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Pocieszcie, pocieszcie mój lud! - mówi wasz Bóg.  

Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się 

skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę                           

dwójnasób za wszystkie swe grzechy.  

Głos się rozlega: Drogę dla Pana przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na 

pustkowiu gościniec naszemu Bogu!  

Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i wzgórza obniżą; równiną 

niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną gładką.  

Wtedy się chwała Pańska objawi, razem ją wszelkie ciało zobaczy, bo usta 

Pańskie to powiedziały. (Iz 40,1-5) 

 

Księga ta zwana jest drugim wyjściem. 

Opisuje ona powrót Izraela z niewoli babilońskiej i odbudowę Jerozolimy. Przede 

wszystkim jednak, podobnie jak podczas pierwszego wyjścia z Mojżeszem na Synaju 

narodził się lud Boży, tak w czasie drugiego wyjścia nastąpi jego ostateczny rozkwit. 

Wówczas to Bóg będzie naprawdę jedynym Bogiem i narodzi się judaizm, który 

doprowadzi lud Boży aż do Jezusa, zapowiadanego w tej księdze przez sługę będącego 

wyzwolicielem ludu. 

Jest to także moment, w którym naród oczyszczony przez wygnanie wkroczy w ową 

podwójną dynamikę wskazaną przez proroków:  

 uwewnętrznienie religii serca  

 uniwersalizacji, bowiem wszystkie narody zaproszone są do synostwa 

Abrahama. 

Rozszerz przestrzeń twego namiotu, rozciągnij płótna twego <mieszkania>, nie 

krępuj się, wydłuż twe sznury, wbij mocno twe paliki! Bo się rozprzestrzenisz na 

prawo i lewo, twoje potomstwo posiądzie narody oraz zaludni opuszczone miasta. 

(Iz 54,2-3) 

 



Treść księgi: Cyrus, podobnie jak Mojżesz, wyzwala naród 

 

Księga ta, której autor pozostaje nieznany, włączona jest do Księgi Izajasza, 

ponieważ mieści się w nurcie myśli tego proroka. 

Pierwsza część została napisana między rokiem 740 a 700, a druga w okresie                  

546-539. Prorok przebywał wraz z ludem na wygnaniu w Mezopotamii, gdy Persowie 

z Cyrusem na czele najechali kraj, zwyciężyli Babilonię i umożliwili ludowi powrót 

do Jerozolimy. 

Dlatego to Cyrus, mimo iż poganin, przyrównywany jest do Mesjasza, który 

wyzwala swój lud. Prorok zapowiada zatem przyszły powrót do Jerozolimy                             

i przygotowuje serce ludu do tego nowego etapu jego dziejów. 

 

Pierwsza część księgi obejmuje rozdziały 40-48. Prorok przypomina 

zniechęconym powody do pokładania nadziei w Panu. 

 Czemu mówisz, Jakubie, i ty, Izraelu, powtarzasz: Zakryta jest moja droga 

przed Panem i prawo me przed Bogiem przeoczone? Czy nie wiesz tego? Czyś nie 

słyszał? Pan - to Bóg wieczny, Stwórca krańców ziemi. On się nie męczy ani nie 

nuży, Jego mądrość jest niezgłębiona.  On dodaje mocy zmęczonemu i pomnaża 

siły omdlałego. (Iz 40,27-29). 

To nie Pan jest niewdzięczny, lecz lud. 

Tak mówi Pan, twój sprawca, twój twórca od narodzenia, twój wspomożyciel: 

Nie bój się, sługo mój, Jakubie, Jeszurunie, którego wybrałem. Bo rozleję wody po 

spragnionej glebie i zdroje po wyschniętej ziemi. Przeleję Ducha mego na twoje 

plemię i błogosławieństwo moje na twych potomków. Wyrastać będą jak trawa 

wśród wody, jak topole nad bieżącymi wodami.  Jeden powie: Należę do Pana, a 

drugi się nazwie imieniem Jakuba, inny zaś napisze na swej ręce: Pan i otrzyma 

imię Izrael. (Iz 44,2-5) 

Izrael nie powinien się dziwić, że wyzwolił go poganin. 

