
 

18 Października 2020 
Pierwsze czytanie – z ksiegi proroka Izajasza 45, 1-6 

 

Tak mówi Pan o swym pomazańcu Cyrusie: «Ja mocno ująłem go za prawicę, aby 
ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed nim podwoje, 
żeby się bramy nie zatrzasnęły. Ja pójdę przed tobą i nierówności wygładzę. Skruszę 
miedziane podwojei połamię żelazne zawory. Przekażę ci skarby schowane i bogactwa 
głęboko ukryte, ażebyś wiedział, że Ja jestem Pan, który cię wołam po imieniu, Bóg 
Izraela. Z powodu sługi mego Jakuba, Izraela, mojego wybrańca, nazwałem ciebie twoim 
imieniem, pełnym zaszczytu, chociaż Mnie nie znałeś. Ja jestem Pan, i nie ma innego. 
Poza Mną nie ma Boga. Przypaszę ci broń, chociaż Mnie nie znałeś, aby wiedziano od 
wschodu słońca aż do zachodu, że beze Mnie nie ma niczego. Ja jestem Pan, i nie ma 
innego.  
 

 

- Izajasz pisze te slowa piecdziesiat lat po deportacji narodu wybranego do Babiloni. 
Nabuchodonozor po ograbieniu i zburzeniu Swiatyni, zabral ich jako jencow wojennych. 
Dochodza do nich wiesci o krolu perskim, Cyrusie, podbijajacym coraz wieksze 
obszary regionu, ktorego czescia jest Babilonia. Dochodza ich sluchy, ze Cyrus nie 
niszczy zdobytych ziem, nie bierze w niewole pokonanych mieszkancow, nie rabuje. 
We wszystkich krajach, ktore zdobywa, uwalnia babilonskich jencow i pozwala im 
wrocic do Ojczyzny. Ponadto daje im tez srodki do odbudowania kraju.  

 

 

“Tak mówi Pan o swym pomazańcu Cyrusie…” 
 

- Cyrus jest nazwany mesjaszem - pomazancem, poniewaz Bog wybral go, by wyzwolil 
narod wybrany z niewoli. Nie jest on ani krolem Izraela, ani prorokiem, ani kaplanem. 
To, co sie liczy, to dzielo ktorego dokonuje. Bowiem kazdy, kto przyczynia sie do 
prawdziwego wyzwolenia ludzi, wypelnia dzielo Boze.  

 
- W rzeczywistosci slowa te sa skierowane do narodu wybranego. Izajasz chce dodac 

im odwagi i nadziei. Jego przeslanie opiera sie na dwoch przekonaniach : 
 

1. Bog jest zawsze wierny Przymierzu. 
 

 - Izajasz pisze te slowa w czasie, gdy wielu w to watpi…stracili bowiem wszystko, 
cierpia w niewoli…. To im Izajasz potwierdza, ze “Jakub jest nadal sluga Bozym, ze 
narod Izraela jest wybrancem Bozym…” 

 
   * « Z powodu sługi mego Jakuba, Izraela, mojego wybrańca, 
nazwałem ciebie twoim imieniem, pełnym zaszczytu » (w. 4) 
 
 

2. Bog jest Panem dziejow. 
 

• « Ja jestem Pan, i nie ma innego. Poza Mną nie ma Boga. » 
(w.5) 

- W czasie, gdy Cyrus biegnie « od zwyciestwa do zwyciestwa », Izajasz przypomina, 
ze Bog Izraela jest Bogiem Jedynym. Nawet Cyrus jest « w Jego reku » : Bog posluzy 
sie jego zwyciestwami, by wyzwolic narod wybrany.  

 



Oto przeslanie Izajasza, zawarte w dzisiejszym czytaniu : 
Poniewaz Bog jest Bogiem Jedynym i Panem dziejow, nie moze was opuscic, On, 

ktory zawsze jest wierny. Zachowajcie nadzieje bo On znajdzie sposob, by was wyzwolic z 
Babilonii i wyprowadzi dobro z tej jakze trudnej sytuacji…bowiem zadna ziemska wladza 
nie moze Mu sie oprzec… 
- Cyrus zdobyl Babilonie w 539 roku pne, a rok pozniej pozwolil Zydom powrocic do 

Ojczyzny. Zwrocil im tez dobra zgrabione przez Nabuchodonozora i udzielil pomocy 
finansowej, by mogli odbudowac Swiatynie Jerozolimska.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
PSALM  96, 1.3, 4-5, 7-8, 9-10ac 
Śpiewajcie Panu pieśń nową, 
śpiewajcie Panu, wszystkie krainy! 
Rozgłaszajcie Jego chwałę wśród narodów, 
Jego cuda - wśród wszystkich ludów! 
Bo wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, 
wzbudza On większy lęk niż wszyscy bogowie. 
Bo wszyscy bogowie pogan to ułuda, 
a Pan uczynił niebiosa. 
Przed Nim kroczą majestat i piękno, 
potęga i jasność w Jego przybytku. 
Oddajcie Panu, rodziny narodów, 
oddajcie Panu chwałę i [uznajcie] potęgę; 
oddajcie Panu chwałę Jego imienia! 
Nieście ofiary i wchodźcie do Jego przedsieni, 
oddajcie pokłon odziani w święte szaty! 
Zadrżyj, cała ziemio, przed Jego obliczem! 
Mówcie wśród pogan: Pan jest królem. 
Umocnił świat, by się nie poruszył.  
 
 
- Aby dobrze zrozumiec sens tego psalmu, trzeba przeczytac ostatnie jego wersety, 

kotrych nie objely dzisiejsze czytania : 
 

«  niech się weselą pola i wszystko, co jest na nich, niech się także ra-
dują wszystkie drzewa leśne przed obliczem Pana, bo nadchodzi, bo 
nadchodzi, aby sądzić ziemię. On będzie sądził świat sprawiedliwie, z wier-
nością swą - narody. «  (w.12-13) 

 

- Bog powolal narod wybrany, by glosil innym ludom, ze jest On Bogiem Jedynym i 
sprawiedliwym. 



- Wiara i nadzieja pozwala narodowi wybranemu glosic z cala pewnoscia to, czego 
oczekuje… 

 

 

• “Widziałeś to wszystko, byś poznał, że Pan jest Bogiem, a poza 
Nim nie ma innego.” (Pwt 4,35) 
 

- Spiewany dzis psalm, zaprasza do odnowienia wiary i nadziei, do zaczerpniecia sil, by 
dalej glosic nowine o Bogu Jedynym.  

 

• « 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)  
 

• «  Szema Izrael, Pan Bog twoj jest Bogiem Jedynym….” 


