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There are no translations available.

Anna- „Boże wychowanie”

część 2 wyd. WAM Kraków 1995,

str. 400 DODATEK

/imprimatur/

Mistyczka Anna Dąbska
Żołnierz AK, więźniarka łagrów w Ostaszkowie i Kałudze, art. plastyk i dziennikarz, w końcu
wizjonerka pisząca pod pseudonimem „Anna”. Zmarła 15 września 2007 r. Podczas wojny
Anna działała w podziemiu jako łączniczka i sanitariuszka. W 1944 r. trafiła na ponad rok do
sowieckiego łagru. Tam modliła się, by Bóg pozwolił jej nadal służyć ojczyźnie. Po latach
dojdzie do wniosku, że Pan wysłuchał tej modlitwy, obdarzając ją charyzmatem słyszenia
Bożego głosu, przekazującego orędzia dla Polski. Z rozmów tych powstanie kilka książek
wydanych drukiem przez wydawnictwo Michalineum i WAM. Anna słyszy m.in. takie słowa, że
świat czeka „okres oczyszczenia” – czas katastrof, klęsk żywiołowych i wojen, w których użyta
zostanie broń jądrowa. „Zginą miliony ludzi, przestanie istnieć wiele państw, nastąpi ruina
gospodarcza”.
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Prorok Izajasz o Polsce

1986r. Anna oraz wspólnota domowa z którą się modliła czytała Izajasza z Panem. Pan
wskazuje pewne wersety lub tytuły, czasem objaśnia je, czasem chce, aby je podkreślić.
Słowo TERAZ poleca zaznaczyć bardzo mocno, bo to wszystko jest słowem Pana dla nas na
teraz.

Rozdział 1

Niewierność i głupota narodu

2 Niebiosa, słuchajcie, ziemio, nadstaw uszu,
bo Pan przemawia:
«Wykarmiłem i wychowałem synów,
lecz oni wystąpili przeciw Mnie.
3 Wół rozpoznaje swego pana
i osioł żłób swego właściciela,
Izrael na niczym się nie zna,
lud mój niczego nie rozumie». Pan: Oto obraz was, ludzi, teraz!

Kara na Judę

4 Biada ci, narodzie grzeszny, ludu obciążony nieprawością,
plemię zbójeckie, dzieci wyrodne!
Opuścili Pana, wzgardzili Świętym Izraela,
odwrócili się wstecz.
5 Gdzie was jeszcze uderzyć,
skoro mnożycie przestępstwa?
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Cała głowa chora, całe serce osłabłe;

-----------

8 Córa Syjonu ostała się
jak chatka w winnicy,
jak szałas w ogrodzie warzywnym,
jak miasto oblężone.
9 Gdyby nam Pan Zastępów nie zostawił Reszty 4 ,
stalibyśmy się jak Sodoma,
podobni bylibyśmy Gomorze

Pan:-Wy jesteście teraz tą resztą, ale musicie być zdrowi.

-Jak ?- pytamy.-Starajcie się, leczcie się w obecności mojej.

------------

Przeciw religijnej obłudzie 5

11 6 «Co mi po mnóstwie waszych ofiar? mówi Pan.
Syt jestem całopalenia kozłów
i łoju tłustych cielców.
Krew wołów i baranów,
i kozłów mi obrzydła.
12 Gdy przychodzicie, by stanąć przede Mną,
kto tego żądał od was,
żebyście wydeptywali me dziedzińce?
13 Przestańcie składania czczych ofiar!
Obrzydłe Mi jest wznoszenie dymu;
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święta nowiu, szabaty, zwoływanie świętych zebrań...
Nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości.
14 Nienawidzę całą duszą
waszych świąt nowiu i obchodów;
stały Mi się ciężarem;
sprzykrzyło Mi się je znosić!
15 Gdy wyciągniecie ręce,
odwrócę od was me oczy.
Choćbyście nawet mnożyli modlitwy,
Ja nie wysłucham.
Ręce wasze pełne są krwi.

16 Obmyjcie się, czyści bądźcie!
Usuńcie zło uczynków waszych
sprzed moich oczu!
Przestańcie czynić zło!
17 Zaprawiajcie się w dobrem!
Troszczcie się o sprawiedliwość 7 ,
wspomagajcie uciśnionego,
oddajcie słuszność sierocie,
w obronie wdowy stawajcie!
/zaznaczone silnie/

18 Chodźcie i spór ze Mną wiedźcie! mówi Pan.
Choćby wasze grzechy były jak szkarłat,
jak śnieg wybieleją;
choćby czerwone jak purpura,
staną się jak wełna.
19 Jeżeli będziecie ulegli i posłuszni,
dóbr ziemskich będziecie zażywać.
20 Ale jeśli się zatniecie w oporze,
miecz was wytępi».
Albowiem usta Pańskie [to] wyrzekły.

Elegia nad Jerozolimą
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25 Obrócę rękę moją na ciebie,
wypalę do czysta twą rudę
i usunę cały twój ołów.
26 Przywrócę twoich sędziów jak dawniej,
i twoich radnych jak na początku.
Wówczas cię nazwą: Miastem Sprawiedliwości 9 ,
Grodem Wiernym 9 ».
27 Syjon okupi się poszanowaniem prawa,
a jego nawróceni sprawiedliwością.
28 Buntownicy zaś i grzesznicy razem będą starci,
a odstępujący od Pana wyginą.-

-Tak będzie

===================

Rozdział 2

Trwały pokój mesjański 1

2 2 Stanie się na końcu czasów,
że góra świątyni Pańskiej
stanie mocno na wierzchu gór
i wystrzeli ponad pagórki.
Wszystkie narody do niej popłyną,

3 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».
4 On będzie rozjemcą pomiędzy ludami
i wyda wyroki dla licznych narodów.
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Wtedy swe miecze przekują na lemiesze,
a swoje włócznie na sierpy.
Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza,
nie będą się więcej zaprawiać do wojny.

Pan: Tego od was (Polaków) spodziewam się i w tym wam pomogę-JA SAM!