To Ja wzbudziłem go słusznie i wygładzę wszystkie jego drogi. On moje miasto 

odbuduje i odeśle moich wygnańców, bez okupu i odszkodowania - mówi Pan 

Zastępów (Iz 45,13). 

Dalej prorok przypomina uroczyście, że Pan jest jedynym Bogiem. 

 Izrael zostanie zbawiony przez Pana zbawieniem wiecznym. Nie doznacie 

zawstydzenia ni hańby po wszystkie wieki. (Iz 45,17) 

 

 

 

 



Druga część księgi to rozdziały 49-55. Prorok zapowiada wpierw wyzwolenie 

ludu. 

Słuchajcie Mnie, znawcy sprawiedliwości, narodzie biorący do serca moje 

Prawo! Nie lękajcie się zniewagi ludzkiej, nie dajcie się zastraszyć ich 

obelgami!  Bo robak stoczy ich jak odzież, i mole zgryzą ich jak wełnę; moja zaś 

sprawiedliwość przetrwa na wieki i zbawienie moje z pokolenia w pokolenie.                 

(Iz 51,7-8) 

 

Odbudowanie Jerozolimy obchodzone jest uroczyście jako znak odnowionego 

przymierza małżeńskiego między Bogiem a Jego ludem. 

Mówił Syjon: Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał.  

Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna 

swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie.  

Oto wyryłem cię na obu dłoniach, twe mury są ustawicznie przede Mną. Spieszą 

twoi budowniczowie, a którzy burzyli cię i pustoszyli, odchodzą precz od 

ciebie. Podnieś oczy wokoło i popatrz: Wszyscy się zebrali, przyszli do ciebie.                  

Na moje życie! - wyrocznia Pana. Tak, w tych wszystkich ustroisz się jakby                          

w klejnoty i jak oblubienica opaszesz się nimi. Bo twe miejscowości zniszczone                     

i wyludnione i kraj twój, pełen zniszczenia, teraz zbyt ciasne będą dla twoich 

mieszkańców, a twoi niszczyciele odejdą daleko.  (Iz 49,14-19) 

W końcu wszystkie narody uznają prawdziwego Boga i sługę, którego On posyła, 

aby je wyzwolił. 

A mówił: "To zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba                  

i sprowadzenia ocalałych z Izraela! Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje 

zbawienie dotarło aż do krańców ziemi" (Iz 49,6). 

 

Wszystkich tych cudów dokonuje sługa Pana na pożytek ludu.  

 Któż jednak jest owym sługą? 

 

 

 

 

 

 

 



Cztery znaczenia pojęcia "sługa": objawienie nieoczekiwane, lecz bardzo piękne 

 

Księga ta zwana jest pieśniami Sługi Pańskiego, stąd też ważne jest, aby dobrze 

rozpoznać tego, kogo tytuł ten oznacza. 

 Pierwsze znaczenie sługi to sam Izrael.  

Ty zaś, Izraelu, mój sługo, Jakubie, którego wybrałem sobie, potomstwo 

Abrahama, mego przyjaciela! Ty, którego pochwyciłem na krańcach ziemi, 

powołałem cię z jej stron najdalszych i rzekłem ci: Sługą moim jesteś, wybrałem 

cię, a nie odrzuciłem.  Nie lękaj się, bo Ja jestem z tobą; nie trwóż się, bom Ja 

twoim Bogiem. Umacniam cię, jeszcze i wspomagam, podtrzymuję cię moją 

prawicą sprawiedliwą. (Iz 41,8-10) 

 

 Drugie znaczenie to owa "Reszta", o której zawsze mówią wszyscy 

prorocy. 

 Posłuchajcie Mnie, domie Jakuba, i wszyscy pozostali z domu Izraela! 

