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Pierwsze czytanie – z ksiegi Izajasza 60,1-6
Powstań! Świeć, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą. Bo oto
ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego
chwała jawi się nad tobą. I pójdą narody do twojego światła, królowie do blasku twojego
wschodu. Podnieś oczy wokoło i popatrz: Ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie. Twoi
synowie przychodzą z daleka, na rękach niesione twe córki. Wtedy zobaczysz i
promienieć będziesz, a serce twe zadrży i rozszerzy się, bo do ciebie napłyną
bogactwa zamorskie, zasoby narodów przyjdą ku tobie. Zaleje cię mnogość
wielbłądów - dromadery z Madianu i z Efy. Wszyscy oni przybędą ze Saby, zaofiarują
złoto i kadzidło, nucąc radośnie hymny na cześć Pana.
-

Jest to przeslanie nadziei.

-

Jestesmy na poczatku lat dwudziestych szostego wieku przed nasza era (525520), kilkanascie lat po powrocie narodu wybranego z deportacji babilonskiej.
Powrot po piecdziesieciu latach jest trudny bo wielu nie odzyskuje swoich domow
ani majatkow rodzinnych. A urodzeni na wygnaniu, znaja Ojczyzne tylko z
opowiadan: nie zawsze ich wyobrazenia pokrywaja sie z rzeczywistoscia. Kraj jest
zamieszkiwany przez obcych ludzi, ktorzy wprowadzili swoje zwyczaje, swoje
religie…wiec wspolistnienie w zyciu codziennym nie jest latwe. Ci, ktorzy wrocili
pierwsi, zainstalowali w Swiatyni Jerozolimskiej oltarz i zaczeli sprawowac kult, jak
przed wygnaniem. Rozpoczeli tez odbudowe tej Swiatyni, co nie spodobalo sie
mieszkancom Jerozolimy innych wyznan. Nieliczni Zydzi, ktorzy caly czas
pozostali w kraju, zawarli malzenstwa i zalozyli rodziny z innowiercami, pragna
pomoc w tej odbudowie ale nie moga gdyz sa uznani za niegodnych i podejrzewani
o chec wykorzystania Swiatyni do kultu poganskiego. Wielu jest przygaszonych i
zniecheconych. To wlasnie wtedy prorok Izajasz pisze czytany dzis fragment.

Przypomina im, ze sa nosicielami obietnic Bozych i zacheca ich do odbudowania
Swiatyni.
« Oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje
Pan, i Jego chwała jawi się nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty
mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi się nad tobą. »
-

Typowym dla prorokow jest to, ze zapowiadaja swiatlo w chwili, gdy bardzo go
brakuje, probuja obudzic czyjnosc tych, ktorzy znalezli sie w mroku zniechecenia
czy zalamania…Przypominaja, ze po kazdej nocy, nastaje jutrzenka.

-

To tak, jakby Izajasz mowil: “Macie wrazenie, ze jestescie zamknieci w tunelu, ale
spojrzcie w dal – tam widnieje swiatlo. Przypomnijcie sobie obietnice Boga:
nadchodzi dzien, gdy wszyscy, gdy cale ludy ziemi, uznaja Jerozolime za miasto
swiete.”

Psalm 72, 1-2, 7-8, 10-11, 12-13
O Boże, przekaż Twój sąd królowi
i Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.
Niech sądzi sprawiedliwie Twój lud
i ubogich Twoich - zgodnie z prawem!
Za dni jego zakwitnie sprawiedliwość
i wielki pokój, dopóki księżyc nie zgaśnie.
I panować będzie od morza do morza,
od Rzeki aż po krańce ziemi.
Królowi Tarszisz i wysp przyniosą dary,
królowie Szeby i Saby złożą daninę.
I oddadzą mu pokłon wszyscy królowie,
wszystkie narody będą mu służyły.
Wyzwoli bowiem wołającego biedaka
i ubogiego, i bezbronnego.
Zmiłuje się nad nędzarzem i biedakiem
i ocali życie ubogich.

« O Boże, przekaż Twój sąd królowi i Twoją sprawiedliwość synowi
królewskiemu. Niech sądzi sprawiedliwie Twój lud i ubogich Twoich - zgodnie z
prawem! Za dni jego zakwitnie sprawiedliwość i wielki pokój, »
-

Jest to psalm spiewany na okazje sakry nowego krola.

-

Kaplani narodu wybranego wyrazaja swe nadzieje i zyczenia pokoju oraz
sprawiedliwosci.

-

Psalm 72 powstal po niewoli Babilonskiej, miedzy rokiem 500 a 100 pne czyli w
epoce bezkrolewia w Izraelu. Oznacza to, ze nie byl napisany dla konkretnego
krola ale dla Tego, ktory nadejdzie, ktorego zapowiadali prorocy : dla krolaMesjasza. Poniewaz chodzi o obietnice Boze to znaczy, ze sie spelnia : Nadejdzie
Mesjasz i « wyzwoli bowiem wołającego biedaka i ubogiego, i bezbronnego.
Zmiłuje się nad nędzarzem i biedakiem i ocali życie ubogich. »
« Wyzwoli bowiem wołającego biedaka i ubogiego, i bezbronnego. Zmiłuje
się nad nędzarzem i biedakiem i ocali życie ubogich.»

-

Zydzi spiewajac te slowa w Swiatyni, przypominaja, ze jak zakochany powtarza
czule slowa swej ukochanej, tak Bog nieustannie zaprasza caly narod wybrany do
uczestnictwa w Jego planach uszczesliwiania ludzi. Prorocy nauczali, ze te plany
zostana calkowicie wypelnione przez oczekiwanego Mesjasza.

-

Psalm 72 podaje opis idealnego krola, oczekiwanego od dawna…krola-Mesjasza.
Jezus narodzil sie mniej wiecej tysiac lat po tym, jak Bog poslal proroka Natana do
krola Dawida, by przekazal mu obietnice, o ktorej jest mowa w spiewanym dzis
psalmie :
•

« Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy
wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i
utwierdzę jego królestwo. On zbuduje dom imieniu memu, a Ja utwierdzę tron
jego królestwa na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem, a jeżeli
zawini, będę go karcił rózgą ludzi i ciosami synów ludzkich. Lecz nie cofnę
od niego mojej życzliwości, jak ją cofnąłem od Saula, twego poprzednika,
którego opuściłem. Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na
wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki». (2 S 7,12-16)

Ta obietnica dana krolowi Dawidowi, powtarzana byla przez roznych prorokow na
przestrzeni wiekow. Wypowiadano ja tez w czasie kazdej sakry nowego krola.
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