5 Chodźcie, domu Jakuba,
postępujmy w światłości Pańskiej!

Sąd Boży nad pysznymi-

Pan poleca zaznaczyć cały fragment, mówiąc: TERAZ

6 Zaiste, odrzuciłeś Twój lud, dom Jakuba,
bo pełen jest wróżbitów 3
i wieszczków jak Filistyni;
na zgodę uderza w ręce cudzoziemców.
7 Kraj jego pełen jest srebra i złota,
a skarby jego są niezliczone.
Kraj jego pełen jest koni,
a wozy jego nieprzeliczone.
8 Kraj jego pełen jest bożyszczy...
[Oni] wielbią rąk swoich dzieło,
które wykonały ich palce.
9 Poniżył się człowiek, upodlił śmiertelny;
nie przebaczaj im!
10 Wejdź między skały, ukryj się w prochu
ze strachu przed Panem,
przed blaskiem Jego majestatu,
kiedy powstanie, by przerazić ziemię 4 .
11 Wyniosłe oczy człowieka się ukorzą
i duma ludzka będzie poniżona.
Sam tylko Pan się wywyższy
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dnia owego.
12 Albowiem dzień Pana Zastępów nadejdzie
przeciw wszystkim pysznym i nadętym
i przeciw wszystkim hardym, by się ukorzyli,
13 przeciw wszystkim cedrom Libanu,
wysoko się wzbijającym,
i przeciw wszystkim dębom Baszanu,
14 przeciw wszystkim górom niebotycznym
i przeciw wszystkim pagórkom wyniosłym,
15 przeciw każdej wieży strzelistej
i przeciw wszystkim murom obronnym,
16 przeciw wszystkim okrętom Tarszisz
i przeciw wszystkim statkom zbytkownym.
17 Wtedy pycha człowieka będzie poniżona,
a upokorzona ludzka wyniosłość.
Sam tylko Pan się wywyższy
dnia owego,
18 posągi zaś bożków całkowicie znikną.
19 Wtedy wejdą do jaskiń skalnych
i do jam podziemnych
ze strachu przed Panem,
przed blaskiem Jego majestatu,
kiedy powstanie, by przerazić ziemię.
20 Owego dnia człowiek wyrzuci kretom i nietoperzom
bożki swe srebrne i bałwany złote,
zrobione po to, by im cześć oddawał,
21 gdy wejdzie między rozpadliny skalne
i w szczeliny opoki
ze strachu przed Panem,
i przed blaskiem Jego majestatu,
kiedy powstanie, by przerazić ziemię.
22 Zaniechajcie człowieka,
który ledwie dech ma w nozdrzach.
Bo na ile go ocenić?

--------

Rozdział 3

Nieład w Jerozolimie
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9 Stronniczość ich świadczy przeciw nim,
jak Sodoma ogłaszają swój grzech,
nie ukrywają [go]. Biada im,
bo sami sobie gotują nieszczęście.

13 Pan powstał, by wszcząć rozprawę,
stoi, by toczyć spór ze swoim ludem.

14 Pan wchodzi na rozprawę
ze starszymi swego ludu i z jego książętami:
«To wyście spustoszyli winnicę,
coście biednemu zrabowali, jest w waszych domach.

15 Jakim prawem uciskacie mój lud
i przygnębiacie oblicza ubogich?»
Wyrocznia Pana, Boga Zastępów.

Pan: Przygnę ku ziemi pyszne Głowy przywódców ślepych i zawziętych w czynieniu zła.

-------------

Rozdział 4
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Przyszłe odnowienie

4 Gdy Pan obmyje brud Córy Syjońskiej
i krew rozlaną oczyści wewnątrz Jeruzalem
tchnieniem sądu i tchnieniem pożogi,
5 wtedy Pan przyjdzie [spocząć]
na całej przestrzeni góry Syjonu
i na tych, którzy się tam zgromadzą,
we dnie jak obłok z dymu,

-------------

Rozdział 5

Werset 7; Pytamy, kto teraz jest Judą dla Pana.

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.

Pan: Wtedy szczepem wybranym w winnicy Izraela był Juda. Teraz w moim Kościele najwięcej
dałem narodom Europy (głównie Zachodniej: m. in. Niemcom Anglikom, Francuzom,
Holendrom, Belgom, Włochom, Hiszpanom, a także Amerykanom), a one z religii Syna mego
uczyniły płaszcz, którym przykrywały swoje zbrodnie względem reszty ludzkości. Wyrzynały
całe grupy narodów. Inne obrabowywały. Zniewalały i utrzymywały w krańcowym ubóstwie.
Dopuściły się zbrodni Kainowej i nadal tak czynią, Mnie traktując jako wspólnika. Najwięcej zła
uczyniły narody germańskie i anglo-germańskie, bo gdziekolwiek rozprzestrzeniły się, niosły ze
sobą śmierć, chciwość i pychę. Zbrodnie Hiszpanów, i Francuzów już owocują, gdyż dobieram
im ich znaczenie, bogactwo i już rozpoczęli spłacanie ich win, tak jak i Włosi. Ale ci, którzy
odrzucili Mnie ze swego życia i wyrzekli się Mnie, a na miejsce moje ustawili bożki złota,
sukcesu, groźby i śmierci, którą szykują dla innych narodów, aby owładnąć ziemią i
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zapanować nad ludzkością bezlitośnie i krwawo- ci w całej rozciągłości swych zbrodni spotkają
się ze sprawiedliwym sądem moim. Pozwolę, aby na nich wylała się nienawiść, która żywili
wobec innych narodów i nie będę ich bronił przed nieprzyjacielem rodzaju ludzkiego. Jako
państwa upadną i ulegną rozbiciu, ponieważ odrzucili sumienie-mój dar i żyli w poczuciu
bezkarności swych zbrodni, a prawem uznali czynienie wszystkiego, co dogadza im samym,
zaś ich rządy usankcjonowały krzywdę, bezprawie i zbrodnie.

14 2 ... Tak, Szeol rozszerzył swą gardziel,
rozwarł swą paszczę nadmiernie;
wpada doń tłum miasta wspaniały
i wyjący z uciechy.
15 Poniżony będzie śmiertelnik, upokorzony człowiek,
a oczy dumnych będą spuszczone.
16 Pan Zastępów przez sąd się wywyższy,
Bóg Święty przez sprawiedliwość okaże swą świętość 3 .

20 Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem,
którzy zamieniają ciemności na światło, a światło na ciemności,
którzy przemieniają gorycz na słodycz, a słodycz na gorycz!
21 Biada tym, którzy się uważają za mądrych
i są sprytnymi we własnym mniemaniu!
22 Biada tym, którzy są bohaterami w piciu wina
i dzielni w mieszaniu sycery.
23 Tym, którzy za podarek uniewinniają winnego,
a sprawiedliwego odsądzają od prawa.
24 Przeto jak słomę pożera język ognisty,
a siano znika w płomieniu,
tak korzeń ich będzie zgnilizną,
a kiełek ich jak pył porwany się wzniesie,
bo odrzucili Prawo Pana Zastępów
i wzgardzili tym, co mówił Święty Izraela.
25 Dlatego się rozpalił gniew Pana
przeciw swojemu ludowi,
wyciągnął na niego rękę, by wymierzyć cios,
aż góry zadrżały.
Ich trupy jak gnój zaległy środek ulic.
Mimo wszystko gniew Jego się nie uśmierzył,
i ręka Jego jest dalej wyciągnięta.

