
13 Íme, eredményes lesz a szolgám! Magasztos lesz
és felséges, igen magasra emelkedik.
14 Sokan csak iszonyodtak tőle, annyira torz volt;
nem volt már emberi a külseje, kinézete nem volt
emberhez hasonló. 
15 De bámulatba ejt majd sok népet, királyok is
befogják előtte szájukat, mert olyan dolgot látnak,
amiről senki sem beszélt nekik, olyasmit tudnak
meg, amiről addig nem hallottak. 

53:
1 Ki hitte volna el, amit hallottunk, és az Úr
karjának ereje ki előtt volt nyilvánvaló? 
2 Mint vesszőszál sarjadt ki előttünk, mint
gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép
alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem
olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. 
3 Megvetett volt, és emberektől elhagyatott,
fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk
arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk
vele. 
4 Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi
fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk,
hogy Isten csapása sújtotta és kínozta. 
5 Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket,
bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy
nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán
gyógyultunk meg
6 Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok,
mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta
mindnyájunk bűnéért. 
7 Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem
nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik,
vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő
sem nyitotta ki száját. 
8 Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de
kortársai közül ki törődött azzal, hogy amikor
kiirtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri
a büntetés?! 

9 A bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok
közé jutott halála után, bár nem követett el
gonoszságot, és nem beszélt álnokul. 
10 Az Úr akarata volt az, hogy betegség törje
össze. De ha fel is áldozta magát jóvátételül,
mégis meglátja utódait, sokáig él. Az Úr
akarata célhoz jut vele. 
11 Lelki gyötrelmeitől megszabadulva,
elégedetten szemléli majd őket. Igaz
szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével, és
ő hordozza bűneiket. 
12 Ezért a nagyok között adok neki részt, a
hatalmasokkal együtt részesül
zsákmányban, hiszen önként ment a
halálba, hagyta, hogy a bűnösök közé
sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára,
és közbenjárt a bűnösökért. 

6 perc
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Ézsaiás 52, 13-15; 53,