Nosiłem was od urodzenia, piastowałem od przyjścia na świat. (Iz 46,3) 

 

 Trzecie znaczenie to sam prorok,  

głównie z tego względu, że jest prześladowany z powodu swej odkupicielskiej 

misji. Tę pieśń sługi będzie się zresztą traktować przede wszystkim jako zapowiedź 

Jezusa. 

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. Blisko jest Ten, który Mnie uniewinni. Kto się odważy 

toczyć spór ze Mną? Wystąpmy razem! Kto jest moim oskarżycielem? Niech 

się zbliży do Mnie! (Iz 50,5-8) 

 

 Wreszcie czwarte znaczenie jest najbardziej zaskakujące. Cyrus,  

król pogański, który zwycięża Babilończyków, wrogów ludu Bożego, 

przedstawiony jest jako figura Chrystusa wyzwalającego nas od wszystkich naszych 

nieprzyjaciół. 

Uciszcie się, wyspy, ażeby Mnie słuchać! Niechaj narody odświeżą swe 

siły! Niechaj wystąpią, wtedy niech mówią: Udajmy się razem do sądu!  

 



Kto wzbudził ze Wschodu tego, którego sprawiedliwość przyzywa na 

każdym kroku? Kto mu poddaje narody i upokarza królów? Miecz jego 

ściera ich na proch, jego łuk roznosi ich jak słomę. On ściga ich, przechodzi 

nietknięty, jakby stopami nie dotykał ścieżki.  Kto zdziałał to i uczynił? Ten, 

co z nicości wywołuje od początku pokolenia. Ja, Pan, jestem pierwszy, z 

ostatnimi również Ja będę! (Iz 41,1-4) 

 

Dla nas, chrześcijan, te różne wymiary "sługi" połączone są w osobie Jezusa. 

Pojawia się on jak ogromna panorama, zbyt rozległa, by objąć ją jednym 

spojrzeniem, i której kolejne fotografie łączymy następnie w całościowej wizji. 

 

Jezus jest  

 nowym Izraelem. 

 Resztą, w której wyrażają się wszystkie obietnice. 

 prorokiem, sługą cierpiącym i chwalebnym. 

 królem nowej ludzkości, odkupionej w Jego zmartwychwstaniu, 

wyzwala lud w ostatecznym wyjściu ku niebiańskiej Jerozolimie. 

 

Taki oto wspaniały kształt nadaje naszej wierze obcowanie z Biblią. 

 

Sługa definitywnie ustanowi lud w odbudowanej relacji z Bogiem. 

Wielkość jedynego Boga ukazuje się wówczas w Jego ostatecznej mocy. Można 

rzec, iż dopiero wówczas Izrael odkrył monoteizm, ostatecznie uwalniając się od 

wszystkich bożków. 

Dopiero po powrocie "do domu" pozna prawdziwe przymierze małżeńskie ze swym 

Bogiem. 

Prorok zachęca więc lud, a wraz z nim wszystkie inne narody, do dziękczynienia                  

w pieśniach radości i uniesienia. 

 

 

 

 

 

 



Także i dziś Deuter - Izajasz zachęca chrześcijan do radości 

 

Czytając pieśni Sługi Bożego nie można nie pomyśleć o Liście św. Pawła do 

Filipian, w której apostoł streszcza całą tajemnicę Chrystusa: 

 nie zachował swej godności Boga 

 uczynił się posłusznym (sługą) 

 posłusznym aż do śmierci (sługa cierpiący) 

 i to śmierci krzyżowej (sługa ofiarowany) 

 dlatego Bóg Go wywyższył (sługa zwycięski) 

 i dał Mu imię ponad wszelkie imię (sługa chwalebny) 

 aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano 

 w niebie, na ziemi i w podziemiach (sługa uniwersalny) 

Jak ważne jest, by zmartwychwstały Chrystus znalazł w naszym Kościele swe 

rzeczywiste miejsce, by odkryto, że nie zadowolił się Ona nauczaniem ewangelicznej 

postawy "kto traci, ten zyskuje", ale doświadczył jej na naszych oczach, aby pociągnąć 

nas aż do radości zmartwychwstałego życia. 