30 Szum przeciw niemu powstanie
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w ów dzień jakby szum morza.
Wtedy spojrzymy na ziemię:
a oto przerażające ciemności,
światłość się od chmur przyćmiła.

-------------------

Rozdział 6

Powołanie Izajasza

Pan:Teraz tak się dzieje. Głoszą Mnie tysiące ust, a nikt nie odwraca się od zła.
Przyznam się do każdego, kto głosi prawdę Syna mego, choćby by był obcym w moim
Kościele.

8 I usłyszałem głos Pana mówiącego:
«Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł?»
Odpowiedziałem: «Oto ja, poślij mnie!» 4
9 I rzekł [mi]:
«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» 5 .
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,
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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 6 jego [będzie] świętym nasieniem».

-------------

Rozdział 8

Podwójny znak klęski dla kraju

Biada najeźdźcom

9 Dowiedzcie się, ludy, będziecie zgniecione!
Wszystkie krańce ziemi, słuchajcie:
Przypaszcie broń, będziecie zgniecione!
Przypaszcie broń, będziecie zgniecione!
10 Opracujcie plan, a będzie udaremniony.
Wydajcie rozkaz, a nie nabierze mocy,
albowiem z nami Bóg 5 ».

Pan:Ja sam udaremnię plan nieprzyjaciela. Wiernych ocalę, a sługi jego wydam na
stracenie, bo targnął się na moją własność, by dzieło moje zniszczyć, a wyśmiać
miłosierdzie moje.
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Ale mrok będzie rozpędzony. 23 Bo nie [zawsze] będzie miał ciemności
ten kraj, który cierpi ucisk 12 .

-----------------

Rozdział 9

Objawienie się Zbawcy, Księcia Pokoju

1 Naród kroczący w ciemnościach
ujrzał światłość wielką;
nad mieszkańcami kraju mroków
światło zabłysło.
2 Pomnożyłeś radość,
zwiększyłeś wesele 1 .
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 2 .
4 Bo każdy but pieszego żołnierza,
każdy płaszcz zbroczony krwią,
pójdą na spalenie, na pastwę ognia.
5 Albowiem Dziecię 3 nam się narodziło,
Syn został nam dany, (zrozumieliśmy że ten fragment/5-6/ Pan mówi teraz do nas.)
na Jego barkach spoczęła władza.
Nazwano Go imieniem:
Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,
Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju 3 .
6 Wielkie będzie Jego panowanie
w pokoju bez granic
na tronie Dawida
i nad Jego królestwem,
które On utwierdzi i umocni
prawem i sprawiedliwością,
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odtąd i na wieki 4 .
Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona.

----------------

Rozdział 12

Pan: Dla was Polaków, takim będę-Zbawieniem, Pocieszycielem, Dawcą radości- bo taka
jest wola moja.

Hymn dziękczynny

1 Ty 1 powiesz w owym dniu:
Wychwalam Cię, Panie,
bo rozgniewałeś się na mnie,
lecz Twój gniew się uśmierzył
i pocieszyłeś mię!
2 Oto Bóg jest zbawieniem moim!
Będę miał ufność i nie ulęknę się,
bo mocą moją i pieśnią moją jest Pan.
On stał się dla mnie zbawieniem!
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3 Wy zaś z weselem wodę czerpać będziecie
ze zdrojów zbawienia.
4 Powiecie w owym dniu:
Chwalcie Pana!
Wzywajcie Jego imienia!
Rozgłaszajcie Jego dzieła wśród narodów,
przypominajcie, że wspaniałe jest imię Jego!
5 Śpiewajcie Panu, bo uczynił wzniosłe rzeczy!
Niech to będzie wiadome po całej ziemi!
6 Wznoś okrzyki i wołaj z radości, mieszkanko Syjonu,
bo wielki jest pośród ciebie Święty Izraela!»

Rozdział 12

/Pan zaznacza werset 5, określający porę roku i werset7:/

Hymn dziękczynny

5 Bo przed winobraniem, gdy kwiaty opadną
i zawiązany owoc stanie się dojrzewającym gronem,
wtedy On obetnie gałązki winne nożycami,
a odrośle odciąwszy odrzuci.

7 Wówczas przyniesie ofiary dla Pana Zastępów naród rosły o brązowej skórze, naród
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budzący postrach zawsze, odkąd istnieje, ludność potężna i zdobywcza, której kraj
przecinają rzeki, na miejsce [znane z] imienia Pana Zastępów, na górę Syjon.

---------

Rozdział 23

Wyrok na Tyr i Sydon

8 Kto zgotował taki los Tyrowi...? 9 Pan Zastępów to postanowił,
żeby upokorzyć pychę
całej jego świetności
i poniżyć wszystkich wielmożów świata.-Tak będzie, bo zasłużyli sobie na to.

---------------

Rozdział 24

APOKALIPSA IZAJASZA 1
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Pan mówi: Słuchajcie uważnie: zakreślcie cały rozdział 24. Te słowa daję ziemi na czas,
który już wschodzi. Cała ziemia będzie wstrząśnięta i cała zubożałą, ale najbardziej kraje,
które ufały w bogactwa swoje i broń swoją. Nie karzę zagładą, ale przywołuję do
porządku, aby nawrócili się i żyli. Inaczej wszyscy zginiecie.

