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Pierwsze czytanie – z ksiegi Izajasza  2, 1 – 5 

 Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy: Stanie się na końcu 

czasów, że góra świątyni Pańskiej stanie mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad 

pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: «Chodźcie, 

wstąpmy na Górę Pańską do świątyni Boga Jakubowego! Niech nas nauczy dróg 

swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo Prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pańskie - 

z Jeruzalem».On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki dla licznych 

narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród 

przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny. 

Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości Pańskiej! 

 

Izajasz uzyl tu dwoch obrazow : 

1. Obraz maszerujacego ogromnego tlumu ludzi.  

 

Sa to pielgrzymi, wspinajacy sie na gore, na ktorej polozona jest Jerozolima. 

Izajasz nawiazuje tu do pielgrzymki na jesienne Swieto Namiotow, w czasie 

ktorego Zydzi na calym swiecie, przez osiem dni zyja w szlasach. Jest to swieto  

upamietniajace czas, ktory narod wybrany spedzil na pustyni. W tych dniach Zydzi 

przybywaja do Jerozolimy ze wszystkich zakatkow swiata.  

 

• «  W to święto będziesz się radował ty, syn twój i córka, sługa twój i 

niewolnica, a także lewita, obcy, sierota i wdowa, którzy żyją w twoich 



murach. Przez siedem dni będziesz świętować ku czci Pana, Boga swego, 

w miejscu, które sobie obierze Pan, za to, że ci błogosławi Pan, Bóg twój, 

we wszystkich twoich zbiorach, w każdej pracy twych rąk, i abyś był pełen 

radości. » (Pwt 16, 14-15) 

 

« Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pańskiej stanie mocno na 

wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, 

mnogie ludy pójdą » 

 

- Tak wiec tlumy ludzi, pelne radosci i religijnego zapalu, przebywaja w 

Jerozolimie. Prorok Izajasz posluguje sie tym obrazem, by zapowiedziec iz 

nastanie dzien, gdy jeszcze wieksze tlumy ludzi - ze wszystkich ludow i 

narodow - zgromadza sie w Jerozolimie….ze nadejda czasy, gdy wszyscy 

uslysza dobra nowine o Milujacym Bogu.  

 

 

«Chodźcie, wstąpmy na Górę Pańską do świątyni Boga Jakubowego! 

Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. «  

 

- Sa to typowe slowa, wskazujace na Przymierze : jest to zatem zapowiedz 

wejscia innych narodow do Przymierza z Bogiem, ktore dotad obejmuje 

wylacznie narod wybrany.    

 

 

« Prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pańskie - z Jeruzalem». 

 

- Slowa te mowia o wybraniu Izraela ale tez i o jego odpowiedzialnosci.   

 

Izajasz ukazuje tu podwojny wymiar Przymierza, ktore Bog zawarl z ludzmi :  

 

• Z jednej strony, Bog wybiera lud Izraelczykow i zawiera z nim Przymierze. 

• Jednoczesnie to Przymierze dotyczy calej ludzkosci : na razie tylko narod 

wybrany rozpoznal prawdziwego Boga ale nadejdzie dzien, kiedy cala 

ludzkosc Go pozna.  

 

 

 

2. Obraz wszystkich armii swiata, ktore decyduja sie zamienic swe zbroje na 

narzedzia rolnicze.  

 

« On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki dla licznych 

narodów. » 

 

- Jesli inne narody wspolnie beda sluchac Slowa Bozego i podporzadkuja Mu 

cale swe zycie, beda miec udzial w planach Bozych : wybiora Boga jako 

swego Pana, sedziego i arbitra…. 



 

« Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród 

przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do 

wojny ». 

- W sytuacji konfliktu, to arbitrer robi wszystko, by pogodzic zwasnione 

strony….by « zlozyly bron »… Czasem rozejm nie jest trwaly, co swiadczy o 

tym, ze zostal zawarty na niewystarczajacych warunkach i ze konflikt nie 

zostal rozwiazany…wiec predzej czy pozniej, na nowo sie rozwinie… Jednak 

jesli arbitrem jest sam Bog, zawarty pokoj bedzie trwaly. Nie bedzie juz wojen 

i zbroje zostana zamienione na rozne  narzedzia potrzebna w zyciu 

codziennym…. 

 

« Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości Pańskiej! » 

- Co znaczy : « narodzie wybrany, na razie skup sie na wypelnieniu misji, ktora 

Bog ci powierzyl » : 

• « wstąp na Górę Pańską do świątyni Boga Jakubowego » : czyli celebruj 

Przymierze, « świętuj ku czci Pana » 

• «  poruszaj sie w światłości Pańskiej! », co znaczy : przestrzegaj Jego 

nakazow i przykazan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PSALM  122, 1-9 

Radowałem się, gdy mi powiedziano:  

«Pójdziemy do domu Pańskiego!»  

