
 

 

Pierwsze czytanie  -  z ksiegi Izajasza  35, 4-7a 

Powiedzcie małodusznym: «Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto - pomsta; 

przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, by zbawić was». Wtedy przejrzą oczy 

niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język 

niemych wesoło krzyknie. Bo trysną zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie; 

spieczona ziemia zmieni się w pojezierze, spragniony kraj w krynice wód.  

« oto - pomsta; przychodzi Boża odpłata » 

- Te dwa slowa szokuja w dzisiejszych czasach. Jednakze w czasach, gdy zostaly 

napisane przez Izajasza, mialy zupelnie inne znaczenie!  

- Aby je dobrze zrozumiec trzeba nam je umiescic w owczesnym kontekscie. 

Slowa: „«Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto - pomsta; przychodzi Boża odpłata; 

On sam przychodzi, by zbawić was» moznaby dzis przetlumaczyc jako: „Oto pomsta 

Boza: On nadchodzi, by was zbawic“. 

Reszta czytanego dzis tekstu to obietnice uzdrowienia, odzyskania wzroku przez 

niewidomych, sluchu przez gluchych…..i nade wszystko obietnice powrotu z wygnania 

do Ojczyzny.  



• „Odkupieni przez Pana powrócą, przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, ze 

szczęściem wiecznym na twarzach: osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek i 

wzdychanie.“ (Iz 35, 10) 

Izajasz napisal ten tekst w czasie, gdy narod wybrany znajdowal sie jeszcze w niewoli 

babilonskiej. Nie przypadkowe sa wiec slowa: «Odwagi! Nie bójcie się!“ Mija wlasnie 

piecdziesiat lat od ich deportacji. Od piecdziesieciu lat marza o powrocie do Ojczyzny, 

jednak trudno im uwierzyc, ze to pragnienie sie spelni…Tymczasem prorok Izajasz 

zapowiada im powrot do kraju.  

Najkrotsza droga prowadzaca z Babilonii do Jerozolimy, prowadzila przez pustynie 

Arabska. Izajasz opisuje ich przejscie przez te pustynie jako marsz triumfalny przez 

prawdziwy raj: „Bo trysną zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie; spieczona 

ziemia zmieni się w pojezierze, spragniony kraj w krynice wód.“ Jakze mocne wrazenie 

robia te slowa na kims, kto znajduje sie na pustyni, bolesnie doswiadczajac jej suszy i 

braku wody… 

Oto pomsta Boza: spragnieni zostaja napojeni, a upokarzani, podnosza glowy!  

• „…przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy 

wyskoczy jak jeleńi język niemych wesoło krzyknie. Bo trysną zdroje wód na 

pustyni i strumienie na stepie; spieczona ziemia zmieni się w pojezierze, 

spragniony kraj w krynice wód; badyle w kryjówkach, gdzie legały szakale - na 

trzcinę z sitowiem.“ (Iz 35, 5-7) 

 

- Wyrazenie „pomsta Boza“, w sensie biblijnym ma wiec bardzo pozytywne 
znaczenie: mowi o Bogu, ktory nie msci sie na czlowieku ale zwalcza zlo, ktore go 
rani. Jego „pomsta“ polega na przywroceniu czlowiekowi jego godnosci. 
 

• „Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami - 
wyrocznia Pana. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje - nad waszymi 
drogami i myśli moje - nad myślami waszymi.“ (Iz 55, 8-9) 

• „Czyż tak bardzo mi zależy na śmierci występnego - wyrocznia Pana Boga - a nie 
raczej na tym, by się nawrócił i żył?“ (Ez 18,23) 
 
Tak wiec slowa „Oto wasz Bóg, oto - pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam 
przychodzi, by zbawić was» moznaby przetlumaczyc na wspolczesny jezyk jako: 
„Oto Bog, ktory ukochal czlowieka najbardziej ze wszystkich swych 
stworzen. Przychodzi wyzwolic go z kazdej formy niewoli – podniesc go z 
kazdego ponizenia fizycznego czy moralnego.“   

Izajasz mowil o wyzwoleniu z jarzma niewoli babilonskiej. Oczekiwano tez calkowitego 
wyzwolenia, tego, ktorego mial dokonac Mesjasz. To dlatego Jezus zacytowal slowa z 
Izajasza, gdy przedstawial sie w synagodze nazaretanskiej: 

• „Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą 
nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie 
jeńcom i więźniom swobodę; aby obwieszczać rok łaski Pańskiej, i dzień pomsty 



naszego Boga; aby pocieszać wszystkich zasmuconych, <by rozweselić 
płaczących na Syjonie>, aby im wieniec dać zamiast popiołu, olejek radości 
zamiast szaty smutku, pieśń chwały zamiast zgnębienia na duchu.“ (Iz 61, 1-3) 

A kiedy uczniowie Jana pytali Go « czy Ty jestes Tym, ktory ma przyjsc ? », 
odpowiedzial im : «Idźcie i donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli: niewidomi 
wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i głusi słyszą; umarli 
zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię.“ (Lk 7,22) 

 

 

Psalm  146, 6-10 

Pan wiary dochowuje na wieki,  

daje prawo uciśnionym  

i daje chleb głodnym.  

