
Chrzest Pański 10 stycznia 2021 

Pierwsze czytanie  -  z ksiegi Izajasza  55,1-11 

O, wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy! 
Kupujcie i spożywajcie, <dalejże, kupujcie> bez pieniędzy  i bez płacenia za wino i 
mleko! Czemu wydajecie pieniądza na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę - na to, 
co nie nasyci? Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki  i dusza wasza zakosztuje 
tłustych potraw. Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do Mnie,         posłuchajcie Mnie, a 
dusza wasza żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste przymierze: są to niezawodnie łaski 
dla Dawida. Oto ustanowiłem cię świadkiem dla ludów, dla ludów wodzem i 
rozkazodawcą. Oto zawezwiesz naród, którego nie znasz, i ci,którzy cię nie znają, 
przybiegną do ciebie ze względu na Pana, twojego Boga, przez wzgląd na Świętego 
Izraelowego, bo On cię przyozdobi. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, 
wzywajcie Go, dopóki jest blisko! Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek 
nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, i do 
Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu.                                                            Bo 
myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami - wyrocznia Pana. 
Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje - nad waszymi drogami i myśli moje 
- nad myślami waszymi. Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie 
powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż 
wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust 
moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i 
nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. 

“wyrocznia Pana.” (werset 8) 

- Prorocy uzywaja tego wyrazenia dla podkreslenia wyjatkowo waznych slow albo 
slow, ktore sa trudne do zaakceptowania. 

- W czytanym dzis fragmencie, dotycza one fragmentu: “Bo myśli moje nie są 
myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami. Bo jak niebiosa górują nad 
ziemią, tak drogi moje - nad waszymi drogami i myśli moje - nad myślami waszymi.” 

• - Aby zrozumiec slowa, mysli Boze, trzeba nam zmienic 
sposob myslenia. Izajasz proponuje, by zaczac zyc 
bezinteresownie…: W ten sposob tlumaczy, ze nasza relacja z 
Bogiem nie polega na kalkulacji czy targowaniu sie… 

 

“przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy! 
Kupujcie i spożywajcie, <dalejże, kupujcie> bez pieniędzy  i 
bez płacenia za wino i mleko! Czemu wydajecie pieniądza na 
to, co nie jest chlebem? I waszą pracę - na to, co nie nasyci? 

“Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. 
Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, i do Boga naszego, gdyż 
hojny jest w przebaczaniu.” 

- Bog jest hojny w przebaczaniu…nie jest ksiegowym, zapisujacym nasze zaslugi i 
niewiernosci…On przebacza bezwarunkowo…” On sprawia, że słońce Jego 
wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i 
niesprawiedliwych.” (Mt 45,5) 

 



“Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko!” 

- W oryginale hebrajskim jest napisane: “Szukajcie Pana, gdyz pozwala sie  
znaleźć, wzywajcie Go, poniewaz jest blisko!” 

 

 

 

 

 

PSALM – Kantyk z ksiegi Izajasza  12, 2 ... 6 

Oto Bóg jest zbawieniem moim!   

Będę miał ufność i nie ulęknę się,   

bo mocą moją i pieśnią moją jest Pan.   

On stał się dla mnie zbawieniem! 

 

Wy zaś z weselem wodę czerpać będziecie 

 ze zdrojów zbawienia. 

Powiecie w owym dniu: Chwalcie Pana! 

Wzywajcie Jego imienia! 

 

Rozgłaszajcie Jego dzieła wśród narodów, 

przypominajcie, że wspaniałe jest imię Jego! 

Śpiewajcie Panu, bo uczynił wzniosłe rzeczy! 

Niech to będzie wiadome po całej ziemi! 

Wznoś okrzyki i wołaj z radości, mieszkanko Syjonu, 

 bo wielki jest pośród ciebie Święty Izraela!» 

 

- Jest to kantyk, spiewany w czasie liturgii, w Swiatyni Jerozolimskiej. Nie wszystkie 
spiewy liturgiczne pochodza z psalterza. 

 

“Powiecie w owym dniu: Chwalcie Pana! Wzywajcie Jego imienia! Rozgłaszajcie 
Jego dzieła wśród narodów, przypominajcie, że wspaniałe jest imię Jego!” 

- Slowo powiecie jest w czasie przyszlym, co wskazuje na to, ze ten kantyk zostal 
napisany w czasie naznaczonnym lekami i niepewnoscia. A wyraza ogromna 
ufnosc w wiernosc Boga, w to, ze nie opusci On swego ludu…ze na pewno 
przyjdzie mu z pomoca. 

- Izajasz kieruje te slowa do narodu wybranego, w osmym wieku pne (w latach 740-
730), gdy kraj jest zagrozony przez mocarstwo asyryjskie. Narod wybrany jest 
podzielony wowczas na dwa krolestwa (od smierci Samolona w 933 roku pne). 
Zagrozenie assyryjskie dotyczy obu krolestw. Jednak kazde z nich prowadzi 
odmienny styl polityki, czesto nawet zupelnie przeciwny. I tak jest wlasnie w czasie 



zagrozenia najazdu Asyryjczykow. Kroleswto Polnocne chce walczyc, bronic sie, 
a krol Achaz, od niedawna zasiadajacy na tronie Krolestwa Poludniowego, mysli o 
kapitulacji…woli negocjowac i zostac wasalem Asyrii. Wowczas krolowie 
Damaszku i Samarii groza mu detronizacja. 

• « I przyniesiono tę wiadomość do domu Dawida: «Aram stanął 
obozem w Efraimie!» Wówczas zadrżało serce króla i serce 
ludu jego, jak drżą od wichru drzewa w lesie. » (Iz 7,2) 

- Izajasz tlumaczy, ze w jakielkolwiek trudnej sytuacji sie znajdujemy, Bog na pewno 
przyjdzie nam z pomoca, ze w koncu tunelu ukaze sie swiatlo…bo Bog to obiecal. 

 

“Oto Bóg jest zbawieniem moim! Będę miał ufność i nie ulęknę się, bo mocą 
moją i pieśnią moją jest Pan. On stał się dla mnie zbawieniem! » 

 

• « Pan jest moją mocą i źródłem męstwa! Jemu zawdzięczam 
moje ocalenie. On Bogiem moim, uwielbiać Go będę, On 
Bogiem ojca mego, będę Go wywyższał.” (Wyj 15,2) 