Już stoją nasze nogi  

w twych bramach, o Jeruzalem,  

 

Jeruzalem, wzniesione jako miasto  

gęsto i ściśle zabudowane. Tam wstępują pokolenia,  

pokolenia Pańskie, według prawa Izraela,  

aby wielbić imię Pańskie.  

 

Tam ustawiono trony sędziowskie,  

trony domu Dawida.  

Proście o pokój dla Jeruzalem,  

niech zażywają pokoju ci, którzy ciebie miłują!  

Niech pokój będzie w twoich murach,  

a bezpieczeństwo w twych pałacach!  

Przez wzgląd na moich braci i przyjaciół  

będę mówił: «Pokój w tobie!»  

 

Przez wzgląd na dom Pana, Boga naszego,  

będę się modlił o dobro dla ciebie. 

  

 

« Proście o pokój dla Jeruzalem, niech zażywają pokoju ci, którzy ciebie miłują! 

Niech pokój będzie w twoich murach, a bezpieczeństwo w twych pałacach! Przez 

wzgląd na moich braci i przyjaciół będę mówił: «Pokój w tobie!» Przez wzgląd na 

dom Pana, Boga naszego, będę się modlił o dobro dla ciebie.«  

  

- Jerozolima znaczy miasto pokoju. Nazywana jest tez « swietym miastem» – 

wybranym przez Boga. Jeszcze tysiac lat pne byla malo znaczaca 

miejscowoscia. Dopiero krol Dawid ustanowil ja stolica swego krolestwa. 

Nazywano ja wtedy « miastem Dawidowym » i przeniesiono tam Arke 

Przymierza.  
 

• «  Doniesiono królowi Dawidowi: «Pan obdarzył błogosławieństwem rodzinę 

Obed-Edoma i całe jego mienie z powodu Arki Bożej». Poszedł więc Dawid 

i sprowadził z wielką radością Arkę Bożą z domu Obed-Edoma do Miasta 

Dawidowego. » (2 Sm 6,12) 

 

« Tam ustawiono trony sędziowskie, trony domu Dawida. » 



- Tronami domu Dawida sa tu pokolenia potomkow krolewskiej dynasti Dawida.  

 

« Jeruzalem, wzniesione jako miasto gęsto i ściśle zabudowane. » 

 

 -  Krol Dawid chcial wybudowac swiatynie ale dokonal tego dopiero jego syn i 

nastepca tronu - Salomon. Odtad Jerozolima stala sie centrum zycia religijnego. Trzy 

razy w roku, pobozni Zydzi wybierali sie tam z pielgrzymka. Najliczniejsze tlumy 

docieraly na Swieto Namiotow, przypadajace jesienia. Kilka wiekow pozniej bo w roku 

587 pne Nabudochonozor zburzyl Swiatynie, zdewastowal i ograbil miasto… Po 

powrocie z deportacji babilonskiej, narod wybrany odbudowal Swiatynie i miasto 

Jerozolime.   

   

Radowałem się, gdy mi powiedziano: «Pójdziemy do domu Pańskiego!»  

  

- Jerozolima, po odbudowaniu miasta i przede wszystkim Swiatyni, na nowo 

stala sie centrum religijnym. Jej wielkosc i swietosc plyna z faktu, ze posiada 

to, co najcenniejsze dla narodu wybranego - Swiatynie bedaca widzialna 

Obecnoscia Boga niewidzialnego.  

 

Budowa psalmu 122 :  

- Pierwszy i ostatni werset mowi o « domu Panskim » : 
 

• « Radowałem się, gdy mi powiedziano: «Pójdziemy do domu Pańskiego!»  

• « Przez wzgląd na dom Pana, Boga naszego, będę się modlił o dobro dla 

ciebie. » 
 

- Tym « domem Panskim » jest Swiatynia Jerozolimska. Zburzona po raz 

drugi w 70 roku naszej ery, nigdy juz nie zostala odbudowana. Jednak miasto 

Jerozolima nadal jest nazywane « swietym miastem » i Zydzi oczekuja 

Mesjasza, ktory odbuduje Swiatynie…  

Do dzisiaj, pobozni Zydzi mieszkajacy w roznych zakatkach swiata,  

zostawiaja czesc wejscia do swego domu czy mieszkania nie wykonczona - 

na znak nieodbudowanej Swiatyni : to moze byc niedomalowana czesc muru 

czy niewykonczone pomieszczenie… Codziennie w czasie modlitwy zwracaja 

sie twarza w kierunku Jerozolimy i powtarzaja slowa modlitwy : « Jesli 

zapomne o tobie Jeruzalem, niech uschnie moja prawa reka. » 

 

Narod wybrany nie moze zapomniec o Jerozolimie poniewaz nie moze zapomniec o 

obietnicy, jaka Bog zlozyl Dawidowi :  

• Pisali o tym prorocy Izajasz i Micheasz, zapowiadajac, ze Jerozolima 

stanie sie miejscem, gdzie zbiora sie wszystkie nacje i narody.  
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