Powszechny sąd Boży nad światem
24 1 Oto Pan pustoszy ziemię,
niszczy ją i przewraca jej powierzchnię,
a mieszkańców jej rozprasza.
2 I będzie [dotknięty] jak lud, tak kapłan,
jak sługa, tak jego pan, jak służąca, tak jej pani,
jak nabywca, tak sprzedawca, jak pożyczkę dający, tak biorący ją,
jak wierzyciel, tak jego dłużnik.
3 Okropnie spustoszona będzie ziemia
i bezgranicznie rozdrapana,
bo Pan wydał taki wyrok.
4 Żałośnie wygląda ziemia, zmarniała;
świat opadł z sił, niszczeje,
niebo wraz z ziemią się wyczerpały.
5 Ziemia została splugawiona przez swoich mieszkańców,
bo pogwałcili prawa,
przestąpili przykazania,
złamali wieczyste przymierze.
6 Dlatego ziemię pochłania przekleństwo,
a jej mieszkańcy odpokutowują;
dlatego się przerzedzają mieszkańcy ziemi
i mało ludzi zostało.
Zniszczone miasto
7 Młode wino w smutku, winnica podupadła,
wzdychają wszyscy ludzie wesołego serca.
8 Ustała wesołość bębenków,
ucichła wrzawa hulających,
umilkł wesoły dźwięk cytr.
9 Nie piją wina wśród pieśni,
sycera gorzknieje pijakom.
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10 Zburzone jest miasto 2 chaosu,
dom każdy zamknięty od wejścia.
11 Na ulicach narzekanie na brak wina.
Minęła wszelka radość,
wesele odeszło z ziemi.
12 Tylko pustka została w mieście
i brama rozbita w kawałki.
13 Tak bowiem będzie na środku ziemi
pomiędzy narodami,
jak przy otrząsaniu oliwek,
jak ostatki winogron po winobraniu.
14 Ci 3 to podniosą swój głos,
sławić będą majestat Pana,
wzniosą okrzyki od strony morza.
15 Dlatego na Wschodzie czcić będą Pana,
na wyspach morskich imię Pana,
Boga Izraelowego.
16 Od krańca ziemi słyszeliśmy pienia:
«Chwała Sprawiedliwemu!»
Lecz ja rzekłem: «Mam tajemnicę,
groźną mam tajemnicę, biada mi!
Wiarołomni działają zdradliwie,
wiarołomni dopuścili się zdrady».
17 Groza i dół, i sidło
na ciebie, mieszkańcu ziemi:
18 kto umknie przed krzykiem grozy,
wpadnie w dół,
a kto się wydostanie z dołu,
w sidła się omota! 4
Dalszy ciąg poematu o sądzie ostatecznym
Tak, upusty otworzą się w górze
i podwaliny ziemi się zatrzęsą.
19 Ziemia rozpadnie się w drobne kawałki,
ziemia pękając wybuchnie,
ziemia zadrgawszy zakołysze się,
20 ziemia się mocno będzie zataczać jak pijany
i jak budka [na wietrze] będzie się chwiała;
grzech jej zaciąży nad nią,
tak iż upadnie i już nie powstanie.
21 Nastąpi w ów dzień to, iż Pan skarze
wojsko niebieskie tam, w górze 5
i królów ziemskich tu - na dole.
22 Zostaną zgromadzeni, uwięzieni w lochu;
będą zamknięci w więzieniu,
a po wielu latach będą ukarani.
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23 Księżyc się zarumieni, słońce się zawstydzi 5 ,
bo zakróluje Pan Zastępów
na górze Syjon i w Jeruzalem:
wobec swych starców będzie uwielbiony.
-------Potem jeszcze mocniej zaznacza Pan wersety 5.6.18 e,f (upusty otworzą się...),
19b,20a,b,c.

Powszechny sąd Boży nad światem

5 Ziemia została splugawiona przez swoich mieszkańców,
bo pogwałcili prawa,
przestąpili przykazania,
złamali wieczyste przymierze.
6 Dlatego ziemię pochłania przekleństwo,
a jej mieszkańcy odpokutowują;
dlatego się przerzedzają mieszkańcy ziemi
i mało ludzi zostało.

18. .....Tak, upusty otworzą się w górze
i podwaliny ziemi się zatrzęsą.
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19....
ziemia pękając wybuchnie,
ziemia zadrgawszy zakołysze się,
20. ziemia się mocno będzie zataczać jak pijany
i jak budka [na wietrze] będzie się chwiała;
grzech jej zaciąży nad nią,

-----------------

Rozdział 25

Dziękczynna pieśń wybawionych

4 Bo Tyś jest ucieczką dla biednych,
dla ubogich podporą w utrapieniu;
Tyś osłoną przed deszczem,
Tyś ochłodą przed skwarem;
bo tchnienie przemożnych
jest jak deszcz zimowy,...

Uczta mesjańska

8 raz na zawsze zniszczy śmierć 2 .

Wtedy Pan Bóg otrze
łzy z każdego oblicza 2 ,
odejmie hańbę od swego ludu
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na całej ziemi,
bo Pan przyrzekł.

Pan: i dotrzymam wam słów obietnicy, a wy ją głoście.

-----------------------

Rozdział 26

Druga pieśń dziękczynna za zwycięstwo

1 W ów dzień śpiewać będą
tę pieśń w Ziemi Judzkiej:
«Miasto mamy potężne;
On jako środek ocalenia
sprawił mury i przedmurze.
2 Otwórzcie bramy!
Niech wejdzie naród sprawiedliwy,
dochowujący wierności; Pan: Tego się po was, Polakach, spodziewam.

3 jego charakter stateczny
Ty kształtujesz w pokoju,
w pokoju, bo Tobie zaufał.
4 Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze,
bo Pan jest wiekuistą Skałą!
5 Bo On poniżył przebywających na szczytach,
upokorzył miasto niedostępne,
upokorzył je aż do ziemi,
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sprawił, że w proch runęło:
6 podepcą je nogi, nogi biednych
i stopy ubogich».

Psalm eschatologiczny

19 Ożyją Twoi umarli, zmartwychwstaną ich trupy,
obudzą się i krzykną z radości
spoczywający w prochu,
bo rosa Twoja jest rosą światłości,
a ziemia wyda cienie zmarłych 5 . Pan: Przyjdą i zobaczycie ich.

----------------------

Rozdział 27

Pieśń o winnicy Pańskiej 2

5 Albo raczej niech się uchwyci mojej opieki,
i zawrze pokój ze Mną,
pokój ze Mną niech zawrze!
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Pan: Po to przybędzie syn mój, papież wasz, ale wy go pragnijcie, proście,
oczyszczajcie się, a przymierze zostanie zawarte. Obiecuję to wam. JA. PAN!

---------------

Rozdział 28

Proroctwo

16 Przeto tak mówi Pan Bóg:
«Oto Ja kładę na Syjonie kamień,
kamień dobrany, węgielny 5 ,
cenny, do fundamentów założony.
Kto wierzy, nie potknie się.
17 I wezmę sobie prawo za miarę,
a sprawiedliwość za pion».

--------------

Rozdział 30

2 Udają się w podróż do Egiptu
bez zasięgnięcia zdania ust moich,
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8 Teraz pójdź, wypisz to na tabliczce, przy nich,
i opisz to w księdze,
żeby służyło na przyszłe czasy
jako wieczyste świadectwo:
9 Że jest to naród buntowniczy,
synowie kłamliwi,
synowie, którzy nie chcą słuchać
Prawa Pańskiego,
10 którzy mówią do jasnowidzów:
«Nie miejcie widzeń!»
i do proroków: «Nie prorokujcie nam nagiej prawdy!
Mówcie nam pochlebstwa,
prorokujcie złudzenia!
11 Ustąpcie z drogi, zboczcie ze ścieżki,
oddalcie sprzed nas Świętego Izraela!»

Pan: Widzicie, dzieci, nie chcą Mnie słuchać nawet dla własnego dobra. Pycha i niewiara
w moim ludzie. Sami wiedzą wszystko i nie potrzebują mojej pomocy.

