Jeśli jest miłość, to i łaska, jeśli Miłość i Łaska, to jest i dar jedności, wszyscy 

więc  w poszczególnych i jedno w Trzech, błogosławiona Trójca. 

 Stąd mówi Apostoł Paweł natchniony przez Boga: "Łaska Pana naszego Jezusa 

Chrystusa, i miłość Boga, i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami"             

(2 Kor 13,13), błogosławiona Trójca. 

 Niezrodzony, Zrodzony, Odradzający, błogosławiona Trójca. 

 Prawdziwe Światło, prawdziwe Światło ze Światła, prawdziwe Oświecenie, 

błogosławiona Trójca. 

 Odpoczynek, Pochodzenie, Powrót, błogosławiona Trójca. 

 Niewidzialny niewidzialnie, Widzialny niewidzialnie, Niewidzialny widzialnie, 

błogosławiona Trójca. 

 Wszelka Moc, wszelkie Działanie, wszelkie Poznanie, błogosławiona Trójca. 



 Ziarno, Drzewo, Owoc, błogosławiona Trójca. 

 Z jednego wszystko, przez Jednego wszystko, w Jednym wszystko, 

błogosławiona Trójca. 

 Niezrodzony z Wiecznego, Zrodzony z Wiecznego, Zrodzony, aby wszystko 

stało się wiecznym, błogosławiona Trójca. 

 Ty nakazujesz, aby została stworzona, Ty stwarzasz, Ty stworzone ożywiasz, 

błogosławiona Trójco. 

 Ty Ojcze, jesteś substancją wszystkiego, Ty, Synu jesteś Życie, Ty, Duchu, 

wszystko podtrzymujesz, błogosławiona Trójco. 

 Ten, który wstąpił do nieba, to Chrystus, Ten, który z nieba zstąpił, to ten sam 

Chrystus, więc nie rozpoczął się od człowieka, lecz sięga aż do człowieka, 

błogosławiona Trójca. 

 Ten jest Bóg nasz, ten jest Bóg jeden, ten sam i jedyny Bóg, błogosławiona 

Trójca. 

 Do Niego wszyscy się modlimy, modlimy się do jednego, czyli Ojca, Syna i 

Ducha Świętego, błogosławiona Trójca. 

 Daj przebaczenie grzechów, daj życie wieczne, daj pokój i chwałę, 

błogosławiona Trójco. 

 Wyzwól nas, zbaw nas, daj nam usprawiedliwienie z grzechów, błogosławiona 

Trójco. 

 

 (autor:  Mariusz Wiktoryn (ok. 300 - 363) - wybitny retor i filozof pogański, który po 

nawróceniu (opisanym w Wyznaniach św. Augustyna) poświęcił się pracy 

teologicznej. Jej owocem jest m.in. dzieło O Trójcy Świętej) 
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Już Izrael przeczuwał, że Bóg nie jest sam, że jest wspólnotą Osób.  

Oto jedno z tych starotestamentalnych "przeczuć". 

 

 PRZEWODNIK DLA ZAGUBIONYCH 
 

Zakończył się Okres Wielkanocny, dlatego wracamy do fragmentów Starego 

Testamentu odczytywanych w niedzielnym pierwszym czytaniu.  

Księga Przysłów należy do ksiąg mądrościowych Starego Testamentu.                       

Jej tytuły grecki i hebrajski (Przysłowia Salomona) – wiążą dzieło z postacią 

izraelskiego króla, a jednocześnie zdradzają najczęściej stosowany w księdze gatunek 

literacki.  

Księga to praktyczny przewodnik dla tych, którzy chcą trzymać się Mądrości 

Pana i Jego Prawa. Powstała dla Izraelitów żyjących w czasach po wygnaniu, 

otoczonych kulturami perską i hellenistyczną oraz konkurujących ze sobą religiami i 

filozofiami  

W księdze można wyróżnić kilka części: wprowadzenie, pochodzące z okresu 

perskiego lub hellenistycznego (rozdziały 1–9), przysłowia przypisywane Salomonowi 

(rozdziały 10,1–22,16), Słowa Mędrców (rozdziały 22,17–24,34), drugi zbiór 

przysłów Salomona (rozdziały 25–29) oraz dodatek: Słowa Agura (rozdział 30) i 

Słowa Lemuela (rozdział 31). 

