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Wezwanie do nawrócenia (rozdziały 1-39) 

 
 

 

Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy: 

Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pańskiej 

stanie mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki. 

Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: 

«Chodźcie, wstąpmy na Górę Pańską do świątyni Boga Jakubowego! 

Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. 

Bo Prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pańskie - z Jeruzalem». 

On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki dla licznych narodów. 

Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. 

Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, 

nie będą się więcej zaprawiać do wojny. 

Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości Pańskiej! (Iz 2,1-5) 

Jak już powiedzieliśmy, w jednej Księdza Izajasz zebrane  są faktycznie trzy różne 

księgi.  

1. Pierwsza, od rozdziału  1 do 39, napisana została w latach 740-700.                   

Prorok przypomina w niej niewierności ludu, które  prowadzą do jego 

upadku.  

2. Druga, od rozdziału  40 do 55 napisana podczas wygnania około roku 550, 

jest to księga pocieszenia.   

3. Trzecia, rozdziały 55 – 66 powstała po powrocie do Jerozolimy w latach 

537-520.  

Ten potrójny układ pod jedną nazwą daje się wyjaśnić istnieniem szkół proroków, 

które przeżyły w pamięci społecznej, odwołującej się do nauczania mistrza.               

Podobne zjawisko występuje w przypadku szkół mędrców przyznających się do 

tradycji Salomona. 



Treść Księgi: zapowiedź nieszczęść wynikających z apostazji ludu 

 

Imię Izajasz znaczy: „Bóg jest zbawieniem”.  

Izajasz jest arystokratą, poetą, bohaterem  narodowym. Mówi się o nim, że był 

wielkim „ klasykiem” , że jego styl był rzeczywiście najpiękniejszy.  Świadomy 

swojej proroczej odpowiedzialności, w sposób zdecydowany przemawia on do królów 

swego narodu. Jest obrońcą praw Bożych. Jego patriotyzm wyraża  się w tym, że 

zaklina lud, by powrócili do przyjaźni z Bogiem, i tą drogą uniknął nieszczęść,  które 

nieuchronnie spadną na kraj, jeśli, odwracając się od przymierza, lud zostanie wydany  

w ręce nieprzyjaciół. 

Jednakże, jak wszyscy prorocy, Izajasz oznajmia, że Bóg jest zarazem wymagający, 

bowiem jest święty, lecz zawsze gotowy wybaczyć swojemu ludowi, jeśli ten zawróci 

z błędnej drogi. Pan ujawni swoje miłosierdzie, gdy pośle Mesjasza.  

Z tego punktu widzenia Izajasz jest  piewcą nadziei. Dlatego Kościół posługuje 

się jego tekstami w czasie Adwentu i Bożego Narodzenia. Pod tym względem Księga 

Izajasza lepiej niż inne pozostałe zaświadcza, że  

chrześcijanin  nie może prawdziwie przeżywać liturgii bez znajomości Biblii. 

Pierwsza część księgi, napisana w latach 740-700, stanowi wezwanie do 

nawrócenie. Kolejność jest następująca; 

1. Wyrok na Judę i Jerozolimę   (rozdziały 1-12) – grzech ludu i wezwania 

do nawrócenia. 

2. Wyroki na obce narody (rozdziały 13-23) – sprzymierzeńcy lub wrogowie ludu. 

3. Wielka apokalipsa (rozdziały 24-27) 

4. Zapowiedz nieszczęść dla Izraela i Judy (rozdziały 28-32) 

5. Mała apokalipsa (rozdziały 31-35) 

6. Dodatek historyczny  (rozdziały 36-39). 

 

„ Obmyjcie się i oczyśćcie!  

Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu! 

Przestańcie czynnik zło! Zaprawiajcie się w dobrem! 

Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego,  

oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie! 

Chodźcie i spór ze mną wiedźcie! – mówi Pan. 



Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją; 

Choćby czerwone jak purpura, staną się [białe] jak wełna. 

Jeżeli będziecie ulegli i posłuszni, dóbr ziemskich będziecie zażywać. 

Ale jeśli się zamkniecie w oporze, miecz was wytępi. 

Albowiem usta pańskie [to] wyrzekły. (Iz 1,16-20) 

 

We wspaniałym języku Izajasz opisuje Boga jako tego, który gotów jest 

przebaczać z nieskończoną czułością.  