Testament duchowy Izajasza

15 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!
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18 Lecz Pan czeka, by wam okazać łaskę,
i dlatego stoi, by się zlitować nad wami,
bo Pan jest sprawiedliwym Bogiem.
Szczęśliwi wszyscy, którzy w Nim ufają!

Pan: Tak mówią całej ziemi, lecz kiedy nie chce Mnie słuchać, to wy przynajmniej
usłuchajcie przestrogi, gdyż w tym leży ocalenie wasze, przy Mnie trwać.

-----------------

Rozdział 31

Przeciw Egiptowi

1 Biada tym, którzy zstępują do Egiptu po pomoc,
pokładają nadzieję (w potędze broni) 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.

Przecież chcę wam doradzać i ostrzegam was.
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3 ... Gdy Pan wyciągnie rękę,
runie wspomożyciel, upadnie wspomagany,
i zginą oni wszyscy razem.

Pan: Wpiszcie to wszystko, co wam mówię, co podkreślam, bo bliskie już jest.

------------

Rozdział 32

Sprawiedliwy król mesjański 1

1 Oto król będzie panował sprawiedliwie
i książęta rządzić będą zgodnie z prawem;
2 każdy będzie jakby osłoną przed wichrem
i schronieniem przed ulewą,
jak strumienie wody na suchym stepie,
jak cień olbrzymiej skały na spieczonej ziemi.
3 Wówczas nie będą przyćmione oczy patrzących,
uszy słuchających staną się uważne.
4 Serca nierozważnych zrozumieją wiedzę,
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a język jąkałów przemówi wyraźnie.
5 Nie będzie już głupi zwany szlachetnym,
ani krętacz mieniony wielmożnym. Przy wer.3-5 Pan komentuje: Tego chcę Ja, a wy...?

Zbawienie od Pana 3

15 Wreszcie zostanie wylany na nas
Duch z wysokości.

Pan: Proście Mnie o to, spodziewajcie się, ufajcie i oczekujcie, a uczynię tak. Na cały
wasz naród wyleję Mojego Ducha, bo bez Jego pomocy nie podniesiecie się. Proście w
imieniu wszystkich, za wszystkich. Ja was usłyszę i wysłucham.

17 Dziełem sprawiedliwości będzie pokój,
a owocem prawa - wieczyste bezpieczeństwo.
18 Lud mój mieszkać będzie w stolicy pokoju,
w mieszkaniach bezpiecznych,
w zacisznych miejscach wypoczynku,
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19 choćby las został powalony,
a miasto było bardzo poniżone 4 .

-------------------

Rozdział 33

Pieśń ufności w Bogu

1 Biada ci, łupieżco 1 , tyś sam nie złupiony,
i tobie, grabieżco, sameś nie ograbiony!
Kiedy skończysz łupić, wtedy ciebie złupią,
gdy grabież zakończysz, ograbią też ciebie.
2 Panie, zmiłuj się nad nami,
w Tobie mamy nadzieję!
Bądź naszym ramieniem każdego poranka
i naszym zbawieniem w czas ucisku.

6 I zawita trwały pokój w jego czasach.
Zasobem sił zbawczych - mądrość i wiedza,
jego skarbem jest bojaźń Pańska 2 .

Chwalebna przyszłość

22 Albowiem Pan jest naszym sędzią,
Pan naszym prawodawcą,
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Pan naszym królem!
On nas zbawi!

-----------------

Rozdział 40

KSIĘGA POCIESZENIA IZRAELA 1

OBIETNICE WYZWOLENIA IZRAELA

Powołanie proroka

1 «Pocieszcie, pocieszcie mój lud!» - mówi wasz Bóg. Pan: Otóż to mówię do was
nieustannie.
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3 Głos się rozlega 2 : «Drogę dla Pana
przygotujcie na pustyni,
wyrównajcie na pustkowiu
gościniec naszemu Bogu! 2

6 Głos się odzywa: «Wołaj!» I rzekłem: Co mam wołać? «Wszelkie ciało to jakby trawa,
a cały wdzięk jego jest niby kwiat polny.
7 Trawa usycha, więdnie kwiat,
gdy na nie wiatr Pana powieje 4 .
.
8 Trawa usycha, więdnie kwiat,
lecz słowo Boga naszego trwa na wieki».

Zapowiedź ukazania się Boga

9 Wstąpże na wysoką górę,
zwiastunko dobrej nowiny 5 w Syjonie!
Podnieś mocno twój głos,
zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judzkim: Pan: poprawia: waszym rodakom.
«Oto wasz Bóg!»
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10 Oto Pan Bóg przychodzi z mocą
i ramię Jego dzierży władzę.
Oto Jego nagroda z Nim idzie
i przed Nim Jego zapłata.
11 Podobnie jak pasterz pasie On swą trzodę,
gromadzi [ją] swoim ramieniem,
jagnięta nosi na swej piersi,
owce karmiące prowadzi łagodnie.

Pan: To mówcie. Czyż nie tak mówiłem do was, wzywając was do współpracy ze Mną?

Wszechmoc Boża budzi ufność

27 Czemu mówisz, Jakubie,
i ty, Izraelu, powtarzasz:
«Zakryta jest moja droga przed Panem
i prawo me przed Bogiem przeoczone?»
28 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.
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29 On dodaje mocy zmęczonemu
i pomnaża siły omdlałego.
30 Chłopcy się męczą i nużą,
chwieją się słabnąc młodzieńcy,
31 lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły,
otrzymują skrzydła jak orły:
biegną bez zmęczenia,
bez znużenia idą.

Pan: Minęły wieki dziesiątki wieków. Ja się nie zmieniam i nie nużę, a wciąż to samo
powtarzam: „Zaufajcie Mi! Polegajcie na Mnie”, a wy nie chcecie słuchać i nadal Mi nie
wierzycie...!

------------------

Rozdział 41

Powołanie Cyrusa 1

4 Kto zdziałał to i uczynił?
Ten, co [z nicości] wywołuje od początku pokolenia,
Ja, Pan, jestem pierwszy,
z ostatnimi również Ja będę!» 2
5 Spojrzały wyspy i lękają się,
drżą krańce ziemi!
- Zbliżają się i przychodzą 3 .
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Bóg jest z Izraelem

Pan: Do was to mówię teraz, umacniam was i wspomagam. Ileż to słów moich
zapisaliście? Ileż razy mam was zapewniać o mojej miłości...?

12 Będziesz ich szukał, lecz nie znajdziesz
tych ludzi, twoich przeciwników.
Unicestwieni będą i na nic zejdą
ludzie walczący z tobą.

