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Pierwsze czytanie  - z ksiegi  Izajasza  66, 18 - 21  

A Ja znam ich czyny i zamysły. Przybędę, by zebrać wszystkie narody i języki; 

przyjdą i ujrzą moją chwałę. Ustanowię u nich znak i wyślę niektórych ocalałych z 

nich do narodów Tarszisz, Put, Meszek i Rosz, Tubal i Jawan, do wysp dalekich, 

które nie słyszały mojej sławy ani nie widziały mojej chwały. Oni ogłoszą chwałę moją 

wśród narodów. Z wszelkich narodów przyprowadzą jako dar dla Pana wszystkich 

waszych braci - na koniach, na wozach, w lektykach, na mułach i na dromaderach - 

na moją świętą górę w Jeruzalem - mówi Pan - podobnie jak Izraelici przynoszą 

ofiarę z pokarmów w czystych naczyniach do świątyni Pana. Z nich także wezmę 

sobie niektórych jako kapłanów i lewitów - mówi Pan. 

 

 « mówi Pan »  

- Prorocy przemawiajacy w imieniu Boga, uzywaja tych slow wtedy, gdy chca 

szczegolnie podkreslic waznosc przeslania. Przypominaja w ten sposob, ze to 

Bog przez nich przemawia.  

 

Czytany dzis tekst zawiera dwa przeslania : 

 

1. Plany Boze maja uniwersalny wymiar. 



 

• «  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) 

 

2. Mala reszta ocalalych, zachowujaca wiernosc Bogu mimo trudnosci i 

panujacego wokol powszechnego zniechecenia, ma wazna role do 

wypelnienia : Bog wybral ich i powolal do sluzby calej ludzkosci.  
 

• «Ustanowię u nich znak i wyślę niektórych ocalałych z nich do 

narodów (…), do wysp dalekich, które nie słyszały mojej sławy ani nie 

widziały mojej chwały. Oni ogłoszą chwałę moją wśród narodów. »  

 
  

« przyjdą i ujrzą moją chwałę » 

- W czasach Izajasza slowo « chwala » mialo inne znaczenie niz dzisiaj. W jezyku 

biblijnym oznacza ono promieniowanie Obecnosci Boga.  

- Inaczej tlumaczac :  

« Przyjda i rozpoznaja Mnie jako Boga, ludzkosc wreszcie zejdzie z blednych 

drog i zaprzesta wszelkiej idolatrii. Wowczas Moja Chwala rozswietli wszystkie 

narody…. »  

 

« Z wszelkich narodów przyprowadzą jako dar dla Pana wszystkich waszych 

braci (…) na moją świętą górę w Jeruzalem - mówi Pan. » 

• «To zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i 

sprowadzenia ocalałych z Izraela! Ustanowię cię światłością dla 

pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi» (Iz 49,6)  
 

• «Wielu zobaczy i przejmie ich trwoga, i położą swą ufność w Panu. » 

(Ps 40,4)   

 

« Ustanowię u nich znak i wyślę niektórych ocalałych z nich do narodów… » 

 - Slowo « znak » nawiazuje tu do Mesjasza  

• « Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił 

swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. » (J 2,11) 

 

• « Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich 

do siebie». To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. Na 

to tłum Mu odpowiedział: «Myśmy się dowiedzieli z Prawa, że Mesjasz 

ma trwać na wieki. Jakżeż Ty możesz mówić, że potrzeba wywyższyć 

Syna Człowieczego? Któż to jest ten Syn Człowieczy?» Odpowiedział 

im więc Jezus: «Jeszcze przez krótki czas przebywa wśród was 

światłość. Chodźcie, dopóki macie światłość, aby was ciemność 

nie ogarnęła. A kto chodzi w ciemności, nie wie, dokąd idzie. 



