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Pierwsze czytanie  - z ksiegi  Izajasza  62, 1-5 

Przez wzgląd na Syjon nie umilknę, przez wzgląd na Jerozolimę nie spocznę, dopóki jej 
sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza i zbawienie jej nie zapłonie jak pochodnia. Wówczas 
narody ujrzą twą sprawiedliwość i chwałę twoją wszyscy królowie. I nazwą cię nowym 
imieniem, które usta Pana oznaczą. Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, 
królewskim diademem w dłoni twego Boga. Nie będą więcej mówić o tobie "Porzucona", o 
krainie twej już nie powiedzą "Spustoszona". Raczej cię nazwą "Moje <w niej> upodobanie", 
a krainę twoją "Poślubiona". Albowiem spodobałaś się Panu i twoja kraina otrzyma męża. 
Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, tak twój Budowniczy ciebie poślubi, i jak oblubieniec 
weseli się z oblubienicy, tak Bóg twój tobą się rozraduje.  
 

 

« Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni twego 
Boga… nazwą cię "Moje w niej upodobanie » 

 

- Slowa te pochodza z piatego wieku przed narodzinami Jezusa. Pelne poezji, sa 
wyznaniem milosci Boga do narodu wybranego. 

- To prorok Ozeasz jako pierwszy (w osmym wieku pne) porownywal narod wybrany 
do malzonki, a jego niewiernosci (uleganie idolatri) do zdrady malzenskiej. Izajasz i 
Ezechiel rozwineli temat zareczyn i wesela Boga ze swym ludem : odnajdujemy u 
nich slownictwo zwiazane z tymi dwoma wydarzeniami, takie jak : czule slowa, suknia 
slubna panny mlodej, korona panny mlodej, wiernosc, zazdrosc, zdrada czy 
pojednanie.  
 

• «  I stanie się w owym dniu - wyrocznia Pana - że nazwie Mnie: "Mąż 
mój"…poślubię cię sobie [znowu] na wieki, poślubię przez sprawiedliwość i 
prawo, przez miłość i miłosierdzie. Poślubię cię sobie przez wierność,  " (Oz 2, 
18, 20 -22) 
 

• « Bo małżonkiem twoim jest twój Stworzyciel, któremu na imię - Pan Zastępów; 



Odkupicielem twoim - Święty Izraela, nazywają Go Bogiem całej ziemi. Zaiste, 
jak niewiastę porzuconą i zgnębioną na duchu, wezwał cię Pan. I jakby do 
porzuconej żony młodości mówi twój Bóg: Na krótką chwilęporzuciłem ciebie, 
ale z ogromną miłością cię przygarnę. W przystępie gniewu ukryłem przed tobą 
na krótko swe oblicze, ale w miłości wieczystej nad tobą się ulitowałem, mówi 
Pan, twój Odkupiciel. » (Iz 54, 5-8) 

 
- Najwspanialsze teksty na ten temat znajduja sie w ksiedze Piesni nad Piesniami, 

ktora jest dlugim dialogiem dwojga zakochanych. Ich imiona nie sa podane ale dla 
Zydow jest oczywiste, ze ksiega ta jest parabola milosci Boga do ludzkosci. Spiewaja 
ja w czasie liturgi szabatu i swieta Paschy.  

 
 
« Nie będą więcej mówić o tobie "Porzucona", o krainie twej już nie powiedzą 
"Spustoszona". Raczej cię nazwą "Moje <w niej> upodobanie", a krainę twoją 
"Poślubiona". Albowiem spodobałaś się Panu i twoja kraina otrzyma męża. » 
 

- Bog nadaje nowe imie Jerozolimie : ta, ktora byla « spustoszona », staje sie 
« poslubiona Bogu ». 

 
- Ten 62 rozdzial ksiegi Izajasza zostal napisany w kontekscie powrotu z niewoli 

babilonskiej. Izajasz, natchniony przez Boga, pisze te slowa do narodu wybranego, 
aby zapewnic go, ze Bog ich nie opuscil, ze nie zapomnial o wybranej przez Siebie 
Jerozolimie, ze juz wkrotce « jak młodzieniec poślubia dziewicę, tak On ciebie poślubi, 
i jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak Bóg twój tobą się rozraduje. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Psalm 96, 1-2a, 2b-3, 7-8a, 9a.10ac 

Śpiewajcie Panu pieśń nową,  
śpiewajcie Panu, wszystkie krainy!  
Śpiewajcie Panu, błogosławcie Jego imię,  
z dnia na dzień głoście Jego zbawienie!  
 
