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Księga Izajasza - Człowiek Słowa 

 

Księga proroka Izajasza to najdłuższa i najważniejsza z ksiąg prorockich zawartych 

w Biblii. Tradycyjnie wyróżnia się: 

❖ czterech "proroków większych" w Biblii - Izajasza, Jeremiasza, 

Ezechiela i Daniela i  

❖ dwunastu "proroków mniejszych" - Ozeasza, Joela, Amosa, Abdiasza, 

Jonasza, Micheasza, Nahuma, Habakuka, Sofoniasza, Aggeusza, 

Zachariasza i Malachiasza. 

Wielu sadzi, że profeta to ktoś w rodzaju jasnowidza, który zwiastuje przyszłość, 

zapowiadając to, co ma się wydarzyć. W rzeczywistości słowo "prorok" oznacza tego, 

kto mówi w imieniu Boga. 

Kłopot z czytaniem tych ksiąg polega na tym, że nie mamy do czynienia z pismami 

historycznymi, z precyzyjną narracją o wydarzeniach, ale ze zbiorami przepowiedni               

i poezji, których znaczenie, podobnie jak sam układ Księgi Izajasza, dosyć trudno 

wychwycić, jeśli choć w minimalnej mierze nie zna się wydarzeń, w których przyszło 

działać prorokowi. 

 

Spróbujmy zatem osadzić w kontekście historycznym tego wielkiego proroka, 

którego ktoś nazwał, z racji jego siły wyrazu, Dantem Pisma Świętego. 

Badacze dzielą 66 rozdziałów Księgi na trzy sekcje: 

❖ rozdziały 1-39: to pierwsza część Księgi odnosi się bezpośrednio do 

aktywności proroka Izajasza, który, jak wynika z Drugiej księgi Królewskiej, 

mieszka i działa w Jerozolimie między 740 a 700 rokiem; 

❖ rozdziały 40-55: drugą część Księgi należałoby sytuować po wygnaniu, 

około lat 550 - 530; przytacza ona przepowiednie innego proroka, którego 

imienia nie znamy, a który nawiązuje do słów Izajasza; 

❖ rozdziały 56-66: natomiast trzecia część to zbiór wyroczni powstałych po 

zakończeniu wygnania w 537, w których autor wyraża radość z powodu 

powrotu i nadzieję na powszechny pokój z wszystkimi ludami pogańskimi. 



➢ Jak zatem czytać tekst prorocki, który obejmuje dwa wieki historii 

żydowskiej, na dodatek tak wówczas skomplikowanej i bolesnej? 

 

Proponuję, by czynić to, starając się zrozumieć duchowe doświadczenie, które go 

zainspirowało. 
 

Profetyzm jest zjawiskiem powszechnym na starożytnym Wschodzie, gdzie 

istnieli zawodowi prorocy w służbie różnych dynastii królewskich. 

W ich działalności domniemane zdolności wieszcze przeplatały się z niewątpliwym 

talentem oratorskim. Doradcy króla swoją sztuką mieli wspierać lub odradzać podjęcie 

decyzji, jakie władca powierzał ich wróżbom. 

Oto Izajasz, a przed nim Samuel, Eliasz, Elizeusz, podobnie Amos                   

i Ozeasz przekształcają etat, funkcję zawodową w powołanie!                             

Ich przepowiedni nie inspirują ani trzewia zwierząt, jak było w 

przypadku wieszczbiarzy starożytnego Rzymu, ani szczególne dary 

nadprzyrodzone, ale posłannictwo Słowa. 

 

Prorok jest człowiekiem Słowa. 

Nie dysponuje żadną siłą oprócz prawdy i uczciwości swojej mowy, więc głos 

Izajasza zabrzmi z niesłychaną mocą wśród takich wojen, jak ta przeciwko królom 

asyryjskim i babilońskim, kiedy profeta stawi czoło: 

❖ swojemu królowi,  

❖ przywódcom swego narodu, jak i  

❖ wszystkim ludom cudzoziemskim, i  

bez lęku wygłosi rozstrzygające słowa: "Tak mówi Pan ...". 

