
 

 

 

Pierwsze czytanie  - z ksiegi  Izajasza  53, 10-11 

Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za 

grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez 

Niego. Po udrękach swej duszy, ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój Sługa 

usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie.  

 

Izajasz napisal ten rozdzial w szostym wieku pne: 

-  Jak u kazdego z prorokow, punktem wyjscia jego rozwazan sa aktualne, 

konkretne wydarzenia, 

- czesto nawiazuje do przeszlosci w celu lepszego wytlumaczenia 

terazniejszosci, 

- wspomina tez o przyszlosci, jednak nie przepowiada jej, tylko mowi o niej w 

nawiazaniu do tego, co dzieje sie w terazniejszosci. 

 

“Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem.” 

- Mowi tu o przesladowaniu slugi Bozego. Prawdopodobnie chodzi tu narod 

wybrany, deportowany do Babilonii, ktory straciwszy swe domy i wszelkie 

dobra…ma wrazenie, ze Bog go opuscill. Izajasz przedstawia mu powody do 

nadziei, by wytrwal mimo tak trudnej sytuacji. To tak, jakby mowil: “wasze 

cierpienie nie jest daremne, ma swoj sens… mozecie nadac mu sens…” 



- Tlumaczenie slowa “spodobalo sie” jest dosc niefortunne bo przeciez Bog jest 

Miloscia i nigdy nie cieszy sie z cierpienia czlowieka. Rozwiniemy te mysl 

ponizej – w pierwszym punkcie przeslania Izajasza. 

 

Przeslanie Izajasza zawarte w czytanym dzis fragmencie 

zawiera trzy punkty: 

 

1. Bog jest zawsze blisko cierpiacego. 

Bog Ojciec, jak ukazuja to teksty biblijne, pochyla sie nad kazdym cierpieniem. 

Mojzesz w scenie z krzakiem ognistym dobrze zrozumial, ze Bog slyszy krzyk 

cierpiacego i przesladowanego. Mowil o tym w nawiazaniu do niewoli egipskiej. 

Siedemset lat pozniej, Izajasz powtarza jego slowa odnoszac je do niewoli 

babilonskiej. 

Zdanie “Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem” moznaby 

przetlumaczyc inaczej: 

“Pan w soposb szczegolny wybral sluge, ktory miazdzony byl przez cierpienie. 

To cierpienie, stalo sie powodem jego wybrania”.   

Izajasz mowi te slowa do ludzi znajdujacych sie w niewoli. Chce ich zapewnic, ze 

to iz cierpia nie znaczy, ze Bog jest im przeciwny, czy ze ich opuscil…On jest 

zawsze po stronie tych, ktorzy sa ponizani i przesladowani : pochyla sie nad nimi 

z Miloscia ! 

Izajasz przypomina, ze to w Nim, przez wiare i modlitwe, mozemy znalezc sily 

potrzebne do wytwania.  

 

2. Czlowiek moze nadac sens swemu cierpieniu 

 

- Kazde cierpienie zawiera w sobie jakies mysterium. 

- Izajasz tlumaczy, ze w kazdym cierpieniu jest droga swiatla: Po udrękach swej 

duszy, ujrzy światło i nim się nasyci.“ 

- Wyrazenie “zmiażdżenie cierpieniem” nawiazuje do slow z Ezechiela: 

• “Dam im jedno serce i wniosę nowego ducha do ich 

wnętrza. Z ciała ich usunę serce kamienne, a dam im serce 

cielesne…” (Ez 11,19-20) 

i do psalmu 51 : “Moją ofiarą, Boże, duch skruszony, nie gardzisz, Boże, 

sercem pokornym i skruszonym. “ (w.19) 

– Czlowiek cierpiacy czy przesladowany, moze uczynic swe serce twardym, 
“kamiennym” albo wypelnic je przebaczeniem i miloscia…wtedy droga 

cierpienia stanie sie droga swiatla…bo Bog moze pomoc nam wyprowadzic 



dobro z kazdej trudnej czy wrecz zlej sytuacji: taka bowiem jest moc Jego 

Milosci! 

 

 

3. Poprzez cierpienie czlowiek moze pomoc w dziele Bozym. 

- Mozemy zlozyc swoje cierpienie w ofierze przeblagalnej…jednak pamietajac, 

ze nie chodzi tu o « targowanie sie «  z Bogiem : «cos za cos… » i ze to On 

odpuszcza grzechy. 

- Izajasz mowi sobie wspolczesnym : « Mozecie wykorzystac cierpienie, ktore 

ludzie wam zadali, czyniac z niego srodek do otrzymania zbawienia dla nich. 

Jesli bedziecie przezywac cierpienie w duchu ofiarowania, milosci i zaufania 

Bogu, wowczas stanie sie ono instrumentem Zbawienia : On przyjmie wasza 

duchowa ofiare i przebaczy wszystkim. » 

« Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać 

będzie ».  

- Oto najwazniejsza czesc przeslania Izajasza ! 

- Bog pragnie wyzwolic cala ludzkosc z lancuchow nienawisci, przemocy, 

zazdrosci…pragnie wprowadzic Swoj pokoj, a to moze sie dokonac dzieki 

slugom Bozym. 

