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Pierwsze czytanie – z ksiegi  Izajasza 43, 16-21  

Tak mówi Pan, który otworzył drogę przez morze i ścieżkę przez potężne wody; który 
wiódł na wyprawę wozy i konie, także i potężne wojsko; upadli, już nie powstaną, 
zgaśli, jak knotek zostali zdmuchnięci. Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie 
roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto Ja dokonuję rzeczy nowej: pojawia się 
właśnie. Czyż jej nie poznajecie? Otworzę też drogę na pustyni, ścieżyny na 
pustkowiu. Sławić Mnie będą zwierzęta polne, szakale i strusie, gdyż na pustyni 
dostarczę wody i rzek na pustkowiu, aby napoić mój lud wybrany. Lud ten, który sobie 
utworzyłem, opowiadać będzie moją chwałę. 

« Tak mówi Pan » 

- Te slowa oznaczaja zawsze, ze to, co bedzie powiedziane czy napisane jest 

bardzo wazne.  

« Tak mówi Pan, który otworzył drogę przez morze i ścieżkę przez potężne 

wody » 

- Oczywiscie chodzi tu o cudowne przejscie przez Morze Czerwone w czasie 

ucieczki z Egiptu.  

« Oto Ja dokonuję rzeczy nowej: pojawia się właśnie » 



- Czytany dzis fragment z ksiegi Izajasza pochodzi z szostego wieku pne, a wiec z 
czasu niewoli babilonskiej. Krol babilonski Nabuchodonozor podbil malenkie 
krolestwo zydowskie wraz z jego stolica w Jerozolimie i deportowal jego ludnosc. 
Prorok Izajasz probuje podniesc na duchu swoich braci. Jego ksiega nazywana 
jest tez « ksiega pociszenia Izraela ».  

• « Pocieszcie, pocieszcie mój lud!» - mówi wasz Bóg. «Przemawiajcie do 
serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że 
nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób 
za wszystkie swe grzechy», Głos się rozlega: «Drogę dla Pana 
przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu 
Bogu! » (Iz 40,1-3)  

 – Slowa « mówi wasz Bóg » wskazuja na Przymierze. Izajasz tlumaczy :   

»Przymierze nie zostalo zerwane, Bog was nie opuscil ! A co wiecej, 
przygotowuje wasz powrot do ojczyzny.»  

- To wlasnie w czasie trudnego doswiadczenia wygnania, gdzie bardzo latwo mozna 
bylo ulec zwatpnieniu czy wpasc w depresje, prorocy glosili, ze « Bog dokona 
rzeczy nowej …» Izajasz mowi : « pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie ? » 

• W Bilii slowo « zarodek » ma szczegolne znaczenie : jest symbolem 
nadziei. Nie chodzi wylacznie o jego znaczenie w sensie biologicznym. 

• «  Pierwsze wydarzenia oto już nadeszły, nowe zaś Ja zapowiadam, 
zanim się rozwiną, [już] wam je ogłaszam». (Iz 42,9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Psalm 126  

Gdy Pan odmienił  

los Syjonu,  

byliśmy jak we śnie.  

Wtedy usta nasze były pełne śmiechu,  

a język wołał pełen radości.  

 

Wtedy mówiono między poganami:  

«Wielkodusznie postąpił z nimi Pan!»  

Wielkodusznie postąpił Pan z nami:  

staliśmy się radośni.  

 

Odmień nasz los, o Panie,  

jak strumienie w [ziemi] Negeb.  

Którzy we łzach sieją,  

żąć będą w radości.  

 

Postępują naprzód wśród płaczu,  

niosąc ziarno na zasiew:  

Z powrotem przychodzą wśród radości,  

przynosząc swoje snopy. 

 

 

«Gdy Pan odmienił los Syjonu, byliśmy jak we śnie. Wtedy usta nasze były pełne 

śmiechu, a język wołał pełen radości. »  

 

  - Nabuchodonozor zostal pokonany przez krola perskiego, Cyrusa, w roku 539 pne.   

Kilka miesiecy pozniej pozwolil Zydom wrocic do swej ojczyzny. 

- Slowa « Pan odmienił los Syjonu » podkreslaja, ze to Bog jest Panem czasu i 

historii. To On posluzyl sie Cyrusem, by po raz kolejny wyzwolic swoj lud. 

- W czasach Starego Testamentu, w tym takze jeszcze w czasie, gdy zostal 

napisany czytany dzis fragment, wierzono, ze Bog  kieruje wszystkimi 

wydarzeniami.  

 

Syjon oznacza : 

- male wzgorze w Jerozolimie, na ktorym Dawid zbudowal swoj palac  

- albo cale miasto Jerozolime, a szczegolnie Swiatynie 



• « Włożyłem moje słowa w twe usta i w cieniu mej ręki cię skryłem, bym mógł 

rozciągnąć niebo i założyć ziemię, i żeby powiedzieć Syjonowi: «Tyś moim 

ludem». (Iz 51,16-17) 

 

« Wtedy usta nasze były pełne śmiechu, a język wołał pełen radości. Wtedy 

mówiono między poganami: «Wielkodusznie postąpił z nimi Pan!» 

Wielkodusznie postąpił Pan z nami: staliśmy się radośni. »  

- Slowa te wyrazaja : 

1. Nieskonczona wdziecznosc za to, ze Bog powolal narod wybrany, ze wybral 

go w sposob wolny i darmowy.  

 

• « Zapytaj no dawnych czasów, które były przed tobą, zaczynając od dnia, w 

którym Bóg stworzył człowieka na ziemi, [zapytaj] od jednego krańca niebios 

do drugiego, czy nastąpiło tak wielkie wydarzenie jak to lub czy słyszano od 

czymś podobnym? Czy słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak ty 

słyszałeś, i pozostał żywy? Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać sobie jeden 

naród spośród innych narodów przez doświadczenia, znaki, cuda i wojny, 

ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, dziełami przerażającymi, jak to 

wszystko, co tobie uczynił Pan, Bóg twój, w Egipcie na twoich oczach? 

Widziałeś to wszystko, byś poznał, że Pan jest Bogiem, a poza Nim nie ma 

innego… » (Pwt 4, 32-35) 

 

2. Ze misja narodu wybranego jest dawanie swiadectwa o Bogu i Jego dzielach. 

 

 

 

 

« Odmień nasz los, o Panie, jak strumienie w [ziemi] Negeb. «  

 

  - Pustynia Negeb rozciaga sie na poludnie od Jerozolimy. Jednak wiosna powstaja 

na niej rzeki, ktore obficie nawadniajac ziemie sprawiaja, ze wyrastaja na niej ogromne 

ilosci przepieknych kwiatow… 

« Którzy we łzach sieją, żąć będą w radości. Postępują naprzód wśród płaczu, 

niosąc ziarno na zasiew: Z powrotem przychodzą wśród radości, przynosząc 

swoje snopy. »  

- Powrot narodu wybranego do ojczyzny oznacza dla ziemi prawdziwy rozkwit i 

odrodzenie.   



Przeslanie psalmu 126 :  

- To kolejne wyzwolenie (z niewoli babilonslkiej) stalo sie przyczyna nadziei na 

nastepne wyzwolenia. Kazdego roku spiewano go w czasie wspinania sie do 

Jerozolimy na swieto Namiotow.  

Spiewajac ten psalm, proszono Boga o definitywne wyzwolenie – o szybkie nadejscie 

Mesjasza. 
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