13c,d

mówiąc ci: «Nie lękaj się,
przychodzę ci z pomocą».

14 c Ja cię wspomagam - wyrocznia Pana –

16c ,d
Ty natomiast rozradujesz się w Panu,
chlubić się będziesz w Świętym Izraela.
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Cuda nowego wyjścia 7

20 Ażeby widzieli i poznali,
rozważyli i pojęli [wszyscy],
że ręka Pańska to uczyniła,
że Święty Izraela tego dokonał.

Zapowiedź zwycięstwa Cyrusa

25b,c

ze Wschodu słońca wezwałem go po imieniu.
On zdeptał możnowładców jak błoto,

--------------

Rozdział 42

/ Pan zaznacza cały rozdział 42/
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Pierwsza pieśń Sługi Pańskiego 1

1 Oto mój Sługa, którego podtrzymuję.

Wybrany mój, w którym mam upodobanie.
Sprawiłem, że Duch mój 4 na Nim spoczął;
On przyniesie narodom Prawo 4 .
2 Nie będzie wołał ni podnosił głosu,
nie da słyszeć krzyku swego na dworze.
3 Nie złamie trzciny nadłamanej,
nie zagasi knotka o nikłym płomyku.
On niezachwianie przyniesie Prawo.
4 Nie zniechęci się ani nie załamie,
aż utrwali Prawo na ziemi,
a Jego pouczenia wyczekują wyspy.
5 Tak mówi Pan Bóg,
który stworzył i rozpiął niebo,
rozpostarł ziemię wraz z jej plonami,
dał ludziom na niej dech ożywczy
i tchnienie tym, co po niej chodzą.
6 «Ja, Pan, powołałem Cię słusznie,
ująłem Cię za rękę i ukształtowałem,
ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi,
światłością dla narodów,
7 abyś otworzył oczy niewidomym,
ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców,
z więzienia tych, co mieszkają w ciemności.
8 Ja, któremu na imię jest Jahwe 5 ,
chwały mojej nie odstąpię innemu
ani czci mojej bożkom.
9 Pierwsze wydarzenia oto już nadeszły,
nowe zaś Ja zapowiadam,
zanim się rozwiną,
[już] wam je ogłaszam».

Hymn o zwycięstwie Pana
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10 Śpiewajcie Panu pieśń nową,
chwałę Jego od krańców ziemi!
Niech Go sławi morze i co je napełnia,
wyspy wraz z ich mieszkańcami!
11 Niech głos podniesie pustynia z miastami,
osiedla, które zamieszkuje Kedar.
Mieszkańcy Sela 6 niech wznoszą okrzyki,
ze szczytów gór niech nawołują radośnie!
12 Niech oddają chwałę Panu
i niechaj głoszą cześć Jego na wyspach!
13 Jak bohater posuwa się Pan,
i jak wojownik pobudza waleczność;
rzuca hasło, okrzyk wydaje wojenny,
góruje męstwem nad nieprzyjaciółmi.
14 «Milczałem od długiego czasu,
w spokoju wstrzymywałem siebie,
teraz jakby rodząca zakrzyknę,
dyszeć będę z gniewu, zabraknie mi tchu.
15 Wypalę góry i wzgórza,
sprawię, że wyschnie wszystka ich zieleń,
przemienię rzeki na stawy,
a jeziora osuszę.

16 Sprawię, że niewidomi pójdą po nieznanej drodze,
powiodę ich ścieżkami, których nie znają,
ciemności zmienię przed nimi w światło,
a wyboiste miejsca w równinę.
Oto są rzeczy, których dokonam
i nie zaniecham. Pan: Wschód, Azja, Zachód.

17 Wstecz się odwrócą z wielkim zawstydzeniem
ci, którzy w bożkach pokładają ufność,
którzy mówią ulanym posągom:
"Jesteście bogami naszymi"».

Zaślepienie narodu i kara 7
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18 Głusi, słuchajcie!
Niewidomi, natężcie wzrok, by widzieć!
19 Kto jest niewidomy, jeżeli nie mój sługa,
i głuchy, jak posłaniec, którego posyłam?
Kto jest niewidomy, jak mój wysłannik
i głuchy, jak Sługa 8 Pański?
20 Widzeń mnóstwo, lecz ich nie przestrzegają;
otwarte mają uszy, ale nikt nie słucha.
21 Spodobało się Panu w Jego sprawiedliwości
okazać wielkość i wspaniałość Prawa.
22 A jednak jest to naród złupiony i ograbiony:
wszystkich spętano po jaskiniach
oraz zamknięto w więzieniach;
na łup zostali wydani i nikt ich nie ratuje;
na rabunek, i nikt nie powie: «Oddaj!»
23 Kto między wami daje temu posłuch?
Kto uważnie słucha o przyszłości?

Pan: Zapytuję was wciąż, czy chcecie, czy ze Mną pójdziecie, a wy milczycie...

24 Kto wydał Jakuba na rabunek
i Izraela - łupieżcom?
Czyż nie przeciw Panu myśmy zgrzeszyli
i nie chcieli postępować Jego drogami
ani słuchać Jego Prawa? 9

25 Więc wylał na Izraela żar swego gniewu
i okropności wojny.
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Wybuchła ona zewsząd pożogą,
a on się nie spostrzegł,
obróciła go w perzynę,
lecz on nie wziął tego do serca.

Pan: Oby was z wami tak nie było (jak w wierszu 25), jeśli dalej trwać będziecie w
upiorze.

Rozdział 43

Wyzwolenie Izraela dziełem wszechmocy Bożej

/Pan poprawia tytuł fragmentu na: Wyzwolenie wasze dziełem moim./
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1 Ale teraz tak mówi Pan, Pan: Zapamiętajcie te słowa. TERAZ są dla was, Polaków.
Stworzyciel twój, Jakubie,
i Twórca twój, o Izraelu:
«Nie lękaj się, bo cię wykupiłem,
wezwałem cię po imieniu; tyś moim!
2 Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą,
i gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie.
Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się,
i nie strawi cię płomień.
3 Albowiem Ja jestem Pan, twój Bóg,
Święty Izraela, twój Zbawca.
Daję Egipt jako twój okup,
Kusz i Sabę w zamian za ciebie.
4 Ponieważ drogi jesteś w moich oczach,
nabrałeś wartości i Ja cię miłuję,
przeto daję ludzi za ciebie
i narody za życie twoje.
5 Nie lękaj się, bo jestem z tobą.
Przywiodę ze Wschodu twe plemię
i z Zachodu cię pozbieram.
6 Północy powiem: "Oddaj!"
i Południowi: "Nie zatrzymuj!"
Przywiedź moich synów z daleka
i córki moje z krańców ziemi.
7 Wszystkich, którzy noszą me imię
i których stworzyłem dla mojej chwały,
ukształtowałem ich i moim są dziełem.