 

 MOWY MĄDROŚCI 

 

W niedzielnej liturgii usłyszymy fragment pierwszej, najmłodszej części księgi. 

Rozdział 8 to poemat, w którym upersonifikowana mądrość przedstawia samą 

siebie. W swoich trzech mowach (zob. Mdr 8,4–11 • Mdr 8,12–21 • Mdr 8,22–32) 

naśladuje proroków i objawia istotę samego Boga.  



W rozdziale 9 Mądrość zaprasza na ucztę, którą przygotowała dla swoich uczniów. 

 KIM JEST MĄDROŚĆ? 

 

Już tradycja starożytnego Izraela, choć jeszcze nie w pełni, jakby przez zasłonę, 

kontemplowała nieopisywalną tajemnicę Boga, który jest wspólnotą osób. Prawdę tę 

zawiera m.in. trzecia z „mów mądrości” z Księgi Przysłów, którą usłyszymy w 

pierwszym czytaniu. 

Mądrość przedstawia się w niej jako tajemnicza postać wznioślejsza od wszelkich 

stworzeń i starsza od wszystkiego, co istnieje, towarzysząca samemu Bogu w całym 

dziele stwarzania. Warto wiedzieć, że tradycja chrześcijańska widziała w niej zawsze 

ukrytą zapowiedź Syna Bożego, drugiej Osoby Trójcy Świętej. 

 

 

Najważniejsze cytaty: 

 

 Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód ... 

 Od wieków zostałam ustanowiona, od początku, przed pradziejami ziemi 

 

TRANSLATOR 

 

 Pan mnie zrodził jako początek swej mocy (Prz 8,22) • W tekście hebrajskim 

dosłownie: Pan mnie kupił/nabył  

    Rdzeń qanah nosi w sobie konotacje rodzicielskie i relacyjne. 

Spotykamy również w innych miejscach Pisma Świętego: (Rdz 4,1: Ewa 

poczęła i urodziła Kaina oraz Pwt 32,6: On cię uczynił, umocnił). 

  Od wieków zostałam ustanowiona, od początku, przed pradziejami ziemi            

(Prz 8,23)  

     W oryginale: Od wieków jestem utkana, od początku… Słowo nissaktî 

(od nāsîk – książę) nosi konotację książęcego statusu, piękna (Ps 139,13: 

Utkałeś mnie w łonie mej matki). 

 

 



 Przed oceanem zostałam zrodzona, przed źródłami pełnymi wód  (Prz 8,24))               

W oryginale czasownik oznaczający dosłownie: bóle porodowe . 

    Słowo ḥolalti znajdujemy m.in. w Pwt 32,18: zapominasz o Bogu, który 

dał ci życie, w Ps 90,2: Zanim góry narodziły się w bólach  

Mądrość rodzi się z ofiarnej Miłości Stwórcy. 

 

 I byłam przy Nim  mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając 

przed Nim  (Prz 8,30)  

     Hebrajskie słowo amon może oznaczać trzy rzeczy: architekta, 

rzemieślnika, mędrca wprowadzającego sztukę i rzemiosło w ludzki świat 

po potopie, coś stale obecnego przy Bogu, pewnego: w tym wypadku 

Mądrość byłaby przyjacielem, towarzyszem, dorastającą dziewczynką 

(zob.  BIBLIJNY INSIDER). 

 

Biblijny insider 

   

 Uczennica Boga 

 

W trzeciej mowie Mądrość przedstawia się jako przedwieczna, pierwsze ze 

stworzeń Bożych, stale przy Nim obecne. Jest architektem, tzn. nosi w sobie wzór 

piękna i doskonałości Bożego stworzenia 

Równocześnie można ją rozumieć jako dorastające dziecko, małą dziewczynkę, 

tańczącą przed stwarzającym świat Bogiem i przypatrującą się z ciekawością Jego 

dziełu (zob. TRANSLATOR). Mądrość przychodzi na świat, kiedy Bóg zaczyna 

stwarzać, jest owocem Jego miłości, wysiłku i kreatywności. Podpatrując Stwórcę, jest 

jego pierwszym uczniem i będzie dojrzewać, aż stanie się piękną kobietą, panią domu 

zastawiającą stół i zapraszającą człowieka na ucztę życia (zob. Prz 9). 

