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Pierwsze czytanie - z ksiegi Izajasza 6, 1-2a.3-8
W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym
tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad Nim; każdy z nich
miał po sześć skrzydeł; dwoma zakrywał swą twarz, dwoma okrywał swoje nogi, a
dwoma latał. I wołał jeden do drugiego: «Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów.
Cała ziemia pełna jest Jego chwały». Od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny
drzwi, a świątynia napełniła się dymem. I powiedziałem: «Biada mi! Jestem zgubiony!
Wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych
wargach, a oczy moje oglądały Króla, Pana Zastępów!» Wówczas przyleciał do mnie
jeden z serafinów, trzymając w ręce węgiel, który kleszczami wziął z ołtarza. Dotknął
nim ust moich i rzekł: «Oto dotknęło to twoich warg: twoja wina jest zmazana,
zgładzony twój grzech». I usłyszałem głos Pana mówiącego: «Kogo mam posłać?
Kto by Nam poszedł?» Odpowiedziałem: «Oto ja, poślij mnie!»

Ksiega Izajasza nie jest dzielem jednego autora. Zawiera ona 66 rozdzialow,
podzielonych na trzy czesci :
-

rozdzialy od 1 do 39 sa napisane przez proroka Izajasza

-

rozdzialy 40 do 55 zostaly napisane przez innego proroka, zyjacego w czasie
niewoli babilonskiej, w VI wieku pne

-

rozdzialy 56 do 66 sa dzielem trzeciego proroka, zyjacego zaraz po powrocie z
niewoli babilonskiej

Czytany dzis fragment opisuje powolanie proroka Izajasza. Mialo to miejsce w
Swiatyni Jerozolimskiej. Izajasz czuje sie niegodnym, jest swiadomy swego ubostwa.
Jednak wie, ze skoro to Bog go powoluje, On tez go przygotuje i oczysci.
« W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana siedzącego na wysokim i
wyniosłym tronie »
-

Izajasz pisze « ujrzałem Pana », co znaczy ze chodzi tu nie o historyczne
spisanie faktow ale o wizje. Charakterystycznym dla ksiag prorockich jest jezyk
pelen sugestii i opisy roznych wizji.

« W roku śmierci króla Ozjasza »
-

W ksiegach prorockich rzadko znajdujemy scisle okreslenia wydarzen
historycznych. Tutaj Izajasz wspomina krola Ozjasza, ktory panowal w latach
781 do 740 pne.
Od smierci krola Salomona w 933 roku przed nasza era, krolestwo Izraela jest
podzielone na dwie czesci. Posiada wiec dwoch krolow i dwie stolice :
1. Na poludniu, w Jerozolimie panuje krol Ozjasz.
2. Na Polnocy, w Samarii panuje Menahem.

Krol Ozjasz zmarl na trad w 740 roku przed nasza era w Jerozolimie. To wlasnie tego
samego roku Bog powoluje Izajasza do misji proroka, ktora trwala okolo czterdziestu
lat. Zapisal sie on w pamieci narodu wybranego jako wielki prorok, gloszacy swietosc
Boga Najwyzszego.

«Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały»
•

« … albowiem Bogiem jestem, nie człowiekiem; pośrodku ciebie jestem
Ja - Święty, i nie przychodzę, żeby zatracać. » (Oz 11, 9)

-

Nie wiadomo czy sa to slowa Izajasza czy istnialy juz w owczesnej liturgi,
spiewanej w Swiatyni Jerozolimskiej.

-

W jezyku biblijnym « Święty » znaczy « zupelnie Inny » niz czlowiek. Czlowiek
nie jest w stanie sobie Go wyobrazic…gdyz slowa nie sa w stanie Go opisac.

-

Swietosc jest natura Boga, nie jest wiec ani okresleniem moralnym ani Jego
atrybutem.

-

W jezyku hebrajskim przymiotnik « Bozy » nie istnieje. Zastapiony jest
przymiotnikiem « Swiety ».

-

Czlowiek nie jest w stanie dotrzeć do Niego o wlasnych silach.

-

W hebrajskiej wersji Starego Testamentu, zaden czlowiek nie jest okreslony jako
swiety. Moze on byc uswiecony przez Boga czy odzwierciedlać Jego wizerunek.

