
Bohaterowie Starego Testamentu (21)

Prorok Izajasz: Jeśli nie uwierzycie, nie ostoicie się (Iz 7,9)

• Osoba proroka: Widzenie Izajasza, syna Amosa, które miał w sprawie Judy i Jerozolimy, w 
czasach królów judzkich: Ozjasza, Jotama, Achaza i Ezechiasza. (Iz 1,1)

- pierwszy prorok literacki w Królestwie Południowym (Judzie)
- działalność w latach ok. 740 – 701 
- miał żonę, prorokini (8,3), oraz synów o symbolicznych imionach (7,3; 8,3)
- miał dostęp do króla oraz wyższych kręgów urzędniczych (8,3; 8,2; 22,15nn); dobrze znał 
stosunki polityczne, społeczne i kulturalne stolicy → być może był szlachetnego 
pochodzenia i został wychowany w Jerozolimie

• Dzieło literackie Izajasza:

- spuścizną proroka działającego w VIII w. jest pierwsza część księgi (rozdziały Iz 1-39)
- podział Księgi Izajasza:

(1) Iz 1-39 - Proto-Izajasz - Jerozolima, epoka asyryjska (VIII w.) 
(2) Iz 40-55 - Deutero-Izajasz - wygnanie babilońskie (586-538)
(3) Iz 56-66 - Trito-Izajasz - Judea w czasach perskich (koniec VI w.)

• Kontekst historyczny

- rosnące zagrożenie asyryjskie (Tiglat-Pileser III → polityka podbojów i przesiedleń)
- 733/732 – wojna syro-efraimska: próba obalenia judzkiego króla Achaza przez Pekacha 
(Samaria) i Resina, króla Damaszku, by wymusić przystąpienie Judy do koalicji anty-
asyryjskiej  (Iz 7: zapewnienie Achaza, że podbój Judy nie nastąpi z ręki Pekacha i Resina)
- Achaz: prośba o protekcję ze strony Asyrii (2Krl 16,7) = zrzeczenie się suwerenności
- 722 – upadek Królestwa Północnego z ręki Asyrii (Sargon II)
- 715-687 – rządy Ezechiasza, syna Achaza w Jerozolimie: oczyszczenie Świątyni, 
reorganizacja kultu (2Krn 29,3-36); trybut płacony Asyrii; 
- Izajasz: przestroga przed przyłączeniem się do koalicji anty-asyryjskiej pod wodzą Egiptu 
- 701 – najazd Sennacheryba na Judę (Iz 22,7): spustoszenie kraju, poddanie 46 
ufortyfikowanych miast proasyryjskim królom filistyńskim oraz wysiedlenie ludności; 
zapowiedź Izajasza dot. niezdobycia Jerozolimy i  cudowne ocalenie miasta (2Krl 18; 19,36-
37; Iz 36; 37,22-29)

→ Albowiem tak mówi Pan Bóg, Święty Izraela: «W nawróceniu i spokoju jest wasze 
ocalenie, w ciszy i ufności leży wasza siła. Ale wyście tego nie chcieli!  (Iz 30,15)

→ zapowiedzi upadku Asyrii, narzędzia w rękach Boga (Iz 10,5-11; 14,24-26; 31,8-9; 30,30n)
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• Problematyka Księgi Izajasza 1-39:

a) niesprawiedliwość społeczna

- kontynuacja oskarżenia Amosa przeciw nieprawości i uciskowi

Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, 
w obronie wdowy stawajcie! (Iz 1,17; por. 10,2; Wj 22,21)

b) zewnętrzny, obłudny kult – będący zasłoną dla niesprawiedliwości

Wyrzekł Pan: Ponieważ ten lud zbliża się do Mnie tylko w słowach, i sławi Mnie tylko 
wargami, podczas gdy serce jego jest z dala ode Mnie; ponieważ cześć jego jest dla 
Mnie tylko wyuczonym przez ludzi zwyczajem (Iz 29,13)

c) pycha, ludzka wyniosłość:  

Wtedy pycha człowieka będzie poniżona, a upokorzona ludzka wyniosłość. Sam tylko 
Pan się wywyższy dnia owego. (2,17)

d) stosunek do aktualnych wydarzeń polityki zagranicznej

- zaangażowanie w wojnę syro-efraimską 733/732 (Iz 7 – wezwanie do politycznej 
bezczynności, tj. zaufania Bogu, a nie polityczno-militarnym sojuszom)

