
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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moltalanul a szenvedő nép közepett. A Dávid megigért ivadékára val ó
halk emlékezés jelentőségteljes. A tanítványok szemében a próféta képe
messiási vonásokat ölt. Ennek igehirdetésében megvan az előzménye.

Hiszen a hit végsőkig menő merészségében önmagára vonatkoztat ta
"a nép szövetsége" és "a pogányok világossága" kifejezéseket (49,6.8),
amelyekkel azelőtt Küroszt, Jahve fölkentjét illette (42,6) . A száműzöt

tek azonban a próféta küldetésében éppen olyan kevéssé hittek, mint
Küroszéban. A prófétát megverték és üldözték. De szenvedésében
beteljesedett Isten műve. Megaláztatásának leírása a paradicsomi tö r
ténetre emlékeztet. Ott Isten a nedves földből az Úr kertjének fái t fa
kaszt ja , amelyek szépséges látványt nyújtanak (Ter 2,9; 3,6) . Az asszony
előtt kívánatosnak tűnik a szép külsej ü tiltott gyümölcs, és utána nyúl.
Az Izrael nyomorúságában felnövő vesszőben viszont semmi sincs eb 
ből a csábító vonz óer öböl. Benne az emberiség Istentől való paradicso
mi elválás ának a hatása mutatkozik meg, mégpedig az embernek az
embertől való elválasztásában. A szolga fájdalmait és seb eit ellenségei
Istentől való elvettetése bizonyítékának tartják. (A .megvetett", "kerü
lik" , "betegség" , "fájdalmak" küejezések halmozása és ismétl ése mu
tatja, milyen benső részvéttel mondják a tanitványok ezt a bűnvallo

mást>. Elfordítják tőle arcukat, mert azt hiszik, Isten verte meg. Az
ilyen megvetés egy izraelitát másképpen érint, mint minket. Az nálunk
nál jobban Isten választott népe tagjának tudja magát, és benne ta
lálja üdvösségét . De Isten szolgájának függetlenednie ke ll a néptől. Ó

csakis Istennek engede lmeskedhet ik, hogy valóban Isten nép én ek tagja
legyen . Viselnie kell az emberek megvetését. Senki sem leli tetszését
benne. A tanitványok beismerik, hogy ez a megvetés bűn. Nem ment
ség az, hogy a nép nem értette meg a prófétát . Az ószövetségben a
megismerés nem csupán éleseszű megfontolás eredménye, hanem sze.
mél yes tö rténés, amely az egész szívet, az egész embert igénybe veszi .
Megismerés és meg nem ismerés, megértés és meg nem értés elhatá
rozó egy ember értékére vagy értéktelenségére nézve. Ezért a vak nép,
amely nem becsülte a prófétát, bűnössé vált. Csak most, a halála után
nyí lik meg a szem ük, mint a paradicsomi emberpárnak :

. 6 azonba n hordozta betegségeinket ,
magára vette fájdalmain kat;
de mi öt megbé lyegze ttnek tartottuk,
az Is tentől m egver tn ek és m egalázo ttnak .
Pedig ö a mi gonoszságainkért sebesíttetet t meg.
a mi büneinkért töretett össze:
A mi jóvoltunkér t volt rajta a fenyít ék.
és az ö sebei által gyó gyultunk m eg!
Mi mindnyájan mint j uhok tévelyegtünk.
kiki a saját ut já t járta;
tle az Úr örá helye zte
minclnyájunk gonoszságát.
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Kegyetlen ébredés ez: A szolga betegsége megvetőinek betegsége
volt. Más volt Ő, mint amilyennek a közvélemény feltüntette. De ellen
ségei is mások voltak, mint gondolták. Magabiztosságuk kiméletlenül
összeom lik.