Jeszcze przed postawieniem zarzutów Bóg przypomina swemu ludowi, że gotów 

jest mu przebaczyć i że, powróciwszy do przymie4rza, ponownie zazna pokoju                         

i szczęścia. 

  Rozdział 2 w przepięknym fragmencie cytowanym na początku tej części naszych 

rozważań ukazuje jedno z zasadniczych dobrodziejstw odnalezionego przymierza 

pokój w Izraelu. Ustęp ten porusza nas jeszcze bardziej od chwili, gdy usłyszeliśmy,  

jak z trybuny w Knesecie  wypowiada go prezydent Sadat. Ów czas pokoju będzie 

poprzedzony „Dniem Pana Zastępów”. Dzień ten stanowi ważny temat  u proroków, 

jest momentem zwycięstwa naszego Boga.  

Następnie rozbrzmiewa  piękny śpiew o winnicy w którym Pan wyraża swą miłość 

i swe cierpienie. 

 Chcę zaśpiewać mojemu Przyjacielowi 

 pieśń o Jego miłości ku swojej winnicy! 

 Przyjaciel mój miał winnice 

 na żyznym pagórku 

 Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni 

 i zasadził w niej szlachetną winorośl 

 pośrodku niej zbudował wieżę, 

 także i tłocznię w niej wykuł.  

 I spodziewał się, że wyda winogrona 

 lecz ona cierpkie wydała jagody. 

 "Teraz więc, o mieszkańcy Jeruzalem 

 i mężowie Judy, 

 rozsądźcie, proszę, miedzy Mną 



 a między winnicą moją. 

 Co jeszcze miałem uczynić winnicy mojej, 

 a, nie uczyniłem w niej ? 

 Czemu, gdy czekałem, by winogrona wydała, 

 ona cierpkie dała jagody? 

 Więc dobrze! Pokażę wam, 

 co uczynię winnicy mojej: 

 rozbiorę jej żywopłot, by ją rozgrabiono; 

 rozwalę jej ogrodzenie by ją stratowano. 

 Zamienią ją w pustynię, 

 nie będzie przecinana ni plewiona, 

 tak iż wzejdą osty i ciernie. 

 Chmurom zakażę spuszczać na nią deszcz". 

 Otóż winnicą Pana Zastępów 

 jest dom Izraela, 

 a ludzie z Judy szczepem Jego wybranym. 

 Oczekiwał On tam sprawiedliwości, a oto rozlew krwi, 

 i prawowierności, a oto krzyk grozy (Iz 5,1-7) 

 

Jest to jeden z najbardziej znanych  ustępów Izajasza, o istotnym znaczeniu 

rozumiemy teraz, że  

Bóg używa wszelkich sposobów, by na nowo pozyskać niewiernego.  

 

Następująca po nim pieśń Emmanuela jest bardziej znana wśród chrześcijan, 

bowiem używa się jej w liturgii Bożego Narodzenia. 

Rozpoczyna się powołaniem Izajasza: 

W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana siedzącego na wysokim 

i wyniosłym tronie, a tren jego szary wypełniał świątynie.  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!”  (Iz 6,1-8). 

Opis powołania proroka jak zawsze zawczasu opisuje jego posługę: 

  Idź i mów do tego ludu: 

Słuchajcie pilnie, lecz bez zrozumienia,  

patrzcie uważnie, lecz bez rozeznania! (Iz 6,9).  

  Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką;  

nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło.  

Pomnożyłeś radość,  zwiększyłeś wesele.  

Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa,  

jak się weselą przy podziale łupu (Iz 9,1-2). 

 

Ta piękna poezja, którą czytamy na Boże Narodzenie, pokazuje całą czułość Boga    

i radość z odnalezionej miłości. 

W rozdziale następnym po raz pierwszy pojawia się zapowiedź "Reszty", która 

pozostała wierna wśród ludu, poprzez którą nadejdzie zbawienie.  

"Reszta" będzie wzrastać wokół "różdżki Jessego", przodka Dawida.  