10 Wy jesteście moimi świadkami - wyrocznia Pana i moimi sługami, których wybrałem,
abyście mogli poznać i uwierzyć Mi,
oraz zrozumieć, że tylko Ja istnieję.
Boga utworzonego przede Mną nie było
ani po Mnie nie będzie.
11 Ja, Pan 1 , tylko Ja istnieję
i poza Mną nie ma żadnego zbawcy.
12a,c,e,f, To Ja zapowiedziałem,
wyzwoliłem i obwieściłem,
a nie ktoś obcy wśród was.
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Wy jesteście świadkami moimi - wyrocznia Pana że Ja jestem Bogiem,

Cuda nowego wyjścia

16 3 Tak mówi Pan,
który otworzył drogę przez morze
i ścieżkę przez potężne wody;
17 który wiódł na wyprawę wozy i konie,
także i potężne wojsko;
upadli, już nie powstaną,
zgaśli, jak knotek zostali zdmuchnięci.

18 Nie wspominajcie wydarzeń minionych,

19 Oto Ja dokonuję rzeczy nowej:
pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie?

21 Lud ten, który sobie utworzyłem,
opowiadać będzie moją chwałę. Pan: Teraz- wy.
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24 c,d
raczej Mi przykrość zadałeś twoimi grzechami,
występkami twoimi Mnie zamęczasz.

25 Ja, właśnie Ja przekreślam twe przestępstwa
i nie wspominam twych grzechów.

Rozdział 44

Błogosławieństwo Izraela
Polakom

/Pan zmienia tytuł na: Błogosławieństwo teraz wam,
./

1 Teraz więc słuchaj, Jakubie, mój sługo,
Izraelu, którego wybrałem!

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

3 Bo rozleję wody po spragnionej glebie
i zdroje po wyschniętej ziemi.
Przeleję Ducha mego na twoje plemię
i błogosławieństwo moje na twych potomków.
4 Wyrastać będą jak trawa wśród wody,
jak topole nad bieżącymi wodami.
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5 Jeden powie: "Należę do Pana",
a drugi się nazwie imieniem Jakuba,
inny zaś napisze na swej ręce: "Pan" 2
i otrzyma imię Izrael.

Pan tylko jest prawdziwym Bogiem

8a ,c Nie lękajcie się ani nie przerażajcie!

Wy jesteście moimi świadkami: czy jest jaki Bóg oprócz Mnie?
albo inna Skała? - Ja nie znam takiego!

Orędzie Boże do Izraela
każdego./

/Rozumiemy, że odnosi się do nas:ogólnie i osobiście do

21 Pamiętaj o tych rzeczach, Jakubie,
i żeś sługą moim, Izraelu!
Ukształtowałem ciebie, jesteś moim sługą.
Izraelu, nie pójdziesz u Mnie w niepamięć.
22 Usunąłem twe grzechy jak chmurę
i twoje wykroczenia jak obłok.
Powróć do Mnie, bom cię odkupił».

Pieśń radości

42 / 52

9)Prorok Izajasz o Polsce
Written by DM JP2
Monday, 16 January 2017 20:30 - Last Updated Saturday, 24 November 2018 13:31

23 Wznoście okrzyki, niebiosa, bo Pan zaczął działać! Pan: Już nadchodzę, spieszę się
do was!

Wykrzykujcie, podziemne krainy!
Góry, zabrzmijcie okrzykami,
i ty, lesie, z każdym twoim drzewem!
Bo Pan odkupił Jakuba
i chwałę swą okazał w Izraelu.

Wszechmoc Boga

24 Tak mówi Pan, twój Odkupiciel,
Twórca twój jeszcze w łonie matki:
«Jam jest Pan, uczyniłem wszystko,
Sam rozpiąłem niebiosa,
rozpostarłem ziemię; a któż był ze Mną?
25 Jam jest ten, który niweczy znaki wróżów
i wykazuje głupotę wieszczków,
wstecz odrzuca mędrców
i wiedzę ich czyni głupstwem,
26 potwierdza mowę swojego sługi Pan: Czyż nie potwierdzam słów moich?

i spełnia radę swoich wysłanników.
To Ja mówię Jeruzalem: "Będziesz zaludnione",
i miastom judzkim: "Będziecie odbudowane".
Ja podniosę je z ruin.
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27 To Ja mówię otchłani wód: "Wyschnij!"
i wysuszam twoje rzeki.
28 Ja mówię o Cyrusie 5 : "Mój pasterz",
i spełni on wszystkie moje pragnienia,
mówiąc do Jeruzalem: "Niech cię odbudują!",
i do świątyni: "Wznieś się z fundamentów!"»

Rozdział 45

Przepowiednia o posłannictwie Cyrusa

Pan tłumaczy: Teraz nie mam pomazańca. Walczyć będą ślepe miecze w ręku
nieprzyjaciela. On wyszydzi wasza głupotę. Teraz nie sługa, a synem i przyjacielem
moim pragnę widzieć wasz naród, bo Syn mój już króluje i sam wami władać będzie.
Sam was przygotuje i sam was poprowadzi. Sam mówić wam będzie i radzić(!),
ostrzegać was i zachęcać. Nie sami, a z Nim żyć będziecie i odbudujecie znów Kościół
mój w duszach ludzkich w Polsce, w Europie i dalej...Wizja: od wrzuconego kamienia
rosną i rozszerzają się kręgi na wodzie; z czasem wypełniają całość globu.
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2 Ja pójdę przed tobą
i nierówności wygładzę.
Skruszę miedziane podwoje
i połamię żelazne zawory.
3 Przekażę ci skarby schowane
i bogactwa głęboko ukryte,
ażebyś wiedział, że Ja jestem Pan,
który cię wołam po imieniu, Bóg Izraela.

Proroctwo o zbawieniu

8 2 Niebiosa, wysączcie z góry sprawiedliwość
i niech obłoki z deszczem ją wyleją!
Niechajże ziemia się otworzy,
niechaj zbawienie wyda owoc
i razem wzejdzie sprawiedliwość!
Ja, Pan, jestem tego Stwórcą». Pan: Tego chcę od was.

Nawrócenie pogan 5

14 Tak mówi Pan:
«Pracownicy Egiptu i kupcy Kusz,
i Sabejczycy, ludzie o rosłej postawie,
przejdą do ciebie i będą twoimi;
chodzić będą za tobą w kajdanach;
na twarz przed tobą będą upadać
i mówić do ciebie błagalnie:
"Tylko u ciebie jest Bóg, i nie ma innego.
Bogowie nie istnieją"».
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15 Prawdziwie Tyś Bogiem ukrytym,
Boże Izraela, Zbawco!
16 Wszyscy, co się zżymają 6 na Niego,
okryją się wstydem i hańbą;
odejdą pohańbieni
wytwórcy rzeźb bożków.

