
Rozważania Biblijne - 12 grudnia 

 

Pierwsze czytanie – z ksiegi  Sofoniasza  3, 14-18a 

Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z 

całego serca, Córo Jeruzalem! Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego 

nieprzyjaciela: król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz już bała się złego.  

Owego dnia powiedzą Jerozolimie: «Nie bój się, Syjonie! Niech nie słabną twe ręce!» 

Pan, twój Bóg jest pośród ciebie, Mocarz - On zbawi, uniesie się weselem nad tobą, 

odnowi swą miłość, wzniesie okrzyk radości,  <jak w dniu uroczystego święta>.  
 

« Pan, twój Bóg jest pośród ciebie, Mocarz - On zbawi, uniesie się weselem nad 

tobą, odnowi swą miłość, wzniesie okrzyk radości, jak w dniu uroczystego 

święta. » 

- Juz w Starym Testamencie, prorocy glosili, ze Bog jest Miloscia. Oczywiscie 

potrzeba bylo wielu wiekow wytrwalej pedagogi Bozej, by to przeslanie stalo sie 

jasne i zrozumiale. Zaraz po zawarciu Przymierza Boga z narodem wybranym, 

najwazniejszym bylo pokazanie, ze Bog jest transcendentny, ze rozni sie od 

bozkow owczesnych religi, pojmowanych na obraz ludzki.  

- W osmym wieku pne, prorok Ozeasz jako pierwszy tlumaczyl, ze Przymierze jest 

czyms wiecej niz tylko zawartym kontraktem, ze jest wzajemnym 

zaangazowaniem, przezywanym w relacji milosci, podobnym do zaslubin. 

Pozniejsi prorocy (Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel) rozwineli temat zaslubin Boga ze 



swym ludem. W napisanych przez nich tekstach, znajdujemy slownictwo 

zaslubin tj : slubna suknia, korona panny mlodej, slowa czulosci, wiernosc….   

- Dla Zydow, tekst « Piesni nad piesniami  jest dialogiem Boga ze swym ludem. 

Czytaja i spiewaja go w czasie liturgi szabatu oraz swietujac Pasche, ktora jest 

wielkim swietem, upamietniajacym zawarcie Przymierza i wiernosc Boga, 

wyrazajaca sie w wyzwoleniu narodu wybranego z wszelkich form niewoli. 

 

Gdy Przymierze pojmowane jest jako zaslubiny, niewiernosc narodu wybranego 

porownywana jest do niewiernosci malzenskiej - do cudzołóstwa. Prorocy uzywaja 

wtedy slownictwa dotyczacego zazdrosci, niewdziecznosci, zdrady… 

 

Prorok Sofoniasz : 

- Zyl w siodmym wieku pne. 

- Mieszkal w Jerozolimie za czasow panowania krola Joziasza, zasiadajacego na 

tronie w 640 roku pne. 

- Napisana przez niego ksiega jest krotka (posiada trzy rozdzialy) ale bardzo 

tresciwa. Niektore jej fragmenty opisujace rozne niewiernosci narodu wybranego 

i wzywajace do nawrocenia, staly sie bardzo slawne : 

 

• « Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy pełnicie Jego nakazy; 

szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w 

dzień gniewu Pańskiego. » (So 2,3) 

• « [Wytępię] także tych, którzy na dachach oddają pokłon wojsku 

niebieskiemu, i tych, którzy oddają pokłon, przysięgając na Pana i 

przysięgając [również] na Milkoma. » (So 1,5) 

• « I w owym dniu ześlę karę na każdego, który butnie wstępuje na próg; 

na tych, którzy napełniają dom swego Pana gwałtem i oszustwem. » 

(So 1,9) 

• « Jego książęta są pośród niego lwami ryczącymi, sędziowie jego - 

wieczorem wilkami, które nic do rana nie pozostawiają.  Prorocy jego 

są lekkomyślni - mężowie wiarołomni, jego kapłani zbezcześcili 

świętość - pogwałcili Prawo. » (So 3, 3-4) 

 

- Sofoniasz ostrzega i grozi tym, ktorzy czynia zlo. Pisze slowa pocieszenia i 

umacnienia dla tych, ktorzy staraja sie trwac w wiernosci, opierajac sie idolatrii. 

