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Izajasz



W najbliższym czasie poznamy kilku
proroków, którzy zapowiadali przyjście na
świat Pana Jezusa. Może zastanawia cię, kim
byli prorocy i jakie było ich zadanie? Prorocy
to ludzie wybrani przez Boga, którzy
przemawiali do ludu w Jego imieniu. Czasami
przypominali o ogromnej miłości, jaką Bóg
obdarza każdego człowieka, a czasami, kiedy
ludzie schodzili z bożej drogi i szukali
szczęścia wybierając grzech, upominali i
wzywali do nawrócenia. Jednym z takich
proroków był Izajasz, którego Bóg powołał do
tej szczególnej misji. W czasie modlitwy w
świątyni prorok zobaczył Boga siedzącego na
wysokim tronie i rzesze aniołów, które
uwielbiały Go słowami – Święty, Święty,
Święty jest Pan Zastępów (to ta sama pieśń,
którą modlimy się podczas każdej Mszy
Świętej). Izajasz wzywał ludzi do nawrócenia.
On również zapowiedział, że na świat
przyjdzie Mesjasz, który wybawi swój lud od
wszystkich grzechów. Posłuchaj, co o tym
wydarzeniu napisał w swojej księdze.



To co opisał prorok Izajasz, wydarzyło się ponad 700 lat później

On wyrósł przed nami jak młode drzewo
i jakby korzeń z wyschniętej ziemi.



Nie miał On wdzięku ani też blasku,
aby na Niego popatrzeć,

ani wyglądu, by się nam podobał.
Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi,
Mąż boleści, oswojony z cierpieniem,

jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa,
wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic.



Lecz On się obarczył naszym cierpieniem,
On dźwigał nasze boleści,

a myśmy Go za skazańca uznali,
chłostanego przez Boga i zdeptanego.



Lecz On był przebity za nasze grzechy,
zdruzgotany za nasze winy.

Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas,
a w Jego ranach jest nasze zdrowie.



Izajasz przypomina narodowi wybranemu o 
miłości Boga, objawiającej się w szczególnych 
znakach Jego bliskości, których w historii 
Izraela było bardzo wiele. Jednak 
największym znakiem miłości Boga Ojca do 
wszystkich ludzi jest Jezus, który będąc 
prawdziwym Bogiem przyszedł na świat jako 
prawdziwy człowiek. Izajasz nazywa Mesjasza 
Emmanuelem, czyli ‘Bogiem z nami’. Jezus, 
na którego czekamy w czasie Adwentu, 
rzeczywiście jest Bogiem z nami. On jest 
obecny w swoim Słowie, w Komunii świętej, 
w drugim człowieku, a także w każdym 
wydarzeniu, w którym wybieramy dobro. 
Izajasz zapowiada nie tylko przyjście 
Zbawiciela na świat, ale mówi także o Maryi, 
młodej dziewczynie, którą Bóg wybrał, aby 
została matką oczekiwanego Mesjasza. 
Prorok w swojej księdze zapowiedział 
również cierpienia, które spotkają Jezusa. My 
wiemy, że Jezus przyszedł na świat po to, 
żeby powiedzieć nam o miłości naszego Ojca, 
który mieszka w niebie, także i po to, by 
zbawić każdego człowieka przez oddanie za 
niego swojego życia. Każdy z nas potrzebuje 
Zbawiciela, dlatego wołamy – Przyjdź, Jezu, 
przyjdź!



Zadanie: 

Dzisiaj opowiem komuś o tym, jak dobrze 
jest być dzieckiem bożym, posłusznym 
swojemu Ojcu, który mieszka w niebie. 

Konkurs: 

1.Kogo doradcą był prorok Izajasz?

2. Ile rozdziałów ma Księga Izajasza

Odpowiedź prześlij na
roratyantoni@gmail.com