W owym dniu reszta z Izraela i ocaleni z domu Jakuba nie będą więcej 

polegać na tym, który ich bije, ale prawdziwie oprą się na Panu, Świętym 

Izraela. Reszta powróci, Reszta z Jakuba do Boga Mocnego. (Iz 10,20-21). 

 

Wielka apokalipsa słynna jest przede wszystkim z ogłoszenia uczty mesjańskiej, 

będącej wyraźną zapowiedzią Apokalipsy św. Jana: obiecany Zbawiciel zwycięży 

ostatecznie śmierć, a uwolniony od żałoby lud będzie święcić swą radość we 

wspaniałej uczcie dziękczynienia. 

Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę                           

z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z 

najwyborniejszych win. Zedrze On na tej górze zasłonę, zapuszczoną na 

twarz wszystkich ludów, i całun, który okrywał wszystkie narody;  



raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza, 

odejmie hańbę od swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł.
  

I powiedzą w owym dniu: Oto nasz Bóg, Ten, któremu zaufaliśmy, że nas 

wybawi; oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność: cieszmy się i radujmy 

z Jego zbawienia!
 
Albowiem ręka Pana spocznie na tej górze (Iz 25, 6-10) 

 

Napiętnowani przez proroka są zatem ci, co opóźniają nastanie tego dnia: kapłani, 

źli doradcy, obce narody, którym Juda ufa bardziej niż Bogu.  

Godne jest przy tym uwagi, że w swej zazdrosnej miłości Bóg w ten sam sposób 

karze tych, którzy Go zastąpili wśród jego ludu, by mu pomóc, jak i tych, którzy 

wyrządzili mu krzywdę. 

Księga kończy się dodatkiem historycznym, opisujących w rozdziałach 36-39 

panowanie Ezechiasza i najazd Sennacheryba.  

Opis ten jest według Izajasza weryfikacją Bożego przesłania. Jest to inny gatunek 

literacki, za pomącą którego prorok zachęca swych słuchaczy, aby w przebiegu 

wydarzeń dostrzegali „znaki czasu”, jakie Bóg czyni dla sprowadzenia swojego ludu 

ponownie do Siebie.  

 

Wielkie objawienie Izajasza: Bóg jest święty 

 

Raz jeszcze w opisie powołania Izajasza szukać należy istoty przesłania, jakie ma 

on za zadanie głosić. Cóż zatem opis ten mówi: 

I wołał jeden do drugiego:  

„Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów.  

Cała ziemia pełna jest Jego chwały” (Iz 6,3). 

 

Oto zasadnicze objawienie, które powinniśmy odpowiednio przyjąć, stanowi 

ono bowiem podstawę naszej z Nim relacji; prawda ta jest tak ważna, że  

głosimy ją podczas każdej Eucharystii, nie wiedząc dobrze,  co 

wyrażamy tymi słowami. 

Zwłaszcza jeśli zapomnimy o jansenizmie, z którego zaledwie się wydobyliśmy, a 

według którego być świętym znaczy nie mieć grzechu. A przecież tautologią i niemal 

bluźnierstwem jest powiedzieć, że Bóg nie zna grzechu! Istnieje zatem inne znaczenie, 

które należy odkryć. 



Trudność tkwi w tym czego naucza nas Izajasz: gdy chodzi o Boga, nie możemy 

używać naszego zwykłego sposobu poznawania, trzeba więc znaleźć inne podejście, 

które proponuje nam prorok.  

Ludzki sposób poznawania polega na przechodzeniu od tego, co znane, do tego, co 

nieznane. Uwaga ta jest szczególnie ważna dla ludzi Zachodu, a zwłaszcza dla 

zwolenników kartezjanizmu, jakimi są Francuzi.  

Nam bowiem faktycznie grozi, że w celu odkrycia Boga będziemy używać 

rozumowania zmierzającego do ujawnienia podobieństw i różnic między Bogiem a 

nami.  

Pewien wielki filozof właśnie dlatego, że był świadkiem takiego sposobu myślenia, 

powiedział: „Bóg uczynił człowieka na swoje podobieństwo, a on mu odpłacił 

tym samym.”  

Proces ten jest oczywiście niebezpieczny. Bóg wydaje się wówczas projekcją 

wszelkich naszych niespełnionych marzeń: wszechmocy, nieskończonego życia, 

sprawiedliwości, nagrody, prawdy i tak dalej.  