- Zbawienie przesladowcow jest w rekach przesladowanych…bo tylko 

przebaczenie przesladowanego moze nawrocic serce jego przesladowcy… 

 

• Kilka wiekow pozniej Zachariasz napisze : « Na dom 

Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję Ducha 

pobożności. Będą patrzeć na tego, którego przebili, i 

boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, i 

płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym. » 

(Za 12,10) …. » W owym dniu wytryśnie źródło, 

dostępne dla domu Dawida i dla mieszkańców 

Jeruzalem, na obmycia grzechu i zmazy. » (Za 13,1) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Psalm 33, 4-5; 18-20; 22 

Bo słowo Pana jest prawe,  

a każde Jego dzieło niezawodne.  

On miłuje prawo i sprawiedliwość:  

ziemia jest pełna łaskawości ( milosci) Pańskiej.  

Oto oczy Pana nad tymi, którzy się Go boją,  

nad tymi, co ufają Jego łasce (milosci),  

aby ocalił ich życie od śmierci  

i żywił ich w czasie głodu.  
 

Dusza nasza wyczekuje Pana,  

On jest naszą pomocą i tarczą.  

Niech nas ogarnie łaska (przepelni milosc) Twoja Panie,  

według ufności pokładanej w Tobie!  

 

Psalm ten: 

-  Zaczyna sie bardzo radosnymi slowami:”Sprawiedliwi, wołajcie radośnie na 

cześć Pana, prawym przystoi pieśń chwały.  Sławcie Pana na 

cytrze, śpiewajcie Mu przy harfie o dziesięciu strunach. Śpiewajcie Jemu 

pieśń nową, pełnym głosem pięknie Mu śpiewajcie! « (W.1-2) 

- Posiada dwadziescia dwa wersety czyli nalezy to tzw psalmow 

« alfabetycznych » : alfabet hebrajski zawiera 22 litery. Psalmy te nawiazuja do 

Przymierza i szczegolnej sluzby narodu wybranego. Podkreslaja, ze dzielo 

Boze jest doskonale. 

• « Zamiar Pana trwa na wieki; zamysły Jego serca - 

poprzez pokolenia. Szczęśliwy lud, którego Bogiem jest 

Pan - naród, który On wybrał na dziedzictwo dla 

siebie. « (w.11 i 12) 

 

« słowo Pana jest prawe, a każde Jego dzieło niezawodne.” 

- Wszechmocny i potezny Bog pochyla sie nad czlowiekiem i mowi do niego: 

a) Stwarzajac go, 

b) zapraszajac go do Przymierza, 

c) prowadzac swoj lud 

- Ciekawe jest tu zestawienie obu czesci tego zdania : u czlowieka nie zawsze 

slowo i czyn ida w parze…tymczasem u Boga jest zawsze doskonala zgodnosc 

slowa i czynu! W jezyku hebrajskim slowo “dawar” znaczy jednoczesnie “slowo” 

i “czyn, dzielo”. 

• “Bóg rzekł: «Niechaj się stanie światłość!» I stała się 

światłość. » (Rodz 1,3) 



• “ słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie 

bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem,  

i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa.” (Iz 55) 

 

« słowo Pana jest prawe” 

- Bog jest wierny, zawsze dotrzymuje slowa. 

- Stworzenie nie jest tylko aktem dokonanym w przeszlosci: Bog caly czas czuwa 

nad nim… Cale stworzenie jest powolane do tego, by stac sie miejscem pokoju, 

sprawiedliwosci i milosci. 

- Bog dal swemu ludowi Prawo, aby prowadzilo go przez sciezki zycia. 

• “On miłuje prawo i sprawiedliwość: ziemia jest pełna Jego  

miloscij” (w.5).  

• “Powiedziano ci, człowiecze, co jest dobre. I czegoż żąda 

Pan od ciebie, jeśli nie pełnienia sprawiedliwości, 

umiłowania życzliwości i pokornego obcowania z Bogiem 

twoim?» (Mi 6,8) 

 

“oczy Pana nad tymi, którzy się Go boją” 

- Bojazn Boza zawiera w sobie wiernosc Prawu, plynaca z zaufania. 

- W jezyku biblijnym “bac sie Boga”, znaczy tu ufac Jego Milosci. 

 

«aby ocalił ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu.   

- Jest to aluzja do wedrowki przez pustynie, w czasie ktorej narod wybrany zaznal 

glodu i gdzie Bog zsylal im codziennie manne na pozywienie. 

- Bog ocalal zycie narodu wybranego wielokrotnie: z niewoli egipskiej, 

babilonskiej i innych form niewoli…… 

 

“Niech nas ogarnie łaska (przepelni milosc) Twoja Panie, według ufności 

pokładanej w Tobie! “ 

- Kto ufa Bogu, przepelniony jest Jego Miloscia, Bog “ogarnia go swoja laska” 

bowiem : “Zamiar Pana trwa na wieki; zamysły Jego serca - poprzez pokolenia.” 

(w.11)  
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