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IMMANUEL

Men jünk vissza a K r .e. 734. évbe. Aház , Júda királya, Jeruzsálemből
szö vetséges u tán kutat a birodalmát fenyegető Szamaria és Szíria
ell en. E gy látható szövetséges nagyobb biztonság érz ésével tölti el ,
mint a lá tha tatlan úrba, a szövetség Istenébe vetett bizalom, amit
lzaiás próféta követel tőle. Jahve ekkor jellel akar a kishitű segítségé
re sietni. Ezt üzeni neki l zai ás szájával :

"Kérj magadnak jelt az ú r tól, a te Istenedtdl, akár az alvi lág
mélyéb61. akár f enn a ma gasbóll " Erre azt mondotta Aház : "N em
kérek , és nem kisértem az Ura t ." (Iz 7,10-12 )

Aház teh á t elh á r ítja a jelet. Nem akar igazán h inni, nem aka r ja, hogy
val ami erre ösztönözze. Alszentül Mó zes tör vényét idézi : "Ne kisértsd
Uradat Is tenedet" , pedig különben nem éppe n buzgó a törvény meg
tartásában. A próféta ekkor folytatja:

" H alljá tok tehát, Dávid háza! K evés-e nektek . hogy terhére vagy
to k az em berek nek, és azért ter hére vagytok az én I stenemnek
is ? Ezér t az Úr maga ad m ajd nek tek jelt : Ime. a fiat alasszon y
méhében fogan és f iat sziil ; neve Immánuel lesz , , . Miel6tt a
gyer mek meg tudná vetni a ro sszat és a jót választani , pusztá vá
lesz az az ország, amelyt6l te két király miatt r ettegsz" (7,13-16>-

Mit jelent ez a jós la t az adot t helyzetben? Ezt: Isten - Aház ki 
rály von akod ása ellenére - m egsemmisiti Dávid nemzetségének ellen
ségeit , éspedig rövid időn belül. Mert mire a király áldott á llapotban
levő felesége megszü li gyermekét , már küszöbön áll a megjósolt for
dulat. A gyermek fiú lesz, és m íel ött elé r kezik értelmének használatára,
összeo m lik a két ellenséges b irodalom. Ezért a király már szület ésekor
ezt a jelképes nevet adhatj a a kis hercegnek: "I m m ánuel, velünk az
Isten". Mert rövidesen megmutatkozik , hogy Isten Júdával, Jeruzsálem
mel, Dávid nemzetségével va n. Mindez be is igazolódott : lzaiás jóslata
beteljesül t.

De valam i feltűnő va n a szöveg be n: Isten a jósla t során már egy
általán nem Aház királ yhoz beszél. Hiszen az elzárkózik előle. Dávid
házához fordul : ..H all já tok tehát, Dávid háza!" De ha nem egyszer űen

Aházhoz sz öl, akko r ne m is egyszerűen csak az ő fiáról, a későbbi Eze
kiás ki rál yr ól van sz ö. H anem valáki másról. És ne m is csak az akkori
királynőről. Milyen gyermekről, m ilyen asszonyr ő l van hát szó? Név
nem hangzik el, még a gyer m ek ap jának nevéről vagy kilétéről sem
hallunk. A szövegnek ezek a sajátosságai annyira csodálatba ejtették
a későbbi ol vasókat , hogy amikor a Kr.e. 3, században a héber bibliát
görög re fordították, a ..fia talasszony" szöt "szüz"-zel, azaz érintetlen
nővel helyettesítették. Isten teh át a szűzi szület és nagy és hallatlan
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jeiét ajánlja fe l, ho gy fölkeltse és megszilárditsa beléje vetett hitünket
és bizalmunkat.