Mogą więc mieć rację ateiści, twierdząc, iż taki Bóg nie istnieje, że jest on jedynie 

konstrukcją naszego umysłu. Mówiąc językiem psychologów, byłby on 

przeniesieniem wszystkich naszych frustracji, marzeniem o wszystkim, czego nam 

brak, schronieniem w nierzeczywistość, działającą na nas jak narkotyk i opium. 

Stąd, wedle McLuhana,  

tak ważne jest dla chrześcijan, by pozwalali mówić samemu Bogu, 

by „sercem” słuchali i kontemplowali Jego Słowo. 

Nikt nie może „zrozumieć” Boga, ponieważ Boga nie można „wziąć” 

(comprendre, prendre). Nie można Go dosięgnąć, jeśli sam się nie zbliży, jeśli sam 

się nie odda. On bowiem jest absolutny, nieodbieralny.  

Bóg daje się poznać właśnie w Biblii.  

Izajasz ujawnia świętość Boga i potrzebna jest wielka asceza umysłu, aby przyjąć 

Go takim, jaki jest, nie próbując zrozumieć. 

Odkrycie i przypomnienie tej prawdy są szczególnie konieczne w naszej epoce 

wiedzy naukowej, racjonalizmu, odrzucenia mentorskiego nauczania.  

A przecież jak można pokochać „z całego serca” kogoś, kogo się nie odkryło?  

Jakże więc nie starać się poznać, w jaki sposób Bóg pozwala się przybliżyć… sam 

przychodząc do nas. 

  

 



 Bóg jest przede wszystkim „Zupełnie-Inny”.  

Można zmierzać ku Niemu do pewnego punktu w oparciu o percepcję stworzenia.  

Przypomnijcie sobie dowody na istnienie Boga, jakie nam niegdyś podawano: Bóg 

jest zegarmistrzem tego cudownego zegara, jakim jest świat, a także stworzycielem 

kury w jajku, bowiem pierwsza kura musiała przecież zostać stworzona z niczego. 

 Od tamtego czasu biolodzy rozumowanie to podważyli. Biblia proponuje całkiem 

inną drogę: Bereszit… Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. 

Bereszit. Oznacza to, że jedynie Bóg może nam powiedzieć, kim jest naprawdę: 

Zupełnie–innym.  

Poznawalny tylko drogą objawienia i kontemplacji. W tym jest boski, straszliwy                 

i pociągający. Przede wszystkim jednak nie mieści się On w naszych pojęciach.                  

Bóg jest na przykład poza czasem, a my nie możemy o Nim myśleć bez umieszczania 

Go w czasie: perspektywa ulega więc zupełnemu wypaczeniu. 

Bóg jest Sprawiedliwy. Jak już powiedzieliśmy, nie oznacza to, że jest bez 

grzechu. Stwierdzenie to jest zbędne i niczego nie wnosi. Bóg jest sprawiedliwy, nie 

ma w Nim bowiem rozdarcia, podziału.  

Najbardziej zbliżone jest pojęcie „dopasowania” w mechanice, które oznacza, 

że dwie części są dopasowane, gdy nie powodują żadnego przegrzania.  

Bóg jest nieskończenie harmonijny i dobry. Z tego powodu jest wierny                      

i niezmienny. Każda rzecz, jakiej dokonuje, jest nieskończenie zgodna z Jego 

zamiarem. 

Bóg jest Świętym Izraela. Jest nie do pomyślenia, by móc przywłaszczyć sobie 

Boga, a jednak On pozwala nam mówić: „mój” Bóg. „Będę twoim Bogiem”.  

To także jest paradoksalne i nie może zostać wydedukowane drogą rozumowania. 

Jedynie Bóg może przyzwolić nam na używanie zaimka dzierżawczego przed Jego 

imieniem. Od Niego zatem pochodzi również inicjatywa przymierza.  

Jesteśmy wolni w naszej odpowiedzi na postawione pytanie, ale odpowiedź ta jest 

sprawą poważną. Prorok nieustannie przypomina nam o tej darmowej miłości naszego 

Boga i o powadze podjętego wobec Niego zobowiązania. Niczym nie zasłużyliśmy na 

taką miłość, a uświadomienie sobie tej prawdy skłania nas do powrotu do naszej 

minionej wierności.  