W Kościele dzisiejszym, zwłaszcza w dziedzinie ewangelizacji młodzieży, ważne 

jest oczywiście  

głoszenie roli cierpienia i wyrzeczenia się,  

lecz 

 jako drogi, etapu w dążeniu ku radości zmartwychwstania. 

 

Istotny jest dziś problem odnowienia misyjnego dynamizmu Kościoła. 

Również i z tego powodu widzenia - obcowanie z prorokami, a szczególnie                        

z Izajaszem, przypomina nam, że cały świat jest powołany do zbawienia. 

Za jednym zamachem znika rzekoma sprzeczność, jaką niegdyś głoszono, między 

prawdziwą kulturą biblijną a zaangażowaniem w służbie misji. 

Lud Boży zawsze był i jest sługą zbawienia świata. 

 

 Jakże niezmierzona perspektywa otwiera się przed tym, kto zdobywa 

wtajemniczenie w lekturę Słowa!  

 I jak nieoczekiwane widoki! 

 

"Przyszedłem, aby służyć i dać moje życie jako okup za wielu"                                   

- mówi Jezus. 



Ks. Marcel Debyser "Biblia dla moich parafian" 
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 Rozdział dziewiętnasty:  Trito - Izajasz  
 

Zamknięcie epoki prorockiej (rozdziały 56-66) 

 
 

 

Duch Pana Boga nade mną,  

bo Pan mnie namaścił.  

Posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim,  

bym opatrywał rany serc złamanych,  

żebym zapowiadał wyzwolenie jeńcom  

i więźniom swobodę;  

abym obwieszczał rok łaski Pańskiej,  

i dzień pomsty naszego Boga;  

abym pocieszał wszystkich zasmuconych,  

bym  rozweselił płaczących na Syjonie,  

abym im wieniec dał zamiast popiołu,  

olejek radości zamiast szaty smutku,  

pieśń chwały zamiast zgnębienia na duchu.  

Nazwę ich terebintami sprawiedliwości,  

szczepem Pana dla Jego rozsławienia.   

Odbudują prastare rumowiska,  

podniosą z gruzów dawne budowle,  

odnowią miasta zburzone,  

świecące pustkami od wielu pokoleń (Iz 61,1-4) 

 

Toczy się spór o autorstwo trzeciej części Księgi Izajasza. Rozmaite opinie 

przypisują tę księgę bądź Deutero - , bądź Trito - Izajaszowi. 

Nie ma to większego znaczenia dla odkrycia w tym pięknym zbiorze 

prawdziwej strawy duchowej. 



Pewne jest natomiast, że fragment ten został napisany w latach 537 - 520, gdy 

naród powrócił do Izraela. Wokół Jerozolimy próbuje zorganizować się  

prawdziwa wspólnota, lecz dla tych ludzi rozmaitego pochodzenia połączenie się 

w jeden naród nie jest łatwe. 

Przy całej odmienności sytuacji, ten sam problem pojawia się dziś w Izraelu, 

którego ludność pochodzi z kilkudziesięciu krajów. 

Do różnic etnicznych doszły inne, typowo religijne trudności: kult bożków, 

opóźnienie w odbudowie świątyni, zwątpienie itd. 

 

Treść księgi: zbiór poematów bez wyraźnego planu 
 

Świątynia będzie niedługo gotowa na przyjęcie tych wszystkich, którzy 

przestrzegają szabatu. 