Amírit ezt a héber nyelvmüvészet szereti, a szelg át szembeállitják
azokkal, akikért sze nvedett. A mondatok hangsúlyos "ő"·vel vagy "nú"·
vel kezdődnek. Ebben a váltakozásban nyilvánvalóvá válik az igazság.
A próféta ellenségei azt hitték, hogy ismeri k Isten gondola tait. De va
ko k voltak. Kárhozottnak tartották Isten szolgáját. De annak szenve
désében a maguk bűne nyilvánult meg. A szenvedő szolgának és hi tet 
len ellenségeinek szembeállítása mégsem ezek elítélését célozza . A pró
féta szenvedései engeszteléssé válnak. értük. öt átdöfik, megverik, meg
fenyitik - és a bűnösök meggyógyulnak. A bűnvallom ás igy hálaének
be ive l át, a megváltó Isten dícsöítés ébe. Mindenki té velygett, senki
sem tudta az utat. De az Úr szelgáj ára helyezte sokak gonoszságát.
Második lzaiás sorsa nem csupán az, hogy együtt szenvedi nép ével az
Istentől jövő elvettetést, mint Jere miás vagy ózeás esetében: hanem
engeszteléssé váli k az ok vétkéért, akikhez küldetett és akik nem fogad
tá k el. Most más m egvilágitásban jelenik meg az a tö rvényszéki t ár
gyalás is, amelyben a szolga hall gatot t , és elí té lték:

1 Megkínozták, de készséggel engedelmeskedet t
és nem nyi totta m eg száj át ;
Mint a bárány, amelyet vágóhídra vezetnek,
és m int a juh, am ely eln émul nyírója előtt,

úgy nem nyitotta meg száját.
• Kiragadtatott a fogságból és íté letból!
De ki törődik sorsával?
M ert kivágatott az élők földjéről,

népem bünei miatt halálra sújtották.
• A gon oszok közt adtak neki sirt
és a gonosztevők közt sírhalmot .
bár nem cselekedett igaztalanságot ,
sem álnokság nem volt szájában.

A prófétát elha llga t tat ták. De elnémulása nem megadás volt: hango
sabban beszél, mint a szavai szóltak volna. A próféta nem kapott se
gitséget a fogságban és a törvény előtt. Senki sem törődött vele . De Ö

magára vett minden szenvedés t . Gya lázatos halála így nem pusztulás,
nem igazi vég. A tanítványok vér tanúságnak tekintik. Beszámolnak el
foga tásá ról, elítéléséről és erőszakos haláláról. A gonosztevők közé
temették! Senki sem törődött vele, se nki se m jegyezte föl, mindenki a
maga útját járta.

A "meg nem nyitotta száját" többszörös ismétlése a megalázás vég
ső mélyét jelzi, amí egy prófétát érhet. Elnénútották. (Az "álnokság
nem volt szájában" hangsúlyozása megerősiti ezt a Iöltételezést .) El
lenfelei azt rem élt ék. ho gy vele együ tt megsem mis ített ék azokat a csa-
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lóka reményeket, azokat az Illúzi óka t is, amelyeket az emberekben
fölébresztett. De a próféta tanítványai másképpen tudják. Nemcsak
hogy hisznek ártatlanságában, hanem ragaszkodnak üzenetéhez is. EI ·
ismeri k: "Szá jában nem volt álnokság!" Üzenete iga z, és az is marad.

A tanítványok bűnvallomása azzal végződik, hogy maga Isten állít
ja helyre a próféta m éltöság át. Elfogadta szenvedéseit és halálát
bűnért való áldoza tu l a nép ért. í gy Isten szolgá ján ak halálából új élet
fakad.

10 De az Úr tetszését lelte összetört jé ben .
Meggyógyította azt, aki éle té t b űn ért való áldozatul adta'
Meglátja majd i vadékai t és sokáig él .
Az Úr terve általa me gvalósul.

II Lelke kinos fáradságáért cserébe fényességet lát ma jcl
és j óllal:ik:
1.1egísmerésével az én szolgám
sokakat megigazulttá tesz.

" Ezér t a sokakat neki adom osztályrészül .
és számos embert kap zsákmányul,
mivel halál ra adta éle té t
és a gonosztev6k k özé számították,
pedig hát sokak bűnét hordozta
és a gonosztev6kért közbenjárt.

Eljutottunk it t a csúcsára annak , ahogyan egy em ber az üdvö zítő

Istennel együttműködhet. Isten szolgáj a bűnért való áldozatként adta
oda életét. Megbízatását azzal teljesítette be, hogy elfogadta az em
berek által okozott szenvedéseket .