Dopóki światłość macie, wierzcie w światłość, abyście byli 

synami światłości». (J 12, 32-36) 

 

« Z nich także wezmę sobie niektórych jako kapłanów i lewitów » 

- To znaczy, ze wymagane dotad warunki bycia kaplanem i lewita nie beda juz 

obowiazywac. Odtad kazdy czlowiek bedzie mogl sie zblizyc do Boga Zywego, 

podobnie jak kaplan i lewita skladajacy ofiary w Swiatyni…  

• « Radujcie się wraz z Jerozolimą, weselcie się w niej wszyscy, co ją 

miłujecie! Cieszcie się z nią bardzo wy wszyscy, którzyście się nad nią 

smucili, ażebyście ssać mogli aż do nasycenia z piersi jej pociech; 

ażebyście ciągnęli mleko z rozkoszą z pełnej piersi jej chwały. Tak 

bowiem mówi Pan: «Oto Ja skieruję do niej pokój jak rzekę i chwałę 

narodów - jak strumień wezbrany. Ich niemowlęta będą noszone na 

rękachi na kolanach będą pieszczone. Jak kogo pociesza własna 

matka, tak Ja was pocieszać będę; w Jerozolimie doznacie pociechy». 

(Iz 66, 10-13) 

 

 

 

 

 

Psalm 117, 1-2 

Alleluja. Chwalcie Pana, wszystkie narody,  

wysławiajcie Go, wszystkie ludy,  

bo Jego łaskawość nad nami potężna,  

a wierność Pańska trwa na wieki. 

 

 - Psalmy 113 do 118 naleza do tak zwanej grupy « Hallel », znanej w pismach 

żydowskich jako „Egipski Hallel". Według Miszny były śpiewane w świątyni lub 

synagodze podczas Paschy. Psalmy te rozpoczynają się słowami: “Alleluja. Chwalcie 

słudzy Jahwe, chwalcie imię Jahwe: Niech imię Jahwe będzie błogosławione odtąd i 

aż na wieki., a kończą słowami: Wysławiajcie Jahwe, bo dobry; bo łaska Jego na 

wieki!”  

W liturgi zydowskiej psalm 117 jest spiewany zaraz po wieczerzy paschalnej. Znaczy 

to, ze Jezus spiewal go wieczorem w Wielki Czwartek. Wspominaja o tym Ewangelie 

Mateusza i Marka : 

• « Po odśpiewaniu psalmu wyszli ku Górze Oliwnej. » (Mt 26,30 i Mk 

14,26) 

- To najkrotszy z psalmow. Jego struktrura jest bardzo prosta : 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Miszna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alleluja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jahwe


 

Pierwszy werset : « Chwalcie Pana, wszystkie narody, wysławiajcie Go, 

wszystkie ludy » 

 

Drugi werset odpowiada na pytanie dlaczego : « bo Jego łaskawość nad nami 

potężna, a wierność Pańska trwa na wieki. » 

 

 

« Alleluja. Chwalcie Pana, wszystkie narody » 
 

- Jest zaproszeniem do wielbienia ( w jezyku hebrajskim slowo wielbienie ma ten 

sam korzen, co slowo Alleluja) 

 

• « Chcę uświęcić wielkie imię Moje, które zbezczeszczone jest pośród 

ludów, zbezczeszczone przez was pośród nich, i poznają ludy, że Ja 

jestem Pan - wyrocznia Pana Boga - gdy okażę się Świętym 

względem was przed ich oczami. » (Ez 36,23)  

 

• « Również i cudzoziemca, który nie jest z Twego ludu, Izraela, a 

jednak przyjdzie z dalekiego kraju przez wzgląd na Twe Imię - bo 

będzie słychać o Twoim wielkim Imieniu i o Twej mocnej ręce i 

wyciągniętym ramieniu - gdy przyjdzie i będzie się modlić w tej 

świątyni, Ty w niebie, miejscu Twego przebywania, wysłuchaj i uczyń 

to wszystko, o co ten cudzoziemiec będzie do Ciebie wołać. Niech 

wszystkie narody ziemi poznają Twe Imię dla nabrania bojaźni 

przed Tobą za przykładem Twego ludu, Izraela. Niech też wiedzą, że 

Twoje Imię zostało wezwane nad tą świątynią, którą zbudowałem.   (1 

Krl 8, 41-43)   

 

« Jego łaskawość nad nami potężna, a wierność Pańska trwa na wieki. » 

 

- W jezyku biblijnym « poznac Boga » znaczy odkryc, ze jest On Bogiem czulym i 

wiernym, poznac Go takim, jakim objawil sie Mojzeszowi : 

 

• «Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i 

wierność… » (Wyj 34,6) 
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