Boga nie możemy „banalizować” ani też lekko traktować zawartego z Nim 

przymierza. 

Oto dlaczego Bóg przypomina nam wciąż ustami swego proroka:  

„Bądźcie święci, ponieważ Ja jestem święty”. 



Bóg zachęca nas wpierw, abyśmy uznali nasz grzech, nie po to, by nas poniżyć, lecz 

ponieważ uznanie to jest aktem wiary w Jego wielkość i w należny Mu szacunek.  

Przez szacunek dla swego świętego Imienia Bóg gotów jest nam zatem 

przebaczyć, dowodząc tym swego miłosierdzia.  

Wymagając od nas nieustannego wysiłku nawracania się, ma na celu nasz 

nieustanny wzrost mocą Jego miłości, która czyni nas coraz mniej niegodnymi tej 

miłości.  

Człowiek nie może samodzielnie odkryć tych wszystkich rzeczywistości…                   

Bóg daje mu znak swym żywym słowem. 

Bóg domaga się naszej ufności. Ustami każdego proroka zaprasza swój lud, 

aby odnowił zaufanie, jakim obdarzył go Abraham. Pod tym względem przesłanie 

Izajasza jest szczególnie znaczące. Bóg zarzuca swemu ludowi, że wolał zaufać 

ludzkim sposobom: bogactwu, sojuszom z możnymi tego świata. Bóg, ponieważ jest 

święty, jest Bogiem zazdrosnym.  

Twierdzi, że jedynie On może zapewnić szczęście swemu ludowi. 

Bóg nie karze swego ludu za to, że wolał od Niego inne zabezpieczenia, inne 

rodzaje pomyślności. On tylko szanuje decyzje swego sprzymierzeńca, który się od 

niego oddalił, nie narzucając mu swej pomocy, której ten już nie chce, miłości, której 

uroku już nie docenia. Lud Judy zazna więc niepewności ludzkich doświadczeń, a gdy 

będzie słabszy, wróg go zwycięży i uprowadzi w niewolę do Babilonu.  

Dla oszczędzenia ludowi tych cierpień Bóg przypomina mu, że jest on Jego ludem 

i narodem wybranym, winnicą, którą kocha nad wszystkie inne i od której oczekuje 

obfitych i soczystych owoców.  

„Mieszkańcy Jerozolimy, biorę was na świadków, czy mogłem uczynić coś dla 

mojej winnicy, czego nie uczyniłem?”. Ale gdy tylko gniew ustaje, Pan przyrzeka 

sobie, że będzie ją kochał jeszcze bardziej: „W ów dzień [powiedzą]: Winnica [to] 

urocza! Śpiewajcie o niej!” (Iz 27, 2). 

Jest to zapowiedź czasów mesjańskich, tak w życiu Judy, jak i w naszym życiu 

osobistym. Cóż wspanialszego nad miłość pojednaną po przebaczeniu?  

Bóg obiecuje wówczas swemu ludowi króla, który będzie Mesjaszem. Panować on 

będzie w Jerozolimie odbudowanej i znowu wolnej, a członkowie królestwa będą 

„ubogimi Jahwe”, którzy zgodzą się porzucić wszelkie inne bogactwa, inne 

zabezpieczenia, by odtąd polegać na ich jednej miłości w postawie „kto traci, ten 

zyskuje”.  

Wówczas wykrzykną jak Sara: „Bóg dał mi powód do uśmiechu”. 



Ubodzy Pana stanowić będą niewielką „Resztę”, dzięki której lud zostanie 

zbawiony; niewielką resztę tych, którzy nie poszli za pozostałymi drogą apostazji, 

błędu, głupoty i którzy staną się „terebintem sprawiedliwości”. 

Izajasz opisuje zatem Mesjasza, nadając Mu imiona, które my szczęśliwie możemy 

odnosić do Jezusa.  

 Nazywać się On będzie Emmanuel, czyli „Bóg z nami” w odnowionym 

przymierzu.  

 Będzie „odroślą z pnia Jessego”, „synem Dawida”.  

 Ukaże się On epifanii (objawieniu się Boga).  

