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Pierwsze czytanie – z ksiegi  Izajasza  11,1-10 

I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. I spocznie na 

niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni 

Pańskiej. Upodoba sobie w bojaźni Pańskiej. Nie będzie sądził z pozorów  

ni wyrokował według pogłosek; raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie  

i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika,  

tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego. Sprawiedliwość będzie mu pasem na 

biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi. Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, 

pantera z koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą społem  

i mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie, 

młode ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadał słomę. Niemowlę igrać 

będzie na norze kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii.  

Zła czynić nie będą ani zgubnie działać po całej świętej mej górze, bo kraj się napełni 

znajomością Pana, na kształt wód, które przepełniają morze.Owego dnia to się stanie: 

Korzeń Jessego stać będzie na znak dla narodów. Do niego ludy przyjdą po radę, i 

sławne będzie miejsce jego spoczynku. 

 

 

 



«I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni.» 

- Jest to nawiazanie do dynastii krola Dawida :  
 

Jesse mial osmiu synow. Bog wyslal proroka Samuela, by wybral sposrod nich 

krola. Wybral najmniejszego, najslabszego i najmlodszego z nich….Dawida, ktory 

pracowal jako pasterz. Ten maly, niepozorny Dawid, stal sie najpotezniejszym 

krolem Izraela… 
 

- Misja proroka Izajasza przypada na koniec osmego wieku pne, na trudne dla 

narodu wybranego czasy, gdy ciezko bylo im zachowac nadzieje…  
 

- Izajasz mowi tu : « macie wrazenie, ze potomkowie krola Dawida sa nieudanymi 

wladcami i ze zatracili obietnice Boze ale wiedzcie, ze tak, jak z suchej galezi moze 

wyrosnac niespodziewanie nowa, swieza różdżka, tak z dynastii Dawida moze 

pojawic sie oczekiwany krol idealny bowiem pewnym jest, ze nadejdzie dzien 

przyjscia Mesjasza.» 

 

 

1. W pierwszej czesci czytanego dzis fragmentu, Izajasz mowi o krolu–Mesjaszu, 

nad ktorym spocznie Duch Bozy z siedmioma darami. W jezyku biblijnym liczba 

siedem oznacza pelnie.  

 

• « spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, 

duch wiedzy i bojaźni Pańskiej. Upodoba sobie w bojaźni Pańskiej.«  

 

- W czasach Izajasza wyrazenie « bojaźn Pańska » oznaczalo relacje synowska, 

oparta na zaufaniu i szacunku.  Izajasz tlumaczy, ze ten oczekiwany krol-Mesjasz 

bedzie sie zachowywal jak syn w stosunku do Boga… to znaczy, ze bedzie 

krolowal « po Bozemu », w sposob podobajacy sie Bogu.  

 

• « Nie będzie sądził z pozorów ni wyrokował według pogłosek; raczej rozsądzi 

biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich 

ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego. 

Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem 

lędźwi. » 
 

 - Slowa te sa dzis dla nas zaskakujace, dla Izjasza i jego wspolczesnych byly 

jasne : oczekiwany krol-Mesjasz wypowie wojne wszelkiej niesprawiedliwosci. 

 

 

 

 

 

 

 



2. W drugiej czesci czytanego dzis fragmentu, Izajasz zamiescil cos w rodzaju 

bajki o zwierzetach, ukazujacej wspaniala harmonie ziemskiego raju, ktory 

zapanuje,  gdy wypelni sie calkowicie plan Bozy, gdy  « caly kraj się napełni 

znajomością Pana ».  

Wymienione tu zwierzeta okreslaja zachowania ludzkie.  

 

 

« Owego dnia to się stanie: Korzeń Jessego stać będzie na znak dla 

narodów. Do niego ludy przyjdą po radę, i sławne będzie miejsce jego 

spoczynku » 

 

- Izajasz podkresla, ze plan Bozy dotyczy calej ludzkosci.  

 

• « A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie». 

(J 12 ,32) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PSALM - 72, 1-2. 7-8. 12-13. 17 

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 

Wyzwoli bowiem wołającego biedaka  

i ubogiego, i bezbronnego.  

Zmiłuje się nad nędzarzem i biedakiem  

i ocali życie ubogich: 

Imię jego niech trwa na wieki;  

jak długo świeci słońce, niech wzrasta jego imię!  

Niech się wzajemnie nim błogosławią!  

Niech wszystkie narody ziemi życzą mu szczęścia! 

 

 

« Boże, przekaż Twój sąd królowi i Twoją sprawiedliwość synowi 

królewskiemu » 

- Sa to slowa modlitwy, wyrazajace pragnienie nadejscia prawdziwie 

sprawiedliwego krola. 

- W Izraelu, uzywano tych slow takze w czasie sakry nowego krola.  

 

Psalm 72 powstal po niewoli babilonskiej, miedzy latami 500 a 1000 pne, zatem w 

czasie, gdy nie bylo krola w Izraelu. Dlatego slowa tego psalmu dotycza nie 

konkretnego krola ale Tego, ktorego nadejscia wszyscy oczekuja - krola-Mesjasza. 

Mimo iz nie wiadomo kiedy to nastapi, to wszyscy wierza, ze Jego przyjscie jest pewne 

poniewaz Bog to obiecal. 

 

« Niech się wzajemnie nim błogosławią! Niech wszystkie narody ziemi życzą mu 

szczęścia! » 

- Historia biblijna pokazuje, jak Bog « zakochany » w czlowieku, niestrudzenie 

ponawia zaproszenie do przyjecia i uczestniczenia w Jego planach, do dazenia do 

prawdziwego szczescia wszystkich ludzi. Po raz pierwszy Bog mowil o tych 

planach Abrahamowi : 



• « Pan rzekł do Abrama: Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą,  

a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą 

otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi». (Rodz 12,3) 

Plany te zrealizuje Mesjasz.  

 

« I panować będzie od morza do morza, od Rzeki aż po krańce ziemi » 

- Jest to nawiazanie do obietnicy, jaka Bog zlozyl Abrahamowi : 
 

• «  Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: «Potomstwu 

twemu daję ten kraj, od Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat » (Rodz 

15,18) 

• « Dlatego Bóg przysięgą zapewnił go, że w jego potomstwie będą błogosławione 

narody, że go rozmnoży jak proch ziemi, jak gwiazdy wywyższy jego potomstwo, 

że da mu dziedzictwo od morza aż do morza i od Rzeki aż po krańce ziemi. » 

(Syr 44,21) 

 

« Za dni jego zakwitnie sprawiedliwość i wielki pokój, dopóki księżyc nie 

zgaśnie. »  

 - To narod wybrany jest w centrum Bozej obietnicy a poprzez niego wszystkie 

ludy. Slowa spiewanego dzis psalmu mowia o krolu, ktory bedzie « instrumentem » w 

rekach Boga i w sluzbie ludziom, aby nastala braterska harmonia i pokoj.  

 

« Wyzwoli bowiem wołającego biedaka i ubogiego, i bezbronnego. Zmiłuje się 

nad nędzarzem i biedakiem i ocali życie ubogich » 

• « Ale u ciebie nie powinno być ubogiego. Pan bowiem pobłogosławi ci w ziemi, 

którą Pan, Bóg twój, daje ci w posiadanie, jeżeli będziesz słuchał wiernie głosu 

Pana, Boga swego, wykonując dokładnie wszystkie polecenia, które ja tobie dziś 

daję. » (Pwt 15,4-5)  
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