 

1. Ostrzezenia i grozby : 



To wlasnie do slow z ksiegi Sofoniasza nawiazuje znany sredniowieczny 

hymn « Dies irae… » 

Bog « zlosci sie » nie na czlowieka ale na czynione przez niego zlo, gdyz  

pragnie, by ludzie byli szczesliwi. 

 

2. Slowa pocieszenia, umocnienia i zachety do nawrocenia. 

Trzeba podkreslic, ze Sofoniasz napisal je w czasach, gdy wydawalo sie, ze 

nikt na nie zasluguje. Jednak zadne ponizenie, zaden upadek czlowieka nie 

jest w stanie zmienic Milosci Boga do niego. 

• « Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz 

się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! « - « Córa Syjońska » jest 

tu caly narod wybrany. 

• « W dniu tym nie będziesz się wstydzić wszystkich twoich uczynków, 

przez które dopuściłaś się względem Mnie niewierności; usunę bowiem 

wtedy spośród ciebie pysznych samochwalców twoich i nie będziesz 

się więcej wywyższać na świętej mej górze.  zostawię pośród ciebie 

lud pokorny i biedny, a szukać będą schronienia w imieniu Pana. 

Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości ani mówić kłamstwa. I nie 

znajdzie się w ich ustach zwodniczy język, gdy paść się będą i 

wylegiwać, a nie będzie nikogo, kto by [ich] przestraszył. » (So 3,11-

13) 

 

- Z tej malej « Reszty Izraela » powstanie nowe Jeruzalem i wypelni powierzona 

mu misje miasta Swietego, ktoremu juz nikt nigdy nie zagrozi… 

• « król Izraela, Pan, jest pośród ciebie » 

Jest to nawiazanie do obietnic, jakie Bog zlozyl na Synaju : «Ja jestem 

Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli…. » 

(Wyj 20,2) 

Nawiazywali to tego tez inni prorocy : 

• « Wówczas naprawdę będziecie mogli najeść się do sytości i chwalić 

będziecie imię Pana Boga waszego, który uczynił wam dziwne rzeczy, 

a lud mój nigdy nie będzie pohańbiony. «I poznacie, że wśród Izraela 

Ja jestem, że jestem Pan, Bóg wasz, a nie ma innego. Lud mój nie 

zazna więcej zawstydzenia. «  (Jl 2, 26-27) 

• « Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem!  

Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny - jedzie 

na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy. » (Za 9,9) 

Nieco pozniej, Swiety Jan napisze w swej Ewangelii : 



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

Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen 

łaski i prawdy. » (J 1,14) 

A Swiety Lukasz : « «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u 

Boga…Pan jest z Toba… » (Lk  1,30) 

  

 

: 

 

 

 

 

Kantyk Izajasza  - z ksiegi Izajasza  12, 2-3, 4bcde, 5-6 

Oto Bóg jest zbawieniem moim!  

Będę miał ufność i nie ulęknę się,  

bo mocą moją i pieśnią moją jest Pan.  

On stał się dla mnie zbawieniem!  

 

Wy zaś z weselem wodę czerpać będziecie  

ze zdrojów zbawienia.  

Powiecie w owym dniu:  

Chwalcie Pana!  

 

Wzywajcie Jego imienia!  

Rozgłaszajcie Jego dzieła wśród narodów,  

przypominajcie, że wspaniałe jest imię Jego!  

Śpiewajcie Panu, bo uczynił wzniosłe rzeczy!  

 

Niech to będzie wiadome po całej ziemi!  

Wznoś okrzyki i wołaj z radości, mieszkanko Syjonu,  

bo wielki jest pośród ciebie Święty Izraela!» 

 

- Sa to slowa ufnosci i dziekczynienia, wypowiedziane w czasach niepokojow: Bog 

czuwa nad nami ! 

 

« Powiecie w owym dniu » (w.4) 

 - Slowa te wskazuja na to, ze na razie panuje czas wielkich niepewnosci i lekow ale 

nadejdzie dzien na dziekczynienie za otrzymana pomoc od Boga. 



