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Księga Proroka Izajasza 
 

 Proto-Izajasz (Iz 1-39), VIII-VI w. 

 Deutero-Izajasz (Iz 40-55), VI w. 

 Trito-Izajasz (Iz 56-66), VI-V w. 

 

Iz 8,16: Zamykam świadectwo i pieczętuję pouczenie wśród moich 

uczniów.  

 

 Ewangelista ST 

 

 Prorocy wcześniejsi i późniejsi (pisarze) oraz więksi i mniejsi 

 Prorocy pisarze po 2 Krl w Biblii Hebrajskiej 

 Prorok - osoba, która mówi w imieniu Boga 

 

 Osąd i nadzieja na wypełnienie 2 Sm 7 (król), Wj 19 

(posłuszeństwo prawu), Rdz 12 (błogosławieństwo) 
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Proto-Izajasz (1-39) 
 

 Oskarżenie Jerozolimy o bałwochwalstwo i niesprawiedliwość 

 Nadchodzi „kara” – podbój – jako oczyszczający ogień, by stworzyć nowe 

Jeruzalem, do którego przybędą narody 

 Iz 6 – powołanie Izajasza, grzesznik i węgielek, nieczystość oczyszczona 

(przechodzi czystość!), posłany, ale ludzie nie będą słuchać i jeszcze 

bardziej zatwardzą serca 

 Ścięty jak pień, kto wyroście? 

 Mesjasz (Iz 7; 9; 11), do niego przybędą narody 

 

Iz 13-27 

 Upadek Asyrii, Babilonu i innych narodów, powszechny sąd nad światem 

 

Iz 28-39 

 Oskarżenie o wiązanie nadziei w politycznych sojuszach zamiast w Bogu 

 Ezechiasz i ocalenie od Asyrii 

 „Upadek” Ezechiasza 

 Niewola! 
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Deutero-Izajasz (40-55) 
 

 Niewola skończona, nowy początek 

 Izrael powinien wrócić do swej ziemi, być sługą Boga, 

świadczyć o Nim 

 Nie robi tego, nie ma wiary, narzeka 

 Niewola to nie przejaw słabości Boga 

 Bóg posyła Cyrusa, Bóg jest Panem całego świata (Iz 

41; 45) 

 Sługa Pański zrobi to, czego nie zrobił Izrael  

 Cztery Pieśni o Słudze Pańskim (Iz 42; 49; 50; 52-53) 

 Sługa będzie królem, ale w inny sposób niż każdy 

przypuszcza 

 Cierpienie i odrzucenie przez własnych ludzi  

 Zapowiedź wiecznego przymierza 
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Trito-Izajasz (56-66) 
 

 Poganie włączeni do Jego ludu 

 Z nowego Jeruzalem błogosławieństwo wypłynie na narody 

 Bóg zwycięży wszelkie zło, a bezbożnicy zostaną usunięci z 

miasta 

 Słudzy Boga je odziedziczą 

 Wszyscy są do niego zaproszeni 

 

 

 

 

Królowie zawiedli, obietnice się nie wypełniły, serca pozostały 

twarde. Wszystko co czyni Izrael o własnych siłach wciąż 

zawodzi. Potrzeba czegoś zupełnie nowego. Tylko Bóg może 

tego dokonać. 
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Najbliższe spotkania 

 

21 grudnia, godz. 20:00 

 

4 stycznia, godz. 20:00 

 

18 stycznia, godz. 20:00 
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