Rozgłaszajcie Jego chwałę wśród narodów,  
Jego cuda - wśród wszystkich ludów! 
Oddajcie Panu, rodziny narodów,  
oddajcie Panu chwałę i [uznajcie] potęgę;  
 
oddajcie Panu chwałę Jego imienia!  
Nieście ofiary i wchodźcie do Jego przedsieni,  
oddajcie pokłon odziani w święte szaty!  
Zadrżyj, cała ziemio, przed Jego obliczem!  
 
Mówcie wśród pogan: Pan jest królem.  
Umocnił świat, by się nie poruszył:  
ze słusznością wymierza ludom sprawiedliwość.  
 
 

 
“Śpiewajcie Panu pieśń nową… Śpiewajcie Panu, błogosławcie Jego imię… 
Rozgłaszajcie Jego chwałę wśród narodów, Jego cuda - wśród wszystkich ludów!” 
 

- To zaproszenie do wyspiewywania, wielbienia chwaly Bozej jest czyms naturalnym 
w Izraelu, gdzie nieustannie wspomina sie dziela Boze, wszystko, co uczynil dla 
swego ludu w ciagu wiekow…to, jak wyzwalal ich z przeroznych wiezow niewoli, by 
zaznali szczescia.  

“z dnia na dzień głoście Jego zbawienie” 

- Z dnia na dzień, narod wybrany wspomina i swiadczy o tym, jak Bog wyzwolil go z 
poszczegolnych zniewolen - On, ktory jest Bogiem wiecznym i Jedynym”. 

 

« Mówcie wśród narodow: Pan jest królem » 

- W jezyku biblijnym « narody » to inne od Izraelitow ludy, ktore nazywano « gojim » 
czyli « nieobrzezani », jak mawial Pawel z Tarsu. 
Zatem « Gojami » sa ci, ktorzy nie naleza do narodu wybranego, a do ktorych Dobra 
Nowina rowniez jest zaadresowana.  
 

- Potrzeba bylo wielu wiekow pedagogi Bozej zanim narod wybrany zrozumial, ze nie 
jest « jedynakiem » ale pelni role « starszego brata », ukazujacego « mlodszemu 
rodzenstwu » droge prowadzaca na spotkanie z Bogiem… 
 

- Spiewany dzis psalm zapowiada, ze nadejdzie dzien, gdy wszystkie ludy bez wyjatku 
rozpoznaja Boga i zaufaja Mu. Tego dnia wypelni sie obietnica dana Abrahamowi :  
 
 



•  « Abraham zaś szedł z nimi, aby ich odprowadzić, a Pan mówił sobie: «Czyż 
miałbym zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? Przecież ma się 
on stać ojcem wielkiego i potężnego narodu, i przez niego otrzymają 
błogosławieństwo wszystkie ludy ziemi. Bo upatrzyłem go jako tego, który 
będzie nakazywał potomkom swym oraz swemu rodowi, aby przestrzegając 
przykazań Pana postępowali sprawiedliwie i uczciwie, tak żeby Pan wypełnił to, 
co obiecał Abrahamowi». (Rodz 18, 16-19) 

« śpiewajcie Panu, wszystkie krainy…. Rozgłaszajcie Jego chwałę wśród narodów, 
Jego cuda - wśród wszystkich ludów! » 

- Sa to slowa pelne nadziei w to, ze inne ludy uslysza kiedys Dobra Nowine.  

 “…oddajcie pokłon odziani w święte szaty! Zadrżyj, cała ziemio, przed Jego obliczem! … 
Niech się cieszy niebo i ziemia raduje; niech szumi morze i to, co je napełnia; niech się 
weselą pola i wszystko, co jest na nich, niech się także radują wszystkie drzewa leśne przed 
obliczem Pana, bo nadchodzi”  

- Te ostatnie wersety psalmu 96 sa zapowiedzia konca czasow, gdy cale stworzenie 
wyspiewywac bedzie Chwale Boza.  
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