 

Fakt, trudno jest pojąć wszystkie wydarzenia historyczne, o których mówi w swoich 

proroctwach Izajasz. Mimo to lektura tych tekstów to doświadczenie, przez które 

trzeba przejść. 

To słowa mocne i niepowstrzymane, gdyż prorok nie zna strachu, więc jak osłupiali 

stajemy wobec ich gwałtownego zalewu,  

❖ pełnego ognia, kiedy potępia grzech,  

❖ pasji, gdy wzywa do skruchy, i  

❖ nadziei, kiedy zwiastuje przyszłość. 

Wszystko zaś wyrażone z niezwykłą elegancją literacką i wielkim talentem 

poetyckim. 

 



Bardziej niż o zrozumienie opisów historycznych i sensów religijnych chodzi o to, 

by dać się porwać słowom proroka. 

Wyobrazić sobie i poczuć doświadczenie, które jak powódź ogarnęło jego życie. 

Chodzi o to, by emocjonalnie przeczytać tekst prorocki. 

To sam Izajasz opowiada moment, kiedy porwała go ta fala. 

Jesteśmy  w rozdziale 6: Izajasz widzi chwałę Bożą w świątyni i słyszy, jak serafiny 

wołają: "Święty, święty, święty" (ten śpiew trafił później do naszej chrześcijańskiej 

liturgii). 

Prorok czuje się zmiażdżony swoją misją, misją oczyszczenia świątyni i ludu, który 

zhańbił się nieczystą wiarą, pod pozorami ofiar i całopaleń usiłującą ukryć 

postępowanie dalekie od Przymierza ojców. 

A rozdziały, w których prorok potępia hipokryzję religii, mają wieczną moc. 

Prorok odsłania taką postawę i zapowiada, co uczyni Pan: Bóg ukarze Izraela za 

niewierność, cień zburzenia Jerozolimy i niewoli babilońskiej jest w Księdze stale 

obecny, a przecież Księga Izajasza to księga mesjanistyczna w pełnym tego słowa 

znaczeniu! 

Z tego powodu Izajasz jest prorokiem najczęściej, bo aż 22 razy cytowanym                          

w Nowym Testamencie, i chociaż słowo "Mesjasz" faktycznie pojawi się tylko raz                   

w całej Księdze, to źródłem jej inspiracji jest zapowiedź dzieła, które Bóg niebawem 

spełni. 

 I o ile przepowiadanie potępienia robią wrażenie ze względu na pasję profety, to 

proroctwa Izajasza zaskakują ładunkiem uczuciowym, jaki dzisiaj wciąż udaje się im 

przekazywać dzięki wykorzystaniu obrazów, które słusznie zdobyły sławę: 

Swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy.                         

Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać 

do wojny. 

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. 

 

Izajasz jest poetą, a wiara każe mu krzyczeć przeciwko grzechowi i marzyć o dziele 

Bożym. Taki obraz, ujęty w wizję prorocką w rozdziałach od 7 do 11, mówić będzie                   

o Emmanuelu, Bogu - z - nami: 

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. 



To wyobrażenie z tzw. Pierwszego Izajasza zostanie przyjęte i przekształcone przez 

nieznanego autora, który zainspiruje się nim w drugiej części Księgi, gdzie pojawiają 

się cztery tajemnicze "pieśni o Słudze Pańskim" w rozdziałach 42,49,50 i 53. 

W tej drugiej części Księgi jest tak, jakby doświadczenie zniszczenia Jerozolimy                   

i wygnania wyznaczyło kres wszelkiej teologii monarchistycznej i początek życia                 

w nieustannym oczekiwaniu na przyjście Mesjasza. 

Drugi Izajasz nie ma już gorącego tonu pierwszego, ale przejmuje od niego 

proroctwa mesjańskie i nadaje im nowy kształt. 