 

 Zapowiedź Syna 

 

W Księdze Przysłów Mądrość nie jest samodzielną postacią, lecz raczej odbiciem 

natury i istoty Boga. Objawia Go jako tego, który nieustannie tworzy i cieszy się 

swoim stworzeniem, tak jak On jest zakochana w człowieku.  



Mądrość pozwala zajrzeć do wnętrza Boga, który emanuje radością, kreatywnością 

i miłością. W ten sposób Księga Przysłów przygotowuje nas na objawienie Trójcy. 

Jeśli Bóg Ojciec to Stwórca, Boża Mądrość stanowi zapowiedź zarówno drugiej, jak 

i trzeciej osoby – Syna i Ducha. Syn, Boże Słowo zstępujące z nieba w Ewangelii Jana 

(por. J 1), u synoptyków (zob. Łk 7,37; Łk 11,31) i u św. Pawła (zob. 1 Kor 1–4) 

utożsamiane jest Bożą Mądrością. 

 Zapowiedź Ducha 
 

Z Bożą Mądrością w Starym i Nowym Testamencie łączy się także osoba Ducha.  

Duch mądrości spoczywa na Mesjaszu (zob. Iz 11,2), Mądrość nazwana jest 

Duchem rozumnym w Księdze Mądrości (zob. Mdr 7,22), wreszcie mądrość to dar 

Ducha u Pawła (zob. 1 Kor 12,8 • Ef 1,17). 

 

LINKI 

 
Nowy Testament - a za nim chrześcijańscy komentatorzy - często wspomina o 

koegzystencji Chrystusa z ojcem, korzystając z atrybutów Mądrości opisanej w 

Księdze Przysłów 

 

• Od wieków zostałam ustanowiona, od początku, przed pradziejami ziemi            

(Prz 8,23) 
 

J 1,1: Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo 

J 17, 5: A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u 

Ciebie pierwej, zanim świat powstał 

 

 

• I byłam przy Nim  mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając 

przed Nim  (Prz 8,30)  

 

Mt 3,17: A głos z nieba mówił: "Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam 

upodobanie" 

Kol 1,15: On jest obrazem Boga niewidzialnego Pierworodnym wobec 

każdego stworzenia ... 

 



 

I czytanie :      Prz 8, 22-31 

 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

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. 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Św. Atanazy 

 

Zrodzony a nie stworzony 

 

Któż bowiem, nie zobaczy – jeśli tylko posiada poprawny sposób myślenia – że to, 

co stworzone i uczynione, jest zewnętrzne wobec twórcy, Syn zaś, jak wyżej zostało 

wykazane, nie jest zewnętrzny, ale istnieje z Ojca, który Go zrodził?  

Również bowiem człowiek buduje dom, ale rodzi syna, i nikt nie może na odwrót 

powiedzieć, że dom i okręt zostały zrodzone przez budowniczego, syn zaś został 

zbudowany i uczyniony przez niego.  

Dom nie jest obrazem twórcy, a syn nie jest niepodobny do rodzica. Lecz raczej 

każdy przyzna, że syn jest obrazem ojca, dom zaś jest wytworem rzemiosła, chyba że 

ktoś choruje na głowę lub oszalał.  

Bez wątpienia boskie Pismo, znając lepiej od wszystkich naturę każdego [bytu], o 

rzeczach stworzonych mówi przez Mojżesza: „Na początku stworzył Bóg niebo i 

ziemię” (Rdz 1, 1),  



o Synu zaś [mówi]: nie przy pomocy kogoś innego, lecz wskazuje na samego Ojca, 

kiedy stwierdza:  

 „Zrodziłem Cię z łona przed jutrzenką” (Ps 110 [109], 3) oraz:  

 „Ty jesteś moim Synem, ja Ciebie dziś zrodziłem” (Ps 2, 7).  

Natomiast Pan sam o sobie mówi w Księdze Przysłów: „Przed pagórkami zrodził 

Mnie” (Prz 8, 25).  

O rzeczach, które się stały i zostały stworzone, Jan mówi:  

 „Wszystko przez Niego się stało” (J 1, 3), natomiast głosząc dobrą 

nowinę o Panu mówi:  

 „Jednorodzony Syn, ten który jest w łonie Ojca, [on Nim] pouczył” 

(J 1, 18).  