- Izajasz pisze te slowa w osmym wieku pne (kolo 740-730). Cesarstwo asyryjskie ze 

stolica w Niniwie wzrasta w potege, wydaje sie nie do pokonania…. Wiele tekstow 

pochodzacych z tej epoki, wyraza atmosfere pelna lekow i obaw. Asyria uwazana jest 

za najniebezpiecznego wroga… Pisze o tym min. ksiega Jonasza. W tych czasach 

(od smierci Salomona), narod wybrany zamieszkuje w dwoch malych krolestwach, 

znajdujacych sie blisko siebie. Dlatego to, co zagraza jednemu z nich, zagraza tez 

drugiemu. Te dwa krolestwa prowadza odmienna polityke i czesto maja odmienne 

zdania. 

Krolestwo Polnocne ze stolica w Samarii probuje nie ulec naciskom asyryjskim. 

Dlatego zawiera umowe z krolem z Damaszku i osadza swa siedzibe w Jerozolimie, 

zmuszajac w ten sposob krola Achaza do przylaczenia sie do tej koalicji. Achaz 

znajdujac sie « miedzy mlotem a kowadlem », kapituluje i z wlasnej woli zostaje 

wasalem Asyrii. W ten sposob kupuje swe bezpieczenstwo ale traci wolnosc… 

• « Za czasów Achaza, syna Jotama, syna Ozjasza, króla Judy, wyruszył 

Resin, król Aramu, z Pekachem, synem Remaliasza, królem Izraela, 

przeciw Jerozolimie, aby z nią toczyć wojnę, ale nie mógł jej zdobyć. I 

przyniesiono tę wiadomość do domu Dawida: «Aram stanął obozem w 

Efraimie!» Wówczas zadrżało serce króla i serce ludu jego, jak 

drżą od wichru drzewa w lesie. Pan zaś rzekł do Izajasza: «Wyjdźże 

naprzeciw Achaza, ty i twój synek, Szear-Jaszub, na koniec kanału 

Wyższej Sadzawki, na drogę Pola Folusznika, i powiesz do niego: 

"Uważaj, bądź spokojny, nie bój się!... Niech twoje serce nie słabnie 

z powodu tych dwóch oto niedopałków dymiących głowni, z powodu 

zaciekłości Resina, Aramejczyków i syna Remaliasza: dlatego że 

Aramejczycy, Efraim i syn Remaliasza postanowili twą zgubę, mówiąc: 

Wtargnijmy do Judei, przeraźmy ją i podbijmy dla siebie, a królem nad 

nią ustanowimy syna Tabeela! Tak mówi Pan Bóg: Nic z tego - nie 

stanie się tak! » (Iz 7,1-7) 

 

Achaz zamiast oprzec sie na wierze, ulegl swym lekom i poswiecil swego syna, 

ofiarujac go poganskiemu bostwu… 

Izajasz pisze : 

"Uważaj, bądź spokojny, nie bój się!... Jeżeli nie uwierzycie, nie ostoicie się"». 

(Iz 7, 4 i 9) 

- Te zdania napisane sa tuz przed fragmentem, ktory dzis spiewamy. 

Izajasz zapowiada bliskie zwyciestwo nad Asyria. 

 

«Oto Bóg jest zbawieniem moim! Będę miał ufność i nie ulęknę się, bo mocą 

moją i pieśnią moją jest Pan. On stał się dla mnie zbawieniem! «  
 

- Slowa te przypominaja spiew Mojzesza i narodu wybranego, tuz po uwolnieniu z 

Egiptu : 



- « Pan jest moją mocą i źródłem męstwa! Jemu zawdzięczam moje ocalenie. On 

Bogiem moim, uwielbiać Go będę, On Bogiem ojca mego, będę Go wywyższał. » 

(Wyj 15,2)  - To nie tylko radosc z uwolnienia ale tez wyznanie wiary. 

 

« mocą moją i pieśnią moją jest Pan. On stał się dla mnie zbawieniem! (…) 

Powiecie w owym dniu »  

- To w trakcie « burzy » politycznej i religijnej, Izajasz zapowiada bliskie nastanie 

radosci, plynacej z wiary, ze kolejny raz Bog ich wybawi. 

Uznajac swoja slabosc, mozemy otworzyc sie na moc Milosci Boga…. 

• « Pan mi powiedział: «Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w 

słabości się doskonali». Najchętniej więc będę się chlubił z moich 

słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. » (1 Kor 12, 9) 
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