W drugiej części Księgi Izajasza przebija się nowa wizja, w której nie chodzi już 

tylko o królestwo Izraela, ale o wszystkie ludy ziemi, toteż w pierwszym hymnie w 42 

rozdziale prorokuje się powszechne zbawienie: 

Oto mój sługa, którego podtrzymuję, wybrany mój, w którym mam 

upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na nim spoczął; on przyniesie 

narodom Prawo. 

W tej nowej wizji nie ma już jednak miejsca na króla, który byłby po prostu 

potężniejszy i mądrzejszy od innych władców. Izajasz odkrywa, że przez cierpienie 

męża boleści zbawienie może stać się udziałem wszystkich ludzi: 

Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony                                

z cierpieniem [...], on się obarczył naszym cierpieniem, on dźwigał nasze 

boleści, a my uznaliśmy go za skazańca, chłostanego przez Boga                                   

i zdeptanego. Lecz on  był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze 

winy. 

Rzeczywiście, jak mówi prorok, mamy do czynienia z rzeczą niesłychaną, więc jeśli 

chcecie wiedzieć, jakie Pismo miało się, zdaniem Jezusa, wypełnić w Jego śmierci, 

dobrze zrobicie, czytając tę pieśń! 

Ewangelia stale odwołuje się do Pisma, które ma się wypełnić, "pieśni Sługi" 

rozpoczynają tradycję Mesjasza cierpiącego i mamy prawo uważać, że  

Jezus czytał je jako zapowiedź swojej śmierci. 

W trzeciej części Księgi Izajasza Izrael porzuca wszelkie obawy i przyodziewa się 

światłem, stając się oblubienicą Pana i domem modlitwy dla wszystkich narodów. 

Jezus, przychodząc do świątyni w Nazarecie, odniesie te słowa do siebie i będzie 

głosił, że celem jego życia i nauczania jest wyzwolenie uciśnionych; 

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. 



Aby zrozumieć narodzenie Jezusa - Księga Izajasza; 

Aby wprowadzić Jego misję - Księga Izajasza; 

Aby pojąć Jego śmierć - Księga Izajasza! 

 

Księga Izajasza to bezkresne światło, które wiodło wiarę Izraela, 

natchnęło misję Jezusa, a teraz może rozświetlać życie każdego 

wierzącego. 

 

Ponieważ wizja, która oczarowuje Izajasza pragnieniem czystej i świętej religii, 

doprowadzi go także do wygłoszenia niedościgłych dziś słów przeciwko 

pozbawionemu głębi rytualizmowi i przeciwko wierze niedbającej o sprawiedliwość                  

i miłosierdzie dla ubogich. 

Słuchajcie słowa Pańskiego: Co Mi po mnóstwie waszych ofiar? - mówi 

Pan. [...] Zaprzestańcie składania czczych ofiar! Obrzydłe Mi jest 

wznoszenie dymu [...]. Gdy wyciągniecie ręce, odwrócę od was me oczy. 

Choćbyście nawet mnożyli modlitwy, Ja nie wysłucham [...]                    

Przestańcie czynić zło! Zaprawiajcie się w dobru! Troszczcie się                                

o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie,                 

w obronie wdowy stawajcie! 

Czy nie powinniśmy obowiązkowo powtarzać tych słów Izajasza, ilekroć 

wchodzimy do kościoła albo do jakiegokolwiek innego miejsca modlitwy? 

I czy nie powinniśmy obowiązkowo słuchać zarówno uniesienia proroka, jak i jego 

serdecznej zachęty do nawrócenia? 

"Chodźcie i spór ze Mną wiedźcie!" - mówi Pan. "Choćby wasze grzechy 

były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją; choćby były czerwone jak purpura, 

staną się jak wełna. Jeżeli będziecie ulegli i posłuszni, dóbr ziemskich 

będziecie zażywać. Ale jeśli się zatniecie w oporze, miecz was wytępi". 

Albowiem usta Pańskie to wyrzekły. 

 

Dobrej lektury! 

 


