
hez képest az Úrnak ezek az ostorcsapásai csak igen csekély büntetések, amelyek minket csak ja
vulásra ösztönöznek és nem megsemmisitésünkre jöttek ránk" (Jud 8,27). Ezek a hűség próbaté
telei: .megvizsgáltál minket tűzzel, mint megvizsgálják az ezüstöt" (Zsolt 65,10).

Végül a Szentírás szerint az emberi szenvedésnek van közbenjáró és megszabaditó értéke is. Is
ten a jók és ártatlanok szenvedését felhasználja, hogy megmentse a bűnösöket. Így tett Jahve
Szolgája is: "fájdalmainkat ő viselte", az "Istentől megvert" , aki így lett '"a fájdalmak embere, a
betegség ismerője", az ő szenvedésével és halálával "sokakat megigazulttá tesz". "Életét bűnért
való áldozatul adta, a mi bűneinkért töretett össze. A mi békességünkért van rajta fenyíték, és az
ő kék foltjai által gyógyultunk meg" (Iz 53,4-6).

A szenvedés és a halál az ember történelmi sorsát mutatja. A helyzet más lenne, ha az ember
nem követett volna el bűnt, ahogy Szent Pál jelzi: "Amint a bűn egy ember által jött be a világba,
és a bűn által a halál, s így a halál átment minden emberre, mert mindenki vétkezett" (Róm 5,12).
Az ember alávettetett a szenvedésnek és a halálnak. Isten azonban az ember segítségére sietett.
Jézus személyében magára vette a világ bűneit. Ezért szállt alá a megtestesülés által, hogy gyöke
réig kiirtsa a bajt. Jé~s a szenvedést és a halált - a bűn következményeit - magára vette, hogy az
embert megszabadítsa azok bénító hatalmától. Egyedül Jézus személyében és életében derül teljes
fény az emberi szenvedés és halál IJHsztériumára.

Ily módon az Isten a szenvedő és a halállal eljegyzett embernek társa és barátja lett. De míg az
ember saját bűne miatt szenved, maga Krisztus ártatlanul szenved és hal meg. Nem a saját bű

néért, hanem a mások bűneiért. Szenvedésével és halálával az ártatlan Jézus megváltotta a bűnös

ember szenvedését és halálát. Ez nem jelenti azt, hogy szenvedéséve! és halálával az Isten Fia
megszüntette az ember szenvedését és halálát. Pusztán csak azt je!enti, hogy "megváltotta",
vagyis a szenvedést az üdvösség és a megváltás eszközévé tette, és ez a jele annak, hogy az Isten
győzelmet aratott a halálon. A bűnt legyőzte, az embert megváltotta és üdvözítette.

Egyedül
Évek szélsöpört udvarán
e/üldögél a ház előtt

s várja haza a holtakat.
kiket idő és fű benőtt.

Küszöbén vályogszag hasal.
rövid éjeit őrzi rég.
Gyorsan gördülő könny után
szeméhez kapja kézfejét.

Fakó kendőjén igazít,
most már senkit sem vár haza 
nyárfáján fészket rak a nap
széllel kötözött madara.
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