Stad zaniepokojenie Izajasza : « Biada mi! Jestem jestem tylko czlowiekiem o
nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a oczy
moje oglądały Króla, Pana Zastępów!»
Izajasz dobrze wie, co wydarzylo sie na Syjonie, swiadomy jest swojej slabosci i
malosci.

o

« Góra zaś Synaj była cała spowita dymem, gdyż Pan zstąpił na nią
w ogniu i uniósł się dym z niej jakby z pieca, i cała góra bardzo się
trzęsła. Głos trąby się przeciągał i stawał się coraz donośniejszy.
Mojżesz mówił, a Bóg odpowiadał mu wśród grzmotów. » (Wyj 19,
18-19)

Strach, ktory ogarnal Izajasza, uswiadamia mu gleboko malosc czlowieka i
przepasc dzielaca go od Boga, ktora wydaje sie niemozliwa do pokonania bez
Jego pomocy.
W podobnych tekstach biblijnych, zwykle wystepuja slowa « nie lekaj sie ». W
czytanym dzis fragmencie, zastapione sa one gestem : jeden z Serafinow
wyslawiajacych Swietosc Boga, dokonuje gestu oczyszczenia Izajasza, gestu
dzieki ktoremu moze on wejsc w relacje z Bogiem.

-

To Bog wychodzi z inicjatywa zblizenia sie do czlowieka, niweczac oddzielajaca
ich przepasc…

Psalm 138, 1-2a, 4-5, 7c-8
Będę Cię sławił, Panie, z całego serca,
bo usłyszałeś słowa ust moich.
Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów,
pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.
I będę sławił Twe imię za łaskę i wierność Twoją,
bo ponad wszystko wywyższyłeś Twe imię i obietnicę.
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem,
pomnożyłeś moc mojej duszy.
Wszyscy królowie ziemi będą dziękować Tobie, Panie,
gdy usłyszą słowa ust Twoich.
I będą opiewać drogi Pana:
"Zaprawdę, chwała Pana jest wielka!"
Wybawia mnie Twoja prawica.
Pan za mnie wszystkiego dokona.
Panie, Twa łaska trwa na wieki,
nie porzucaj dzieła rąk swoich.

-

Slowa psalmu 138 wyrazaja gleboka radosc, lagodnosc i pokoj.

-

Wielokrotnie powtarzane jest tu : « będę sławił ».

« będę sławił Twe imię »
-

Czlowiek wierzacy i zyjacy w lasce Bozej, wyznaje swa wdziecznosc Bogu. Tym
wierzacym jest tu caly narod wybrany, dziekujacy za Przymierze.

« I będę sławił Twe imię za łaskę i wierność (milosc) Twoją »
•

« Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: «Jahwe, Jahwe, Bóg
miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność… » (Wyj 34,6)

-

Nie przypadkowo Bog objawia swa litosc i czulosc po scenie ze zlotym
cielcem…gdy Hebrajczycy zrobili go z roznych przedmiotow ze zlota, na obraz
jednego z bozkow egipskich i oddawali mu hold.

-

Narod wybrany wielokrotnie doswiadczal niezglebionego Milosierdzia, litosci i
czulosci Boga po tym, kiedy byl niewierny Przymierzu.

« Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów, pokłon Ci oddam w Twoim świętym
przybytku. »

-

Jest to gloszenie, uwielbianie wiernosci Boga.

«Wybawia mnie Twoja prawica. Pan za mnie wszystkiego dokona. »
- Jest to nawiazanie do wyzwolenia z niewoli egipskiej : « 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? (Pwt 4,34)

« Wszyscy królowie ziemi będą dziękować Tobie, Panie gdy usłyszą słowa ust
Twoich.»
-

Narod wybrany zrozumial, ze jednym z jego zadan jest gloszenie milosci i
wiernosci Boga calej ludzkosci. Aby krolowie ziemi poklonili sie Bogu, musza
najpierw uslyszec o Nim.

« Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów »
- W hebrajskiej wersji tego psalmu ten werset brzmi : « śpiewam Ci wobec
bogow ». Znaczylo to, ze Bog Przymierza jest Bogiem Jedynym a bogowie
ludow poganskich sa nicoscia. Narod wybrany wyrazal w ten sposob
postanowienie, ze nie ulegnie idolatri. Kiedy Biblia zostala przetlumaczona z
hebrajskiego na grecki, prawdopodobnie tlumacze uznali, ze niebezpieczenstwo
popadniecia w idolatrie juz nie istnieje i zastapili slowo « bogowie » przez
« aniolowie ».

-

«Panie, Twa Milosc (łaska) trwa na wieki, nie porzucaj dzieła rąk swoich «
–

Co znaczy : « Panie, kontynuuj Swe dzielo, mimo naszych niewiernosci ».

–

To wlasnie dlatego, ze Milosc i łaska Boga sa wieczne, « nie porzuci On dzieła
rąk swoich ».
« Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we
wszystkim dla ich dobra. » (Rz 8,28)
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