Mindezek a sajátosságok bizonyára magának a prófétának is fel
tűntek, amikor haza tért és elgondolkodott a Szentlélek sugallatára ki
ej tet t szavairól. Tová bb ra is fo glalkoztatta ez a jó slat, akkor is , amikor
pár hónap rmilva kez dett be tel jesülni. Gondolkodásának eredményét
egyemlékiratban örökítette meg: ez a mai lzaiás kö nyv ének 6-9. feje
zete. Itt két kijelen tés-soroza tot tal álhatunk, amely a mai olvasót kez
detben megza varja. Az egyik az Immánuel-jóslat: bár Áház vonakodik
a ttól, hogy csakis az Isten segít sé gére építse n , az Úr mégis megmenti
Dávid házát. A másik viszont szerencsétlenségekre von atkozó jóslatok:
azok , akik most Szamariát és Szíriát leverik, Júdát is hatalmukba fog
ják keríteni, Ezekiás al a tt adófizetőjükké teszik, 150 évve l később pe
dig a babiloniak Jeruzsálemet a földdel egyenlővé teszik és lakóit de
portálják. A szörnyü j ósl átok végén a pr ófétából kiszakad a jajkiáltás:
,,6 Immánuel !" Miért? Mert mi ndez a szar encs étlens ég Immánuel t
sújtja. E z azonban azt mutatja , hogy az Immánuel-gyermek már Dávi d
egész nemzetségének jelképévé vált, éspedig már Izaiasnál magánál. De
éppen Immánuel a kezese annak, hogy a sötétségre előbb-utóbb fény
derül, hogy mindez csak az üdvösség egy új idejének ígérete. Emlék
iratának végén a próféta megfesti a ragyogó és békességes j övőről sz ö
ló nagy képét . Ebben középponti he lyet foglal el az ujjongás egy gyer
mek születésén :

Gy er mek szilletik ugyanis nek ii nk. és fiú adatik nek ünk. s a f eje
delemsé g az ő vállára kerül, és ez lesz a neve: csodálatos Ta,
nácsadó, erős I sten , örök Atya , béke Fejedelme. Nagy (korlátlan)
lesz ura lma, s a békének nem lesz vége Dávid t " ón ján, és igazsá
gosság uralkod ik mostan tól f ogva m in dörö kké. A sereg ek Urának
féltő szerei ete müveli majd ezt ! (Iz 9,6k)

Ki ez a rendkívüli gyermek? lzaiás Immánueire gondol. Az ő vál
lára keru I a fe jedelemség. Dávid utóda ő . Ö (és nem a dinasztia egé
sze) uralkodik majd Dávid birodalma fölött . Szinte szószerint megta
lál juk it t az üzenetet . amelyet Gábor angyal Máriának ad át. De a
szóbanforgó gyermek nem csupán Dávid utóda. Hanem maga Isten:
is teni bö lcsesség, is teni erő tölti el , övé az uralom teljessége, azaz az
egész világ fölötti uralom; királysága végleges és határtalan; örök
bé ke fakad belőle . Ezér t éneklik a pásztoroknak megjelenő angyalok
nemcsak ezt: "Dicsőség a magasságban Istennek" , hanem est is : "Bé
kesség a földön az em bereknek" ; azt jelzik ezzel, hogy lzaiás jóslata
betelt, megszületett végre az Immánuel-gyermek. Ö majd létrehozza
azt, amivel Izrael hasztalanul kísér letezett: a jogot és igazságosságot.
"Igazságosságon" itt többet ke ll értenünk, mint csupán az emberek
kö zötti jogre ndet: elsősorban Isten igazságosságának korlátlan, senki-
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től kétségbe nem vont uralmát jelenti, s ebből fakad a földön az embe
rek közötti béke és igazságosság.

A békének, az igazságosságnak, s ezzel a szeretetnek ez a birodal
ma még nem valósult meg. Az emberek ma is egyre viszálykodnak egy
mással, a családban, a munkahelyen, a nemzetek között. Mindig újra a
hatalom győz és nem a jog, a propaganda és nem a belátás, a hazugság
és nem az igazság. Mindig újra puszta eszközül használjuk egymást:
a gyönyör, a meggazdagodás, a hatalom eszközéül, ahelyett hogy tisz
telnénk egymást, kezet nyújtanánk egymásnak, becsülnénk, önzetlenül
és haszonlesés nélkül szeretnénk egymást, akkor is, sőt éppen akkor,
ha a másiknak nincs egyebe számunkra, mint gyámoltalansága vagy
éppen korlátoltsága. De mégis, még mindig remélünk a béke, az igaz
ságosság, a szeretet országában, és küzdünk érte. Illúzió nélkül. Tud
juk: nincs olyan emberi szervezet, amely egymagában tartósan elér
hetné ezt a célt. Mégsem hit nélküli a harcunk. Tudjuk, hogy egyszer
mégis elérjük. Nem a mi tevékenységünkkel, hanem a köztünk. velünk
levő Isten hatalmas, teremtő tevékenységével.

Miért nem illúzió ez a hit? Miért nem csak szép gyermekmese a
karácsony? Mert ez a hit Isten ígéretén nyugszik, a végleges béke, a
végleges igazságosság, a győzhetetlen szeretet íg éretén. És ennek az
ígéretnek beteljesedése már megkezdődött annak a Gyermeknek a szü
letésével, akiről lzaiás valójában jövendölt.