- ogłoszenie Asyrii potęgą, która dokona sądu nad Królestwem Północnym (5,25nn) i 
Południowym na Boże polecenie:

Oto Pan sprawia, że wzbierają przeciw niemu wody Rzeki gwałtowne i obfite - król 
asyryjski i cała jego chwała - i wtargną do wszystkich jej łożysk, i przekroczą wszystkie 
jej strome brzegi (Iz 8,7); W owym dniu zagwiżdże Pan na muchy przy końcu odnóg 
nilowych w Egipcie i na pszczoły w ziemi asyryjskiej. (7,18)

- zapowiedź biada wobec samej Asyrii, gdy okaże się być arogancka i wyniosła,przekraczając
swe prerogatywy jako narzędzia sądu (Iz 10,5-7.12-16.20) 

- potępienie prób zrzucenia jarzma asyryjskiego na drodze paktów z Egiptem (20; 30,1nn; 
31,1nn): Biada tym, którzy zstępują do Egiptu po pomoc, pokładają nadzieję w koniach, 
mają ufność w mnóstwie rydwanów oraz w bardzo wielkiej sile jazdy, a nie pokładają 
ufności w Świętym Izraela ani się nie radzą Pana. (…) Egipcjanie to ludzie, a nie Bóg; ich 
konie to ciało, a nie duch! Gdy Pan wyciągnie rękę, runie wspomożyciel, upadnie 
wspomagany, i zginą oni wszyscy razem. (31,1.3)

• Do przemyślenia: 

(1) Bóg posłał Izajasza, aby ludzie go nie słuchali (przeczytaj Iz 6,8-10). Jak ja przyjmuję i 
przeżywam porażki i rozczarowania w swoim życiu? Czy traktuje je jako zło, czy dostrzegam 
w tym głębszy plan Boży?

(2) Co dla mnie oznacza „Emmanuel” (hebr. immanu-El = Bóg z nami)? Jakie mam 
doświadczenia Boga bliskiego? (por. Iz 7,14) 
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Księga Izajasza – teksty (1)

• Powołanie proroka (Iz 6,1-13)

W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana zasiadającego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren 
Jego szaty wypełniał świątynię. 2 Serafiny stały ponad Nim; każdy z nich miał po sześć skrzydeł; 
dwoma zakrywał swą twarz, dwoma okrywał swoje nogi, a dwoma latał. 3 I wołał jeden do 
drugiego: «Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały». 4 Od 
głosu tego, który wołał, zadrgały futryny drzwi, a świątynia napełniła się dymem. 5 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!» 6 Wówczas przyleciał do mnie 
jeden z serafinów, trzymając w ręce węgiel, który szczypcami wziął z ołtarza. 7 Dotknął nim ust 
moich i rzekł: «Oto dotknęło to twoich warg, twoja wina jest zmazana, zgładzony twój grzech». 8 I 
usłyszałem głos Pana mówiącego: «Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł?» Odpowiedziałem: 
«Oto ja, poślij mnie!» 9 I rzekł do mnie: «Idź i mów do tego ludu: Słuchajcie pilnie, lecz bez 
zrozumienia, patrzcie uważnie, lecz bez rozeznania! 10 Zatwardź serce tego ludu, znieczul jego uszy, 
zaślep jego oczy, iżby oczami nie widział ani uszami nie słyszał, i serce jego by nie pojęło, żeby się 
nie nawrócił i nie był uzdrowiony». 11 Wtedy zapytałem: «Jak długo, Panie?» On odrzekł: «Aż runą 
miasta wyludnione i domy bez ludzi, a pola pozostaną pustkowiem. 12 Pan wyrzuci ludzi daleko, tak 
że zwiększy się pustynia wewnątrz kraju. 13 A jeśli jeszcze dziesiąta część ludności zostanie, to i ona 
powtórnie ulegnie zniszczeniu - jak terebint lub dąb, z których pień tylko zostaje po zwaleniu. 
Reszta jego będzie świętym nasieniem». 