 Uznają Go wszystkie narody, które wówczas przybędą do Jerozolimy                    

w poszukiwaniu szczęścia, które On przynosi. 

Nic więc dziwnego, że  

Księga Izajasza nieustannie służy za osnowę Ewangelii Jezusa,                        

zwłaszcza podczas Jego pobytu pośród nas. 

W jaki sposób moglibyśmy Go bowiem rozpoznać, nie poznawszy znaków Jego 

nadejścia, jakie daje nam Izajasz?  

Sam Jezus mówi: „Przyszedłem, by wypełnić Pisma”. 

 

Izajasz i dzisiaj mówi: „Uznaj twego Boga i zaufaj Mu” 

 

 Czy rzeczywiście można twierdzić, że Izajasz i dziś ma swe miejsce                 

w Kościele i jego nauczaniu?  

Otóż tak, po tysiąc razy tak, być może bardziej niż kiedykolwiek. 

 Przede wszystkim, jak już powiedzieliśmy, zajmuje on bardzo ważne miejsce 

w liturgii Adwentu i Bożego Narodzenia.  

Wspólnota, która nie czerpie z Izajasza, nie może intensywnie przeżywać owego 

czasu, w którym „lud kroczący w ciemnościach ujrzał światło wielkie”.  

Kontynuując obecny wysiłek katechezy biblijnej, doczekamy czasu, gdy damy 

katechistom solidną znajomość proroków i sposób przybliżania ich w dniu 

dzisiejszym.  

Naszym najgorętszym życzeniem jest, aby nasza praca przyspieszyła nadejście tego 

czasu. 

 

 



Boga można przedstawić na dwa sposoby.  

Po pierwsze, drogą immanencji, której punktem wyjścia jest życie katechumena. 

Jest to sposób dziś uprzywilejowany i należy się z tego cieszyć. Polega on na 

uświadomieniu osobie katechizowanej, że w życiu jej istnieją wezwania, potrzeby, 

które mogą zostać zaspokojone jedynie przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. 

Zbyt często, niestety, na tym poprzestajemy, zapominając o przypomnianej przez 

Izajasza prawdzie, iż w pewnym momencie należy oddać głos Bogu. Mówi On nam 

wówczas, kim jest naprawdę, a nasz Pan potrafi na nas skutecznie wpłynąć.  

To tak zwana metoda transcendencji. Jest ona niezbędnie komplementarna 

wobec pierwszej i niesłusznie została zarzucona. W rzeczywistości immanencja i 

transcendencja są nierozerwalnie złączone, co jednak wymaga oczywiście pewnego 

wtajemniczenia w lekturę Biblii wedle aktualnych pojęć i form. Celem niniejszej pracy 

jest, jak mówi ojciec Bernard, właśnie próba takiego podejścia. 

Bóg jest Zupełnie - Inny. Musimy zatem zaakceptować to, że pokazuje się 

takim, jaki jest. A także to, iż mówi to na swój sposób, który niekoniecznie odpowiada 

dzisiejszemu sposobowi nauczania, nawet jeśli odkrycia psychologii i pedagogiki 

okazują się bardzo przydatne dla takiego sposobu przedstawiania Boga. 

Coraz pilniejsza jest potrzeba udostępnienia młodym chrześcijanom prawdziwej 

„kultury religijnej”, jeśli rzeczywiście pragniemy umożliwić im wolny wybór 

ofiarowanego im przymierza. I tym razem od jednego nadmiaru (krańcowości) 

przeszliśmy do drugiego.  

W nauczaniu katolickim kultura religijna miała niegdyś swe miejsce w normalnym 

rozkładzie życia, o tych samych normach nadzoru i oceny jak inne sprawy. Sytuację tę 

być może również cechowała przesada (!), ale trzeba przyznać, że dzisiejsza wcale nie 

jest lepsza.  

 Zastanawiam się nawet, w jaki sposób młodzi ludzie mogliby zostać 

przyciągnięci przez Boga, który jest im zupełnie nieznany. 

Doświadczenie uczy jednak, iż pragną oni tej kultury.  

Czyżby więc Kościół nie wychował nauczycieli zdolnych im ją dać?  