  Tak bowiem mówi Pan: Rzezańcom, którzy przestrzegają moich szabatów                    

i opowiadają się za tym, co Mi się podoba, oraz trzymają się mocno mego 

przymierza,  dam miejsce w moim domu i w moich murach oraz imię lepsze od 

synów i córek, dam im imię wieczyste i niezniszczalne. Cudzoziemców zaś, którzy 

się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i ażeby miłować imię Pana i zostać Jego 

sługami - wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia go i trzymających się 

mocno mojego przymierza,  przyprowadzę na moją Świętą Górę i rozweselę w 

moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, 

bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów. (Iz 56,4-7). 

 

Tym razem powszechny charakter zbawienia określony jest w sposób wyraźny: 

obejmuje ono tych, którzy są duchowymi synami Abrahama, natomiast 

bałwochwalcom ponownie grozi się karą. 

Zawrzałem gniewem z powodu jego występnej chciwości, ukrywszy się w moim 

gniewie cios mu zadałem; on jednak szedł zbuntowany drogą swego serca,  a drogi 

jego widziałem. Ale Ja go uleczę i pocieszę, i obdarzę pociechami jego samego i 

pogrążonych z nim w smutku, wywołując na wargi ich dziękczynienie: Pokój! 

Pokój dalekim i bliskim! - - mówi Pan - Ja go uleczę (Iz 57,17-19) 

 

 

 

 

 

 



Zgodnie ze zwyczajowym schematem proroków, Bóg ujawnia także swemu ludowi, 

jakiego uwewnętrznienia religii od niego oczekuje. 

To Czemu pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś? Umartwialiśmy siebie, a Tyś tego nie 

uznał? Otóż w dzień waszego postu wy znajdujecie sobie zajęcie i uciskacie 

wszystkich waszych robotników. Otóż pościcie wśród waśni i sporów, i wśród bicia 

niegodziwą pięścią. Nie pośćcie tak, jak dziś czynicie, żeby się rozlegał zgiełk wasz 

na wysokości. Czyż to jest post, jaki Ja uznaję, dzień, w którym się człowiek 

umartwia? Czy zwieszanie głowy jak sitowie i użycie woru z popiołem za posłanie - 

czyż to nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Czyż nie jest raczej ten post, który 

wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno 

uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać;  dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić 

w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od 

współziomków.  (Iz 58,3-7).  

Powstań! Świeć, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad 

tobą.  Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą 

jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi się nad tobą. I pójdą narody do twojego światła, 

królowie do blasku twojego wschodu. Podnieś oczy wokoło i popatrz: Ci wszyscy 

zebrani zdążają do ciebie. Twoi synowie przychodzą z daleka, na rękach niesione 

twe córki. Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz, a serce twe zadrży i rozszerzy 

się, bo do ciebie napłyną bogactwa zamorskie, zasoby narodów przyjdą ku 

tobie. Zaleje cię mnogość wielbłądów - dromadery z Madianu i z Efy. Wszyscy oni 

przybędą ze Saby, zaofiarują złoto i kadzidło, nucąc radośnie hymny na cześć 

Pana. (Iz  60,1-6) 

Ten piękny fragment, przywoływany podczas liturgii Trzech Króli, opisuje blask 

odbudowanej Jerozolimy, ku której podążają wszystkie narody. 

 

Następnie mamy rozdział 61 opisujący Mesjasza. 

Fragment ten powtórzy później Jezus (Łk 4,18-19) w synagodze w Nazarecie, 

odnosząc go do samego siebie. 

Bezsprzecznie został wybrany, bowiem najpiękniej opisuje on Mesjasza posłanego 

przez Boga. 

Należy go więc przytoczyć w całości: 

 Izrael Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić 

dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać 

wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; aby obwieszczać rok łaski Pańskiej,                      

i dzień pomsty naszego Boga; aby pocieszać wszystkich zasmuconych,                             

<by rozweselić płaczących na Syjonie>, aby im wieniec dać zamiast popiołu, olejek 

radości zamiast szaty smutku, pieśń chwały zamiast zgnębienia na duchu.              

