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Pierwsze czytanie – z ksiegi Izajasza  40, 1-5. 9-11 

« Pocieszcie, pocieszcie mój lud!» - mówi wasz Bóg. «Przemawiajcie do serca 

Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego 

odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe 

grzechy», Głos się rozlega: «Drogę dla Pana przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na 

pustkowiu gościniec naszemu Bogu! Niech się podniosą wszystkie doliny, a 

wszystkie góry i wzgórza obniżą; równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza 

niziną gładką. Wtedy się chwała Pańska objawi, razem ją wszelkie ciało zobaczy, bo 

usta Pańskie to powiedziały».Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny w 

Syjonie! Podnieś mocno twój głos,  zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem! Podnieś 

głos, nie bój się! Powiedz miastom judzkim: «Oto wasz Bóg!» Oto Pan Bóg 

przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. Oto Jego nagroda z Nim idzie i 

przed Nim Jego zapłata. Podobnie jak pasterz pasie On swą trzodę, gromadzi [ją] 

swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie. 

 

– Autor tej ksiegi (zwanej ksiega pocieszenia Izraela), przedstawia sie jako 

« glos wolajacy w imieniu Boga ». Tradycyjnie nazywany jest “drugim Izajaszem”. 

 

« Pocieszcie, pocieszcie mój lud!» 

- Slowa « moj lud », « wasz Bog » sa nawiazaniem do Przymierza, ktore 

Bog zawarl z narodem wybranym. 

 

W czasie niewoli Babilonskiej (miedzy 587 a 538 rokiem pne), wielu stracilo nadzieje 

i zwatpilo myslac, ze Bog odstpil od Przymierza, ze ich opuscil…. 

 

«Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się 

skończył, że nieprawość jego odpokutowana » 

- Jest to zapowiedz, ze Bog ich wyzwoli i pomoze wrocic do Jerozolimy, 

do ojczyzny. 

« nieprawosc odpokutowana » - w oryginale hebrajskim, jest dokladnie napisane 

“nieprawosc zostala w dwójnasób pokryta przebaczeniem Boga”, “Bog obdarowal ich 

podwojnie, odkupil podwojnie wszystkie ich grzechy”. 

- Wedlug Prawa ludu Izraela, zlodziej, ktory ukradl np. jedno zwierze 

musial zadoscuczynic (w dwójnasób za ten czyn), ofiarowujac dwoje zwierzat 

temu, kogo okradl. 

Powrot z Babilonii nazywano drugim exodusem. Zydzi mysleli wowczas, ze zeslanie 

do Babilonii bylo konsekwencja ich grzechow, kara Boza za ich niewiernosci 

Przymierzu. Albowiem w tamtych czasach myslano, ze Bog karze ludzi za ich 

grzechy. 



 

«Drogę dla Pana przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec 

naszemu Bogu! Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i wzgórza 

obniżą; równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną gładką. » 

- W czasach, gdy powstawala ksiega Izajasza, zwyczajem zwyciezcow, 

bylo zmuszac pokonanych do prac « drogowych ». Wyrownywali drogi 

przygotowujac je na przejazd zwycieskiego krola. 

- Babilonczycy, kazdego roku zmuszali niewolnikow zydowskich do 

wyrownywania rowow….prostowania szerokiej drogi, na uroczysty przejazd 

orszaku krolewskiego, zdazajacego na wielkie swieto boga Marduka. Statuetki 

tego boga wiezione byly na poczatku tego orszaku. Ta praca byla glebokim 

ponizeniem i bolesnym rozdarciem dla praktykujacych Zydow. 

• « W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te 

słowa: «Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie». Do niego to 

odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: Głos wołającego na pustyni: 

Przygotujcie drogę Panu, Dla Niego prostujcie ścieżki! » (Mt 3,1-3) 

 

« Wtedy się chwała Pańska objawi, razem ją wszelkie ciało zobaczy, bo usta 

Pańskie to powiedziały» 

- Moznaby inaczej przetlumaczyc : « Nareszcie Bog zostanie 

rozpoznany. Wszyscy zobacza, przekonaja sie, ze jest Bogiem wiernym, ze 

dotrzymuje swych obietnic » On, ktory « jak pasterz, pasie On swą trzodę, 

gromadzi [ją] swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące 

prowadzi łagodnie. » 

 

 

 

 

 

 

Psalm 85 

Chciałbym słuchać tego, co mówi Pan Bóg: 

oto ogłasza pokój 

ludowi swemu i świętym swoim; 

niech się nie stają znów nierozsądni. 

Zaiste, bliskie jest Jego zbawienie dla tych, którzy się Go boją, 

tak iż chwała zamieszka w naszej ziemi. 