Éppen az, ami sötétnek és kegyetlennek látszott, volt a dicsöség
kezdete. A próféta szenv edéseiben jutott el istenismeretének végső

kiérésére és hivatásának megértésére. Lelkének kínos fáradalmai után
most lá tj a a világosságot .

Tanítványainak vallomását maga az Úr erősíti meg. Isten szava
megmondja, miben áll a próféta halálának engesztelő ereje: megismeré
sében. Ez vol t szenvedéseinek alapja, és a szenvedésben beteljesedett.
Az a kín, amelyet el kellett viselnie, megvilágosodásának alapjává lett.
Most tőle, a megigazulttól, megigazulás származik azoknak a sokok
nak, ak ik megvetették. ök lesznek az öröksége, az osztályrésze. Mint
a győzelem után szétosztj ák a zsákmányt, úgy lesznek tulajdonai. így
hát a szolga halála és felmagasztalása után bekövetkezik az a nagy
fordulat, amelyet megj ósolt. Amint a Második lzaiás előtti próféták
megkapták azt a hatalmat , hogy ne csak hirdessék, hanem végre is
hajtsák az ítéletet, éppúgy Második lzaiás nemcsak hirdeti, hanem
prófétai sorsában létre is hozza a megv ált ást. Talán nem eléggé gon
doljuk meg , hogy Izraelnek Második lzaiás korában emberi leg szölva
kevés esélye volt a fennmaradásra . Egyetlen vele szomszédos nép sem
kerülte el a fenyegető pusztulást. A pror étának haláli g hűnek kellett
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maradnia a remény üzenetéhez, hogy a halálos szü ksé gben csaknem
elvérző nép végre mégis meghallgassa.

így hirdeti a próféta előre Krisztust, nemcsak szavakka l, hanem
életével, szenvedésével és halálával is. Mit jelent ez minekünk? H a egy
próféta ennyire előképe lehet Krisztusnak, akkor akik az ő nevét vise
lik, azoknak is meg kell tudni jeleniteniök őt.

Második Izaiásban az em beri élet új távlatai nyílnak meg. Az ern
ber idáig elképzelhetetlen mértékben lehet Isten partnere és munka
tá rsa . Ha, mint Második lzaiás, haláláig hív ön, szeret ön, remélve ra
gaszkodik Istenhez, akkor Isten megdicsőülhet benne, és so ka knak
szerezhet üdvösséget általa. Talán az t mondja valaki, hogy azt , ami
Második lzaiás által történt, nem lehet egyszerűen általánosítani. E z
igaz! De bizonyára azt sem állíthatjuk, hogy azoknak, akiket Krisztus
nevére kereszteltek meg és akik Krisztust követik, nincsenek olyan
lehetőségei, amelyeket Második lzaiás már az ószövetségben megva
lósított.

Itt bukkanunk az okára annak, miért nem látják és fogadják el
sokan az "Isten szolgájáról" szóló énekeknek Második l zaiás könyvé
nek megfelelő magyarázatát. Aki kizárja az emberek minden megváltö
társi szerepét, mert minden egyes ember számára tökéletesen k özvet
len viszonyt követel meg Istennel, az még akkor sem vonatkoztathatja
ezeket a kijelentéseket a prófétára, ha ezt a kifejezésmód megkívánná.
Ezért magyarázatunk elfogadása messzemenő következményekkel jár
az Újszövetség magyarázatára és a keresztény életre vonatkozólag.

Ernst Haag

KESERVES A PRóFÉTAI HIVATÁS

Jaj nekem, anyám , miért szültél engem,
A civódás f ér fiát.
Az ellentmondás f ér fiá t az egész országban?
Nem vagyok senki hitelez6j e, sem adósa,
M égis mind enki át koz engem .
Igazán jóakarattal szol gáltalak, Jahve.
Közbenjártam nálad az ellenségért
A ba j és szorongatás idején.
. . . Te tu dod ezt , Jahve!
Emlékezzél meg r ólam és vis eld gondomat !
Allj ér tem bosszút üldöz6imen!
Ne ragadj el engem ,
Hanem halaszd el haragod!
Vedd figyelembe, hogy érted szenuetiek gyalázat ot !
Ha beszédeidre akadtam,
Eledelemmé lettek;
Szavad nekem örömöm
És szívem vidámsága volt ;
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