Jak dobrze teraz pojmujemy ów nakaz żydowskiej Tory, który ze studiowania Biblii 

czyni obowiązek, oraz fakt, że dla wypełnienia tego prawa w każdej szkole religijnej 

lub publicznej w Izraelu przeznaczona jest godzina na studia biblijne.  

Problem jest ważny i kiedyś Kościół będzie musiał się postarać go 

rozwiązać, ucząc katechistów, jak należy przybliżać Biblię. Z tą również 

intencją została napisana ta praca, będąca owocem trzydziestu lat doświadczeń. 



Jezus jest Zupełnie - Inny, ale jakże cudowny, gdy się Go odkrywa.  

Błędem byłoby sądzić, że jest On dzisiaj mniej pociągający niż w czasach 

Ewangelii. Pod warunkiem, że widzimy, iż On żyje, wypowiada się, a nie zadowalamy 

się mówieniem o Nim. I pod warunkiem, że spotykamy Go naprawdę, by móc 

powiedzieć jak Maria Magdalena w wielkanocny poranek:  

„Widziałam Pana i to mi powiedział” (por. J 20,18). 

Dziś bardziej niż kiedykolwiek będziemy mogli nauczyć się w szkole Izajasza, że 

jesteśmy skłonni wyżej cenić ludzkie sposoby bycia szczęśliwymi aniżeli zaufanie 

Jemu.  

Jest On dzisiaj nadal  

 jedynym Zbawicielem,  

 „jedynym Imieniem, przez które możemy zostać zbawieni”,  

 jedynym Słowem, które może przywrócić nadzieję, bez względu na 

trudności, z jakimi się zmagamy. 

 

Czas również najwyższy, aby odkryć nieskończony szacunek, z jakim Jezus do nas 

przychodzi.  

 Jakże więc można by sądzić, że przekazywanie Jego słowa jest zamachem 

na wolność?  

Każdy katechista, jak Bernadetta swemu proboszczowi może oświadczyć:  

"To mam wam oznajmić, a nie zmusić was, byście uwierzyli. Wasza odpowiedź na 

przesłanie dotyczy tylko Jezusa i was samych... lecz przynajmniej wam to 

oznajmiam". 

I jeśli to poczucie szacunku, płynące z samego serca Jezu mieszka w nas naprawdę, 

nasi młodzi czy starzy bracia nie będą się mylić. Porzucą wówczas ze śmiechem swe 

zarzuty wobec tego Kościoła, który dzisiaj stanowi właśnie “lud Boży".  

Izajasz przypomina dzisiejszym chrześcijanom, że to cały lud powinien nawrócić 

się i zostać "usprawiedliwiony".  

Pokazuje nam obecnie, jak bardzo jesteśmy wszyscy samotni, cały lud Boży, 

samotni zarazem na dobre i na złe. "Każda dusza, która się wznosi, wznosi świat".  

Każdy chrześcijanin, który wzrasta, buduje cały Kościół i przyczynia się 

do jego rozwoju w przymierzu z Jezusem. 

Uznawszy się grzesznym i wezwanym do nawrócenia, ów czerpiący z Biblii 

chrześcijanin przestaje surowo oceniać Kościół z zewnątrz i paradoksalnie oznajmia: 

„Do takiego więc nawrócenia jesteśmy wszyscy wezwani". 



Wówczas odkrywa on inne obrazy i ich dzisiejsze zastosowanie: Jerozolimę, 

pojęcie ,,Reszty", ubogich „tracących i zyskujących", winnicę, Emmanuela, pień 

Jessego (Jezus jest Żydem!), epifanię, przemienienie, wreszcie Wielkanoc, która naraz 

staje się centralną rzeczywistością jego duchowego życia. 

Zachwycony odkrywam, jak dobrze jest być do tego stopnia kochanym 

przez tego, który jest Świętym, Wiekuistym i najczulszym z przyjaciół,  

który zaprasza go na wspólny z Nim posiłek, jeśli tylko otworzy się Mu drzwi 

swojego serca. 

 

„Jestem u drzwi i pukam, jeśli ktoś mi otworzy wejdę, 

usiądę obok niego i zjem razem z nim posiłek"  

 

Jezu, miłości moja, Marana tha. Przyjdź, Panie Jezu, przyjdź. 

 

 