Nazwą ich terebintami sprawiedliwości, szczepieniem Pana dla Jego 

rozsławienia. (Iz 61,1-3)) 



 Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie 

przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak 

oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty.  Zaiste, 

jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg 

sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwalba wobec wszystkich narodów.                   

(Iz 61,10-11) 

 

Wówczas Jerozolima nie posiada się z radości. 

Przez wzgląd na Syjon nie umilknę, przez wzgląd na Jerozolimę nie spocznę, 

dopóki jej sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza i zbawienie jej nie zapłonie jak 

pochodnia. Wówczas narody ujrzą twą sprawiedliwość i chwałę twoją wszyscy 

królowie. I nazwą cię nowym imieniem, które usta Pana oznaczą. Będziesz 

prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni twego Boga                

(Iz 62,1-3). 

 

Bowiem Bóg zobowiązuje się wobec swej ukochanej, iż da jej szczęście wieczne. 

Albowiem oto Ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię; nie będzie się 

wspominać dawniejszych dziejów ani na myśl one nie przyjdą.  Przeciwnie, będzie 

radość i wesele na zawsze z tego, co Ja stworzę; bo oto Ja uczynię z Jerozolimy 

wesele i z jej ludu - radość. Rozweselę się z Jerozolimy i rozraduję się z jej ludu. 

Już się nie usłyszy w niej odgłosów płaczu ni krzyku narzekania.  Nie będzie już w 

niej niemowlęcia, mającego żyć tylko kilka dni, ani starca, który by nie dopełnił 

swych lat; bo najmłodszy umrze jako stuletni, a nie osiągnąć stu lat będzie 

znakiem klątwy. Zbudują domy i mieszkać w nich będą, zasadzą winnice i będą 

jedli z nich owoce.  Nie będą budować, żeby kto inny zamieszkał, nie będą sadzić, 

żeby kto inny się karmił. Bo na wzór długowieczności drzewa będzie 

długowieczność mego ludu; i moi wybrani długo używać będą tego, co uczynią ich 

ręce  (Iz 65,17-22) 

 

Wobec takiego entuzjazmu nie można nie pomyśleć o ostatnich rozdziałach 

Apokalipsy św. Jana, które niemal słowo w słowo powtarzają ten sam opis 

ostatecznego powrotu Chrystusa w chwale i nadejścia nowego świata. 

 

Myśl Trito - Izajasza : promieniowanie radości na przyjście Mesjasza 

 

Jerozolima z odbudowaną świątynią stanowi most łączący wszystkie zbawione 

narody uznające Pana, który stworzył "nowe niebiosa i nową ziemię". 

Zgromadzenie narodów ma się dokonać dzięki Izraelowi, owej "Reszcie" Pana 

będącej obrazem Kościoła, któremu zostało powierzone zbawienie wszystkich ludzi. 



Zbawienie, jakie przynosi Chrystus, zostało wspaniale opisane w rozdziale 61. 

Nic dziwnego, że Jezus powtarza ten ustęp, aby wskazać, że czasy mesjańskie 

właśnie się wypełniły, oraz wyjaśnić charakter zbawienia. 

Lud Boży żyje w wolności na swej ziemi, a wierność Bogu przejawia się                           

w wysławianiu "ubogich Pana", wreszcie przywróconych do praw i sprawiedliwości. 

Jakże piękny to fragment, zwłaszcza dla młodzieży, ukazujący obraz świata,                       

o jakim marzy Pan dla swego ukochanego ludu! 

A cóż powiedzieć o tym promieniowaniu radości, wyrażającym wdzięczność 

zbawionego narodu. 

Trito - Izajasz jest więc jak fajerwerk zamykający epokę proroczą, podobnie 

jak Apokalipsa, która niemal tymi samymi słowami zamyka Nowy Testament. 

Raz jeszcze uszczęśliwiony zostaje chrześcijanin wtajemniczony, który może w 

tych słowach wypowiedzieć swą miłość do Jezusa. 

Marana tha! Przyjdź, Panie, tak, przyjdź szybko! 

 