Pan uwalnia jeńców,  

Pan przywraca wzrok niewidomym,  

Pan podnosi pochylonych,  

Pan miłuje sprawiedliwych.  

Pan strzeże przychodniów,  

chroni sierotę i wdowę,  

lecz na bezdroża kieruje występnych.  

Pan króluje na wieki,  

Bóg twój, Syjonie - przez pokolenia.  

 

 - Ten psalm powstal po powrocie z Babiloni, jest prawdziwym wyznaniem wiary 

narodu wybranego i jednoczesnie dziekczynieniem za otrzymane dobro, za 

wyzwolenie z Egiptu i Babilonii. Bardzo mozliwe, ze zostal napisany na uroczystość 

poświęcenia odbudowanej wlasnie świątyni, w 515 roku pne.  

• „I Izraelici: kapłani, lewici i reszta wysiedleńców radośnie obchodzili poświęcenie 

tego domu Bożego. I na poświęcenie tego domu Bożego ofiarowali: sto cielców, 

dwieście baranów, czterysta jagniąt, a jako ofiarę przebłagalną za całego Izraela 

- dwanaście kozłów według liczby pokoleń izraelskich. I do służby Bożej w 

Jerozolimie ustanowili kapłanów według ich oddziałów, a lewitów według ich 

ugrupowań, zgodnie z przepisem księgi Mojżeszowej.“ (Ezd 6, 16-18) 
 

- Caly ten psalm jest przesiakniety radoscia z powrotu do Ojczyzny. Jeszcze raz 

Bog pokazal, ze jest wierny Przymierzu: wyzwolil swoj lud, odkupil go, On, Ktory 

“wiary dochowuje na wieki, daje prawo uciśnionym i chleb głodnym, uwalnia 

jeńców.”  



- Slowo “Pan” wystepujace tu wielokrotnie, jest tlumaczeniem Imienia Boga, ktore  

ujawnil Mojzeszowi w krzaku gorejacym. Wyraza ono nieustanna obecnosc Boga 

u boku narodu wybranego, Jego obecnosc, ktora wyzwala…  

 

“Pan króluje na wieki, Bóg twój, Syjonie - przez pokolenia.” 

- To jest jedno z typowych sformuowan wskazujacych na Przymierze.  

• “Wy będziecie moim narodem, a Ja będę waszym Bogiem. “ (Jr 30,22) 

• “Będę chodził wśród was, będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem. 

Ja jestem Pan, Bóg wasz, który wyprowadził was z ziemi egipskiej, abyście 

przestali być ich niewolnikami. Ja rozbiłem drągi waszego jarzma i dałem wam 

możność chodzenia z podniesioną głową.” (Kpl 26, 12-13) 

«Pan króluje na wieki“ 

-  Modlitwa narodu wybranego jest skierowana ku przyszlosci. Nawiazuje do 

przeszlosci wylacznie po to, by wzmocnic nadzieje oczekiwania, by wzmocnic jego 

pragnienie przestrzegania Przymierza.  

Prawo, ktore otrzymali na Synaju ma jeden cel: uczynic narod wybrany ludem 

wolnym i szanujacym wolnosc innych ludow. Zawieralo ono wiele regul, 

dotyczacych opieki nad wdowami, sierotami i cudzoziemcami.  
 

 

• « 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) 

 

• « Pan jest Sędzią, który nie ma względu na osoby.  Nie będzie miał On względu 

na osobę przeciw biednemu, owszem, wysłucha prośby pokrzywdzonego. Nie 

lekceważy błagania sieroty i wdowy, kiedy się skarży.  Czyż łzy wdowy nie 

spływają po policzkach, a jej lament nie świadczy przeciw temu, kto je 

wyciska? » (Syr 35, 12-15) 

 
 

“łzy wdowy spływają po policzkach Boga” 
 

- Lzy wszystkich, ktorzy cierpia, splywaja po policzkach Boga… 



-  
-  

- Polska Misja Katolicka w Strasburgu, 

- ks. Ryszard Górski 

- Parafia Notre Dame de Lourdes 

- 9, rue du Hohwald 67000 Strasbourg 

- tel: 03.88.32.31.60 

 

https://polska-misja-katolicka-strasbourg.pl/duszpasterze.php

