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Pierwsze czytanie - z ksiegi Izajasza 50,4-7
Pan Bóg Mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą
strudzonemu, przez słowo krzepiące. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał
jak uczniowie. Pan Bóg otworzył Mi ucho, a Ja się nie oparłem ani się cofnąłem.
Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym Mi brodę. Nie zasłoniłem mojej
twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg Mnie wspomaga, dlatego jestem
nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie
doznam.

-

-

Izajasz napisal ten tekst prawdopodobnie w szostym wieku przed nasza era, w
czasie niewoli babilonskiej. Zatem pisal do ludzi przesladowanych i ponizanych,
udreczonych niewola… Opisujac postac slugi Bozego, kierowal do nich slowa
umocnienia.
Kilka wiekow pozniej, chrzesciajnie, zaczeli porownywac Izajaszowego « Sluge
Bozego » do Chrystusa.
Izajasz przypomina narodowi wybranemu, ze nawet w niewoli pozostaje sluga
Bozym, ze Bog liczy na niego. On, ktory codziennie rano karmi sie Slowem,
przesladowany za wiare, odpiera wszystkie ataki i wychodzi zwyciesko z
niezwykle trudnych doswiadczen.

« Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg
otworzył Mi ucho, a Ja się nie oparłem ani się cofnąłem… »
-

W czytanym dzis fragmencie, Izajasz opisuje nadzwyczajna relacje miedzy
Bogiem i Jego Sluga. Sluga slucha Slowa Bozego i daje sie Mu formowac…
W jezyku biblijnym slowo „sluchac“ znaczy tez ufac. Gdy prorocy mowia:
„sluchajcie, sluchaj Izraelu…“ znaczy to: „zaufajcie Bogu, cokolwiek sie dzieje,
ufajcie Mu cokolwiek was spotyka…“ Dlaczego? Kilka wiekow pozniej Pawel z
Tarsu powie:
•

„Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla
ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Albowiem tych,
których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór
obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi.“ (Rz
8,28-29)
- Bog moze wyprowadzic dobro z kazdej trudnosci, z kazdego bolu, a w
przesladowaniu daje sile przebaczenia. Wobec nienawoisci wzmacnia swa
Milosc i z kazdej smierci moze wyprowadzic ku Zmartwychwstaniu…
- Bog ufa swemu Sludze, powierza Mu misje, a Sluga przyjmuje ja, ufajac
Mu bezgranicznie. To moc tego wzajemnego zaufania, daje Sludze
potrzebne sily do wytrwania, mimo nieuniknionych przeciwnosci i
przesladowan.

„Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym Mi brodę. Nie zasłoniłem
mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg Mnie wspomaga, dlatego
jestem nieczuły na obelgi… »
-

Gdy sluga jest wierny powierzonej mu misji, wzbudza to niepokoj i niechec
wielu…staje sie dla nich niewygodny. Niektorzy sie wtedy nawracaja, inni
przesladuja sluge…

Psalm 22, 2, 8-9, 17-20, 22b-24
Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?
Daleko od mego Wybawcy słowa mego jęku.
Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą,
rozwierają wargi, potrząsają głową:
«Zaufał Panu, niechże go wyzwoli,
niechże go wyrwie, jeśli go miłuje».
Bo [sfora] psów mnie opada,
osacza mnie zgraja złoczyńców.
Przebodli ręce i nogi moje,
policzyć mogę wszystkie moje kości.
A oni się wpatrują, sycą mym widokiem;
moje szaty dzielą między siebie
i los rzucają o moją suknię.
Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka;
Pomocy moja, spiesz mi na ratunek!
wybaw mnie od lwiej paszczęki
i od rogów bawolich - wysłuchaj mnie!
Będę głosił imię Twoje swym braciom
i chwalić Cię będę pośród zgromadzenia:
«Chwalcie Pana wy, co się Go boicie,
sławcie Go, całe potomstwo Jakuba;
bójcie się Go, całe potomstwo Izraela!

« Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? »
-

Aby zrozumiec te slowa, trzeba bardzo uwaznie przeczytac caly psalm.
Moznaby przetlumaczyc te slowa jako : « Dlaczego dopusciles, bym wpadl w
rece mych wrogow i doswiadczyl ich nienawisci ? »
Slowa te wyrazaja krzyk bardzo cierpiacego czlowieka wobec « ciszy » ze strony
Boga. Jednak nie jest to krzyk zalamania czy rozpaczy, czy tez zwatpnienia !
Wprost przeciwnie ! Sa to slowa modlitwy cierpiacego, ktory wykrzykuje swoj ból.
Bowiem kazdy ma prawo krzyczec z bólu…

« Będę głosił imię Twoje swym braciom i chwalić Cię będę pośród
zgromadzenia: «Chwalcie Pana wy, co się Go boicie, sławcie Go, całe
potomstwo Jakuba; bójcie się Go, całe potomstwo Izraela! »
-

Ten, ktory na poczatku psalmu pytal Boga dlaczego go opuscil, kilka wersow
dalej dziekuje Mu, ze go wysluchal, ze go nie opuscil…

« Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą… Przebodli ręce i nogi
moje… moje szaty dzielą między siebie i los rzucają o moją suknię. »
-

Psalm ten zostal napisany po powrocie z niewoli babilonskiej. Narod wybrany jest
tu porownany do skazanca, wydanego na smierc przez ukrzyzowanie (w tamtych
czasach czesto karano wiezniow taka forma smierci). Niewola w Babiloni byla jak
skazanie na smierc. Niewiele brakowalo, aby narod wybrany zniknal calkowiecie
z mapy swiata. Cudownie uniknal tej « smierci ». Opis ulkrzyzowania nie jest w
centrum psalmu. Jest tu zamieszczony po to, by podkreslic sile dziekczynienia za
ocalenie.

Zatem spiewany dzis psalm jest piesnia o powrocie z niewoli:
-

-

Narod wybrany dziekuje Bogu za ocalenie, wspomina przezyte cierpienia i lęki,
sytuacje, w ktorych wydawalo sie im, ze Bog milczy, ze ich opuscil… Opowiada o
doswiadczeniu bezsilnosci w cierpieniu. Jednak mimo wszystko narod wybrany
pozostal wierny modlitwie, wspominal Przymierze i doznane dobro od Boga.
Moznaby powiedziec, ze psalm ten jest swoistym votum Izraelczykow dla Boga.
A nawet czyms wiecej: jest dziekczynieniem tego, ktory przyznaje, iz tylko Bogu
zawdziecza swe ocalenie.

Psalm 22 konczy sie on slowami :
« Tylko Jemu oddadzą pokłon wszyscy, co śpią w ziemi, przed Nim zegną się
wszyscy, którzy w proch zstępują. A moja dusza będzie żyła dla Niego, potomstwo
moje Jemu będzie służyć, opowie o Panu pokoleniu przyszłemu, a sprawiedliwość
Jego ogłoszą ludowi, który się narodzi: «Pan to uczynił».
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