Csak ne feledjük: Istennek van ideje. Az egész történelem, az egész
örökkévalóság az övé. Jelei hallatlanok és mégis rejtettek, amilyen az
Úr szűzi szület ése, És a királyok Királya egy kicsi gyermek, akit Heró
des kis híja elpusztított volna.

Könyörögjünk Istenhez, Atyánkhoz, aki megígérte nekünk Immá
nuelt, és be is fogja váltani ígéreteit:

Mindazokért, akik nem tudnak hinni többé Isten ígéreteiben,
- hogy igazán hivő testvéreik példája felébressze bennük a hit

irán ti vágyakozást, és újból merjenek imádkozni érte.

Mindazokért, akik csak gondolják, hogy hisznek és remélnek,

- hogy ne várjanak restül, amíg történik valami, ne is úgy tegye
nek, mintha minden tőlük maguktól és munkájuktól függne,

hanem tanulják meg, hogy minden személyes igyekezetük mellett is
végső so ron mindent Szabadítónk és Megváltónk eljövetelétől vár
janak .

Mindannyiunkért, akik olyan k önnyen csüggedünk, és folyvást fog
ható sikert keresünk,

hogy minden elégtelenségünk ellenére fáradhatatlanul munkálkod
junk a béke, az igazságosság és a szeretet uralmán.
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Urunk, Istenünk! Hamar kifulladó kishitűek vagyunk, s feladataink
messze túlszárnyalják képességeinket és akaratunkat. Engedd látnunk,
hogy ígéreteidnek tel jesedése már megkezdödött, engedd, hogy ebböl
bátorságot , kitartást és bizalmat merítsünk. És minthogy mi is csak
em berek vagyunk, a jándékozz nekünk néha-néha egy-egy jelet, amely
megsejteti velünk, hogy Te mindenek ellené re velünk vagy és közöt
tünk működöl. Amen .

Hans Lubsczyk

A FAJDALMAK FÉRFIA·
( Iz 53,1·12)

Bűnvallomás formájában beszélik el a tanítványok a próféta szen
vedéseit és halá lát. Nem vádolják a népet , hanem - akárcsak Isten
szolgája - vele hordják vétkét. A szakasz, mint Második Izaiásnál
máskor is, kettös kérdé ssel kezd ődik. Ez a nép hitetlenségét és a
próféta szavai nak igazságát hangsúlyozza. Szenvedéseinek ecsetelése
leplezett formában indul, úgyhogy el őször nem lehet világosan fe lis
merni, kiröl van sz ö,

I Ki hitt hirúnknek.
s az Úr ka rja k i előtt nyilvánult meg?

2 Úgy nőtt f el elő t t e, mint a fiatal hajtás.
és mint a gyökér a szára z földből;

N em volt sem szépsége. sem ékessége.
hogy megnézzük ra jta.
és kiilsej c .:;n 1'1 volt k ivánatos ,
ho gy tetszet t volna nekünk.

, Megvet et t volt és az em berek kertil tek .
a fá jdalmak em ber e. a betegség ismerője :

mint ak i dőtt az em ber eltakar j a arcát .
meg vetet t voll . úgyhogy nem is becsültük őt.

Deutero-Izai ás egész könyve tanúskodik a fokozódó elle nállásról
üze nete ellen (vö. 48,8kk; 49,4; 50,6>' Is ten működése a világtörténelmi
eseményekben, amit olyan meggyözöen mutatott be, rejtve maradt
hallgatói elő tt , Nem akarták meglátni és elismerni az Úr "hatalmas
karját", amely a politikai eseményekben megnyílvánult. A világot 
mint gyakran mi is - elöítéletektöl befolyásolt emberi vélekedések
nyomán ítélték meg. így elmentek a tulajdonképpeni történés mellett.

A ,.hajtás" és "gyöké r" szavak Izai ásnak az "Izáj gyökeréböl való
vesszöröl" szóló ígéretére emlékeztetnek ( l1, 1.8L De az Isten szo lgájá
ban az emberek mi t se m látnak a bölcsesség és az értelem, a tanács
és az er ősség szelleméb ő l, amelynek l zaiás szerint meg ke llene nyu
godnia Dávid utó dán. Inkább a száműzetés szá raz földjén nö fel, gyá-

• Az elemző fe lfogására nézve vö. Szolgálat 22.sz. 90. o.
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