Łaskawość i wierność spotkają się z sobą, 

ucałują się sprawiedliwość i pokój. 

Wierność z ziemi wyrośnie, 

a sprawiedliwość wychyli się z nieba. 

Pan sam obdarzy szczęściem 

a nasza ziemia wyda swój owoc. 

Sprawiedliwość pójdzie przed Nim, 

po śladach Jego kroków - zbawienie. 

 

Trudnosci po powrocie z niewoli 

Psalm 85 zostal napisany juz po powrocie z niewoli babilonskiej. Wszyscy z 

utesknieniem oczekiwali tego powrotu, by zaczac zycie na nowo, po otrzymaniu 

Bozego przebaczenia. Jednak dosc szybko powrocily niewiernosci Przymierzu, narod 

wybrany na nowo zaczal grzeszyc…Niewola babilonska trwala okolo 50 lat. Wielu nie 

przezylo, wielu z tych ktorzy powrocili to ci, ktorzy jako dzieci zyli w nim wczesniej, 

wiec niewiele pamietaja…..no i sa tez ci, ktorzy urodzili sie w niewoli… 

Tak wiec wsrod tych, ktorzy wrocili, wiekszosc stanowi nowe pokolenie, ktorym 

ojcowie z pewnoscia przekazali wiare, tradycje i zwyczaje. 

Jednak po powrocie, zycie nie uklada sie tak, jak tego pragneli i oczekiwali. Plany 

odbudowania Swiatyni spotykaja sie z opozycja. W spiewanym dzis psalmnie dobrze 

« slychac » te mieszanke uczuc. Aby lepiej to zrozumiec, trzeba przeczytac pierwsze 

wersety psalmu, ktorych dzisiejsza liturgia nie objela. 

« Łaskawym się okazałeś, Panie, dla Twej ziemi; odmieniłeś los Jakuba (inaczej: 

przyprowadziles spowrotem deportowane pokolenie Jakuba‘), odpuściłeś winę 

Twojemu ludowi; zakryłeś wszystkie ich grzechy. Powściągnąłeś całe zagniewanie 

Twoje, zaniechałeś zapalczywości Twojego gniewu.“ (w. 2-4) 

Poniewaz nadal źle się dzieje, mimo ze wrocili do ojczyzny, Izraelici zastanawiaja sie 

czy Bog nadal nie jest na nich zly : « czyż będziesz na nas gniewał się na wieki,  

czy gniew Twój rozciągniesz na wszystkie pokolenia? » (w.6) 

Dlatego blagaja Go : « Okaż nam, Panie, swoją łaskawość i daj nam swoje 

zbawienie! » (w.8) 

 

Modlitwa prosby o laske nawrocenia. 

Izraelczycy prosza o laske definitywnego nawrocenia : » Odnów nas, Boże, nasz 

Zbawco, i zaniechaj Twego oburzenia na nas!” (w.5) 

Cala pierwsza czesc psalmu, rozgrywa sie wokol slowa « powrotu », w sensie 

powrotu do Boga czyli nawrocenia (sa juz w ojczyznie, wrocili z wygnania). 



“Chciałbym słuchać tego, co mówi Pan Bóg: oto ogłasza pokój ludowi swemu i 

świętym swoim…” 

- w jezyku biblijnym, czasownik sluchac, oznacza zdecydowane 

postepowanie wierzacego, ktory zwrocony jest do Boga, gotowy przestrzegac 

przykazan, poniewaz uznaje, ze sa one jedyna droga, prowadzaca do 

prawdziwego szczescia. 

Koncowka psalmu 85, wyraza wspaniala ufnosc, plynaca z wiary, ze plany Boze i  

Jego pokoj, nieodparcie zblizaja sie ku wypelnieniu. 

« Zaiste, bliskie jest Jego zbawienie dla tych, którzy się Go boją, tak iż chwała (czyli 

promieniowanie Obecnosci Boga) zamieszka w naszej ziemi. Łaskawość i wierność 

spotkają się z sobą, ucałują się sprawiedliwość i pokój. Wierność z ziemi wyrośnie, a 

sprawiedliwość wychyli się z nieba.” 

 

« bliskie jest Jego zbawienie » 

• Imie Jezus znaczy « Bog zbawia » 

« chwała zamieszka w naszej ziemi »  

• « 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) 

«Chciałbym słuchać tego, co mówi Pan Bóg »  

• Jan Ewangelista nazywa Jezusa Slowem, Slowem Boga... 

 

« Chciałbym słuchać tego, co mówi Pan Bóg: oto ogłasza pokój…“ 

• Pierwszymi slowami wypowiedzianymi przez Jezusa po 

Zmartwychwstaniu, byly: „Pokoj wam!“ 


