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Pierwsze czytanie – z ksiegi Izajasza 66, 10-14a 

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 rękach i na 

kolanach będą pieszczone. Jak kogo pociesza własna matka, tak Ja was pocieszać 

będę; w Jerozolimie doznacie pociechy». Na ten widok rozraduje się serce wasze, a 

kości wasze nabiorą świeżości jak murawa. Ręka Pana da się poznać Jego sługom, a 

gniew - Jego nieprzyjaciołom.  

 

«…ażebyście ssać mogli aż do nasycenia z piersi jej pociech… Jak kogo 

pociesza własna matka, tak Ja was pocieszać będę; w Jerozolimie doznacie 

pociechy». 

- Slowa te zostaly napisane prawdopodobnie zaraz po powrocie z niewoli 

babilonskiej, kolo roku 535 pne. Przypominaja one wyzwolenie z niewoli egipskiej, 

a dokladnie droge przez pustynie, w czasie ktorej narod wybrany zaznal glodu i 

pragnienia. Jednak Bog zawsze przychodzil im wtedy z pomoca… 

 

« 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 » 

- Deportowani wracaja do Ojczyzny i przezywaja rozczarowanie. Zastaja Jerozolime 

bardzo zmieniona. Swiatynia jest zburzona podobnie jak czesc miasta. W ciagu 



piecdziesieciu lat, obcy ludzie zajeli ich domy i posiadlosci. Ich serca opanowuje 

zniechecenie i rozczarowanie… 

- Na przestrzeni wiekow, gdy narod wybrany przezywal takie chwile jak po powrocie 

z Babiloni, gdy po ludzku wszystko wydawalo sie przegrane, prorocy zawsze 

przypominali mu o tym, ze dla Boga nie ma nic niemozliwego, ze On zawsze 

przyjdzie im z pomoca… 

 

• «  Pan rzekł do Abrahama: «Dlaczego to Sara śmieje się i myśli: Czy 

naprawdę będę mogła rodzić, gdy już się zestarzałam? Czy jest coś, co 

byłoby niemożliwe dla Pana? Za rok o tej porze wrócę do ciebie, i Sara 

będzie miała syna».(Rodz 18,13-15) 

• « Pan jednak odpowiedział Mojżeszowi: «Czyż ręka Pana jest zbyt 

krótka? Zobaczysz, czy mowa moja się spełni, czy też nie». (Lb 11, 16-

23) 

• « Czyż zbyt krótka jest moja ręka, żeby wyzwolić? Czy nie ma siły we 

Mnie, ażeby ocalić? (Iz 50,2) 

• «  Nie! Ręka Pana nie jest tak krótka, żeby nie mogła ocalić, ani słuch 

Jego tak przytępiony, by nie mógł usłyszeć. » (Iz 59, 1) 

 

« Ręka Pana da się poznać Jego sługom, a gniew - Jego nieprzyjaciołom. «  

- Sa to slowa wezwania do nadziei. Przypominaja one, ze Bog wielokrotnie wyzwolil 

swoj lud i nigdy go nie opusci. W jezyku biblijnym « Ręka Pana » jest synonimem 

wyjscia z Egiptu. 
 

 

To przypomnienie o wyzwoleniu z Egiptu, zawiera dwa przeslania :  

 

1. Bog pragnie, by czlowiek byl wolny. Wspomaga kazdy jego wysilek dazacy do 

wprowadzenia sprawiedliwosci i wolnosci.   

 

2. Bog zaprasza czlowieka do wspolpracy.  

 

Narod wybrany w cudowny sposob uciekl z Egiptu dzieki interwencji Boga. 

Jednak zaraz potem czekala go dluga droga przez pustynie, wiele trudnosci i 

przeszkod zanim doszli do ziemi obiecanej… 

  « «Oto Ja skieruję do Jerozolimy pokój jak rzekę i chwałę narodów… » 

- To znaczy, ze pokoj nie nastanie w sposob magiczny, ze trzeba bedzie wysilku 

wielu ludzi, ktorzy z wielka wiara opierac sie beda na slowach : « Dla Boga, nie ma 

nic niemozliwego».  

• « Niech zaś dla was, umiłowani, nie będzie tajne to jedno, że jeden dzień 

u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan z 

wypełnieniem obietnicy - bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka - ale 

On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, 

ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. » (2 P 3, 8-9) 



Psalm  66, 1-3a, 4-5, 6-7a, 16.20 

Sławcie Boga z radością, wszystkie ziemie,  

opiewajcie chwałę Jego imienia,  

cześć Mu świetną oddajcie!  

 

Powiedzcie Bogu: Jak zadziwiające są Twoje dzieła!  

Niechaj cała ziemia Cię wielbi  

i niechaj śpiewa Tobie,  

Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga:  

dokonał dziwów pośród synów ludzkich!  

Morze na suchy ląd zamienił;  

pieszo przeszli przez rzekę:  

wielce Nim się radujmy!  

Jego potęga włada na wieki;  

Wszyscy, co się Boga boicie,  

chodźcie i słuchajcie, chcę opowiedzieć,  

co uczynił On mojej duszy!  

 

Błogosławiony Bóg,  

co nie odepchnął mej prośby  

i nie odjął mi swojej łaskawości.   

 

 

- Bardzo mozliwe, ze slowa te zostaly napisane po powrocie z Babiloni. 

- Spiewany dzis psalm ma charakter dziekczynny. Napisany w liczbie pojedynczej, 

jednak jego podmiotem jest caly narod wybrany.  

- W centrum tego dziekczynienia jest wdziecznosc za wyzolenie z niewoli egipskiej : 

 

• « patrzcie na dzieła Boga: dokonał dziwów pośród synów ludzkich! » 

• « Morze na suchy ląd zamienił; pieszo przeszli przez rzekę » 
 

 

- Slowa tego psalmu bardzo przypominaja kantyk Mojzesza : 
 

« Będę śpiewał ku czci Pana, który wspaniale swą potęgę okazał, gdy konia i 

jeźdźca jego pogrążył w morzu. Pan jest moją mocą i źródłem męstwa! Jemu 

zawdzięczam moje ocalenie. On Bogiem moim, uwielbiać Go będę, On Bogiem 

ojca mego, będę Go wywyższał. ... Rzucił w morze rydwany faraona i jego wojsko. 

…Przepaści ich ogarnęły, jak głaz runęli w głębinę. Uwielbiona jest potęga prawicy 

Twej, Panie, Prawica Twa, o Panie, starła nieprzyjaciół…. » (Wyj 15) 

 

„Niechaj cała ziemia Cię wielbi i niechaj śpiewa Tobie…. Wszyscy, co się Boga 

boicie, chodźcie i słuchajcie, chcę opowiedzieć, co uczynił On mojej duszy! 



Błogosławiony Bóg, co nie odepchnął mej prośby i nie odjął mi swojej 

łaskawości.“ 

 

- Psalm 66 byl spiewany w czasie skladania ofiar dziekczynnych w Swiatyni 

Jerozolimskiej, szczegolnie w czasie pielgrzymek, a wiec w dniach, gdy tlumy 

przybywaly do Jerozolimy.  

• « 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.… Oto Ja skieruję do 

niej pokój jak rzekę i chwałę narodów - jak strumień wezbrany.“ (Iz 

66,10-12) 
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