• Obłudny kult (Iz 1,11-17; por. również Iz 29,13; 28,7)

«Co mi po mnóstwie waszych ofiar? - mówi Pan. Syt jestem całopalenia kozłów i łoju tłustych 
cielców. Krew wołów i baranów, i kozłów mi obrzydła. Gdy przychodzicie, by stanąć przede Mną, 
kto tego żądał od was, żebyście wydeptywali me dziedzińce?  Przestańcie składania czczych ofiar! 
Obrzydłe Mi jest wznoszenie dymu; święta nowiu, szabaty, zwoływanie świętych zebrań... Nie mogę
ścierpieć świąt i uroczystości. Nienawidzę całą duszą waszych świąt nowiu i obchodów; stały Mi się 
ciężarem; sprzykrzyło Mi się je znosić! Gdy wyciągniecie ręce, odwrócę od was me oczy. Choćbyście
nawet mnożyli modlitwy, Ja nie wysłucham. Ręce wasze pełne są krwi. Obmyjcie się, czyści bądźcie!
Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu! Przestańcie czynić zło! Zaprawiajcie się w 
dobrem! Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w
obronie wdowy stawajcie!

• Przyjście narodów na Syjon (Iz 2,1-5; pierwsze 4 wiersze = Mi 4,1-3)

 Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy. 2 Stanie się na końcu czasów, że góra 
świątyni Pańskiej stać będzie mocno na szczycie gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do 
niej popłyną, 3 mnogie ludy pójdą i rzekną: «Chodźcie, wstąpmy na górę Pańską, do świątyni Boga 
Jakuba! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo Prawo pochodzi z Syjonu i
słowo Pańskie - z Jeruzalem». 4 On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i sędzią 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. 5 Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w
światłości Pańskiej!
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• Pieśń o winnicy (Iz 5,1-7)

Chcę zaśpiewać memu Przyjacielowi pieśń o Jego miłości ku swojej winnicy! Przyjaciel mój miał winnicę
na żyznym pagórku. 2 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. 3 «Teraz więc, o mieszkańcy Jeruzalem i mężowie z Judy, rozsądźcie, proszę, 
między Mną a winnicą moją. 4 Co jeszcze miałem uczynić winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej? Czemu,
gdy czekałem, by winogrona wydała, ona cierpkie dała jagody? 5 Więc dobrze! Pokażę wam, co uczynię 
winnicy mojej: rozbiorę jej żywopłot, by ją rozgrabiono, rozwalę jej ogrodzenie, by ją stratowano. 6 
Zamienię ją w pustynię, nie będzie przycinana ni plewiona, tak iż wzejdą osty i ciernie. Chmurom zakażę
spuszczać na nią deszcz». 7 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.

• Upomnienie dla Achaza – Młoda kobieta pocznie I porodzi Syna (7,10-16)

I znowu Pan przemówił do Achaza tymi słowami: 11 «Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to 
głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze!» 12 Lecz Achaz odpowiedział: «Nie będę prosił i nie będę 
wystawiał Pana na próbę». 13 Wtedy rzekł Izajasz: «Słuchajcie więc, domu Dawidowy: Czyż mało wam 
uprzykrzać się ludziom, iż uprzykrzacie się także mojemu Bogu? 14 Dlatego Pan sam da wam znak: Oto 
PANNA pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem EMMANUEL. 15 Śmietanę i miód spożywać będzie, 
aż się nauczy odrzucać zło, a wybierać dobro. 16 Bo zanim Chłopiec będzie umiał odrzucać zło i wybierać
dobro, zostanie opuszczona kraina, której dwóch królów ty się uląkłeś. 

• Światłość wielka – Dziecię nam się narodziło (9,1-6)

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło 
zabłysło. 2 Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, 
jak się weselą przy podziale łupu. 3 Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego 
ciemięzcy, jak w dniu porażki Madianitów. 4 Bo wszelki but pieszego żołnierza, wszelki płaszcz zbroczony
krwią pójdzie na spalenie, na pastwę ognia. 5 Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany,
na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny 
Ojciec, Książę Pokoju. 6 Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad jego 
królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna 
miłość Pana Zastępów tego dokona.  

• Różdżka z pnia Jessego (Iz 11,1-9)

 I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści odrośl z jego korzeni. 2 I spocznie na niej Duch Pański, duch 
mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej. 3 Upodoba sobie w bojaźni 
Pańskiej. Nie będzie sądził z pozorów ani wyrokował według pogłosek; 4 raczej rozsądzi biednych 
sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, 
tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego. 5 Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a 
wierność przepasaniem lędźwi. 6 Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem 
leżeć będą, cielę i lew paść się będą pospołu i mały chłopiec będzie je poganiał. 7 Krowa i niedźwiedzica 
przestawać będą ze sobą przyjaźnie, młode ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadał słomę. 8 
Niemowlę igrać będzie na gnieździe kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. 