Pan: Tak jak powiedziałem, sąsiedzi wasi do was się zwrócą o pomoc i ratunek, bo ujrzą
moją sprawiedliwość i miłość moją na was spoczywające.

17 Izrael zostanie zbawiony przez Pana
zbawieniem wiecznym.
Nie doznacie zawstydzenia ni hańby
po wszystkie wieki. Pan: To-Ja wam mówię –teraz!

Dowody Bożego działania

18 Albowiem tak mówi Pan,
Stworzyciel nieba, On Bóg,
który ukształtował i wykończył ziemię,
który ją mocno osadził,
który nie stworzył jej bezładną,
lecz przysposobił na mieszkanie:
«Ja jestem Pan i nie ma innego.
19 Nie przemawiałem potajemnie,
w ciemnym zakątku ziemi.
Nie powiedziałem potomstwu Jakuba:
"Szukajcie Mnie bezskutecznie!"
Ja jestem Pan, który mówi to, co słuszne,

46 / 52

9)Prorok Izajasz o Polsce
Written by DM JP2
Monday, 16 January 2017 20:30 - Last Updated Saturday, 24 November 2018 13:31

oznajmia to, co godziwe.

Pan: Niech świadczą o tym moje słowa do was i przez was- do wszystkich Polaków.

Pan jest Bogiem wszystkich

20 Zbierzcie się i wyjdźcie, przystąpcie wszyscy,
wy ocaleni z narodów! 7
Nie mają rozeznania ci, co obnoszą
swe drewno rzeźbione
i modły zanoszą do boga
nie mogącego ich zbawić.
21 Przedstawcie i przytoczcie dowody,
owszem, naradźcie się wspólnie:
kto zapowiedział to już od dawna
i od owej chwili objawił?
Czyż nie Ja jestem Pan,
a nie ma innego Boga prócz Mnie?
Bóg sprawiedliwy i zbawiający
nie istnieje poza Mną.
22 Nawróćcie się do Mnie, by się zbawić,
wszystkie krańce świata,
bo Ja jestem Bogiem,
i nikt inny!
23 Przysięgam na Siebie samego,
z moich ust wychodzi sprawiedliwość,
słowo nieodwołalne.
Tak, przede Mną się zegnie wszelkie kolano,
wszelki język na Mnie przysięgać będzie,
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24 mówiąc: "Jedynie u Pana
jest sprawiedliwość i moc".
Do Niego przyjdą zawstydzeni wszyscy,
którzy się na Niego zżymali.

25 W Panu uzyska swe prawo i chwały dostąpi
całe plemię Izraela». Pan: Tak stanie się w waszym narodzie.

Rozdział 46

Pan włada przyszłością

12 Słuchajcie Mnie, wy, którzy tracicie odwagę,
którym daleko do sprawiedliwości.
13 Zbliżyłem moją sprawiedliwość: już jest niedaleko,
nie opóźni się moje zbawienie.
Złożę w Syjonie zbawienie
dla Izraela, mojej ozdoby.

Rozdział 47
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Pieśń o zagładzie Babilonu

Pan: Babilonem jest bardziej Zachód aniżeli Wschód i spełni się na nim, co kiedyś
napisano dla Wschodu.

9 Lecz spadnie na ciebie jedno i drugie
w jednym dniu, niespodzianie.
Sieroctwo i wdowieństwo
w pełni spadną na ciebie,
pomimo wielu twoich czarów
i mnóstwa twoich zaklęć.
10 Polegałaś na twojej złości,
mówiłaś: "Nikt mnie nie widzi".
Twoja mądrość i twoja wiedza
sprowadziły cię na manowce.
Mówiłaś w sercu swoim:
"Tylko ja, i nikt inny!"
11 Lecz przyjdzie na ciebie nieszczęście,
którego nie potrafisz zażegnać,
i spadnie na ciebie klęska,
której nie zdołasz odwrócić,
i przyjdzie na cię zguba znienacka,
ani się spostrzeżesz.
12 Trwajże przy twoich zaklęciach
i przy mnogich twych czarach,
którymi się próżno trudzisz
od swej młodości.
Może zdołasz odnieść korzyść?
Może zdołasz wzbudzić postrach?
13 Masz już dosyć mnóstwa twoich doradców.
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Niechaj się stawią,
by cię ocalić, owi opisywacze nieba,
którzy badają gwiazdy,
przepowiadają na każdy miesiąc,
co ma się z tobą wydarzyć.
14 Oto będą jak źdźbła słomiane,
ogień ich spali.
Nie uratują własnego życia
z mocy płomieni.
Nie będą to węgle do ogrzewania,
to nie ognisko, by przy nim posiedzieć.
15 Takimi będą dla ciebie twoi czarownicy,
z którymi się próżno trudzisz od młodości.
Każdy sobie pójdzie w swoją stronę,
nikt cię nie ocali.

Rozdział 48

Tylko Bóg panuje nad przyszłością

Pan: Powinniśmy czytać teraz tak:

1 Słuchajcie tego(...)Wy, którzy przysięgacie na imię Pana
i wysławiacie Boga Izraela,
lecz bez szczerości i bez rzetelności 1 .
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3 Oznajmiłem od dawna minione wydarzenia,
z moich ust one wyszły i ogłosiłem je;
w jednej chwili zacząłem działać i spełniły się.
4 Ponieważ wiedziałem, że jesteś uparty
i kark twój jest drągiem z żelaza,
a twoje czoło miedziane,
5 przeto zapowiedziałem ci naprzód,
ogłosiłem ci przyszłość, zanim nadeszła,
żebyś nie mówił: "Mój bożek to sprawił,
moja rzeźba, mój posąg zarządził".

6c,d

Od tej chwili ogłaszam ci rzeczy nowe,
tajemne i tobie nieznane.

7 Dopiero co zostały stworzone, a nie od dawna;
i przed dniem dzisiejszym nie słyszałeś o nich,
żebyś nie mówił: "Właśnie je znałem".
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9 Przez wzgląd na moje imię powstrzymam oburzenie
i pohamuję się przez wzgląd na moją chwałę,
ażeby cię nie zatracić.

10 Oto jak srebro przetopiłem cię ogniem
i wypróbowałem cię w piecu utrapienia.

Pan dodaje ze smutkiem: A wy nie zwracacie się do Mnie...

11 Przez wzgląd na Mnie, na Mnie samego, tak postępuję,
bo czyż mogę być znieważony?
Chwały mojej nie oddam innemu.

===========================
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