Jeśli zatem Syn, to nie stworzenie, jeśli zaś stworzenie, to nie Syn; wielka między 

nimi różnica! I nie może On być Synem i stworzeniem, aby jego istota nie była 

pojmowana jako zarówno [będąca] z Boga, jak i zewnątrz w stosunku do Boga. 

Czy zatem to zdanie [z Księgi Przysłów] zostało zapisane bez rozwagi? ... 

Oczywiście, że nie, nie bez rozwagi zostało zapisane, lecz nawet z wielkiej 

konieczności.  

Mówi się bowiem, że [Syn] został stworzony, ale ze względu na to, że stał się 

człowiekiem, ponieważ jest to własnością człowieka.  

Każdy, kto nie uważa czytania za sprawę drugorzędną, ale bada czas, osobę i cel, do 

którego odnoszą się zapisane słowa, i w ten sposób rozeznaje i dobrze rozumie to, co 

czyta, odkryje, że taki jest sens zawarty w tych słowach.  

Odkryje bowiem czas tej wypowiedzi i pozna, że Pan, który istnieje wiecznie, w 

pełni czasów stał się następnie człowiekiem i będąc Synem Boga, stał się Synem 

Człowieczym.  

Niechże [człowiek taki] weźmie pod uwagę również cel, ponieważ chcąc zniszczyć 

naszą śmierć, [Pan] wziął na siebie ciało z Maryi Dziewicy, aby za wszystkich 

złożywszy je w ofierze Ojcu, „uwolnić nas wszystkich, którzy całe życie przez 

bojaźń śmierci podlegli byliśmy niewoli” (Hbr 2, 15).  

Osobą zaś jest [osoba] Zbawcy, ale mówi się o Nim w tym momencie, w którym 

biorąc ciało, stwierdza: „Pan Mnie stworzył jako początek swoich dróg ku dziełom 

swoim” (Prz 8, 22).  

Jak bowiem z byciem Synem Boga zgadza się bycie wiecznym i istnienie w łonie 

Ojca, tak stanie się człowiekiem przystoi zdanie „Pan Mnie stworzył”.  

W takiej to sytuacji mówi się o Nim również, że był głodny, chciało Mu się pić, 

pytał, gdzie leży Łazarz, cierpiał, zmartwychwstał.  



I tak, jak słysząc, że jest On Panem, Bogiem i prawdziwą światłością, rozumiemy, 

że jest On z Ojca, tak słuszne jest, żeby ci, którzy słyszą słowa: „stworzył [Mnie]”, 

„sługa”, „cierpiał”, nie odnosili ich do boskości – jest to bowiem niestosowne – lecz 

rozumieli ich znaczenie na podstawie ciała, które ze względu na nas [Pan] nosił. Te 

rzeczy są bowiem właściwością ciała, a samo ciało nie jest kogoś innego, ale Logosu.  

 

 Św. Dionizy Aleksandryjski 

 

Odblask wiecznego światła 

 

Będąc „odblaskiem wiecznego światła” również i On jest wieczny.  

Skoro życie istnieje zawsze, oczywiste jest, że zawsze istnieje odblask. Spostrzega 

się przecież, że istnieje światło, właśnie z tego powodu, że ono świeci i nie może 

światło nie świecić. Przejdźmy do przykładów.  

Jeśli istnieje słońce, istnieje promień, istnieje dzień. Gdyby te rzeczy nie istniały, 

tym bardziej musiałoby nie istnieć słońce. Jeśli więc słońce byłoby wieczne, istniałby 

również nieskończony dzień, teraz zaś [ponieważ nie jest wieczne], gdy ono wschodzi, 

wstaje dzień, gdy ono kończy swój bieg, kończy się także dzień.  

Bóg zaś jest wiecznym światłem i nie zaczął się, i nie skończy się nigdy.  

Zatem odblask jest przy Nim wiecznie i współistnieje, jest bez początku, zrodzony 

od zawsze, niosący przed Nim światło.  

On jest Mądrością, która mówi: „Ja byłam Jego rozkoszą; dzień po dniu igrał 

przed Jego obliczem w każdym czasie” (Prz 8, 30). 

 