A keresztyénség kezdettől fogva úgy
értelmezte ezt az éneket, hogy az, az
eljövendő Messiásról beszél, így ezek az
Ebed- Jahve énekek, állandó szerepet kaptak
a nagypéteki liturgiákban. Nagypéntek
kétségkívül a keresztyének egyik legsötétebb
és legérthetetlenebb ünnepnapja, azonban
látnunk kell, hogy itt a keresztyén hit
origójával van dolgunk. Érthetetlen ez a világ
számára. Egészen addig szimpátiával
figyelnek, amíg a szeretetről, békességről,
igazságosságról beszélünk, azonban
elfordulnak ha a keresztről kezdünk el
beszélni. Miért lett a keresztyénség központi
szimbóluma a kereszt és nem mondjuk a
szív?  Meglepő módon Ézsaiás próféta az, aki
ezt megválaszolja nekünk.
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1, A kereszt emberi mivoltunk leplezetlen alakját mutatja
Jézus a a kereszten a mi állapotunkat és szenvedésünket vette magára. Michael Ende
könyvében, a Végtelen történetben Barnabásnak, a tizenhárom éves főhősnek kalandozásai
során, az úgynevezett Varázstükör kapun kell áthaladnia. Ez a tükör egyetlen dolgot csinál: aki
át akar haladni rajta, annak megmutatja a szépítetlen alakját, valódi lényét, leplezetlen
valóságát. Lehetséges, hogy a nagypénteki esemény, olyan, mint ez a tükör? Rendkívül
nyugtalanító, gondolat, hogy a Megfeszítettben az ember ősi megjelenési formájával, látható,
meztelen leplezetlen valóságával találkozunk. ez kemény kihívás egy olyan korban, amikor
mindenki „a pozitív gondolkodásra” épít. De mit használ ez, ha önbizalmunk, külsődleges
sikereink, doktori címünk, mind csak arra való, hogy elfussunk magunk elől? „Ecce homo –
Nézzétek: íme, az ember!” – mondja Pilátus a megvert és kigúnyolt Jézus láttán. Álljatok helyt
saját, igaz valótokkal szemben. Meg vagyok győződve róla, hogy a Jézusba vetett hit segít
abban, hogy helytálljunk saját igazi valónkkal szemben. A Jézusba vetett hit ezt mondja: Isten
ismer bennünket, és mégis szeret! Ő maga is ilyen reszkető lénnyé vált, és ott van hozzám
legközelebb, ahol egyáltalán nem bírom elfogadni magamat: mélységeimben kudarcomban és
halálomban is.
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2, A kereszt napfényre hozza a bennünk rejlő pusztító lehetőséget
Nem tudom mennyire tetszett az első kérdésre a válasz. A második válaszom még
fájdalmasabb. Hisz az áldozat szerepével még talán könnyen azonosítjuk magunkat, sőt
szeretjük is magunkat áldozatnak látni. De nem csak áldozatok vagyunk, hanem tettesek is.
Krisztus halála nem volt véletlen. Krisztusnak végig kellett járnia a szenvedésnek ezt az útját.
Világunkban a jónak szükségszerűen ez az útja: ha összetalálkozunk a valóban jóval, a kettő
közül a jó lesz a vesztes. Naiv az a leegyszerűsített világkép, hogy a legtöbb ember jó és csak
néhány gonosztevő dönti roma a világot. Ami felfoghatatlan: Isten valóban hagyja, hogy
keresztre feszítsék. Nem a zsidók, nem a rómaiak, nem Pilátus, hanem éppenséggel mi
magunk! Nem magyarázhatjuk ki magunkat azzal, hogy nem voltunk ott kétezer évvel ezelőtt,
persze, hogy nem voltunk ott. De Isten ott van a legkisebb munkatársban is, akire ráordítok,
mindenkiben, aki reszket tőlem, és aki fölött egyszerűen átsiklom, miközben a magam útját
nézem. Minden kereszt, bizonyos mértékig arra emlékeztet, hogy mi mindenre vagyok képes,
mint ember és ezzel korrigálja megszépített önarcképem.

3, A kereszt nem csak a problémát mutatja meg, hanem a megoldást is
Mi emberek, gyakran próbáljuk úgy legyőzni a rosszat, hogy felülütjuk. Hadseregeket állítunk
fel, vagy valahogyan felfegyverkezünk: katonailag, erkölcsileg, vagy másképpen. Ezzel szemben
Isten az életünkben lévő rosszat, a kereszttel közelíti meg. És azt szeretné, ha mi is így tennénk.
A szív a szeretet legkülönbözőbb formáit jelképezi, néha elég kétes formákat is. A kereszt ezzel
szemben a szeretet egy egészen konkrét formájáról szól: mégpedig arról a szeretetről, amely
odaadja magát. Ha a keresztyénség a keresztet állítja, az nem azért van, mert nem tartja
fontosnak a szeretetet, hanem azért, mert egy egészen pontosan meghatározott szeretet áll a
középpontjában: olyan szeretet, amely Istentől jön, amely látható alakot öltött Krisztus
személyében. Talán ez a legnagyobb különbség a keresztyénség és a többi vallás között. A
vallás megmondja nekem, hogy mit tegyek. A keresztyénség ezzel szemben azt mondja, amit
Isten értem tett.



Mit jelent az, hogy Jézus meghalt a bűneinkért?
Mindannyian tanultuk, hogy Jézus meghalt a bűneinkért. Nem szabad ezt úgy értelmezni, hogy
Isten véres emberáldozatot követel a megbocsátás áraként. Igazságérzetünk jogosan ellenkezik
ezzel. Sokkal inkább így magyaráznám: amikor egy ember csak a saját útját nézi, mások
szükségszerűen kárt szenvednek, lemaradnak az út szélén. Ennek helyrehozására két lehetőség
van: agy védekezünk, vagy megbocsátunk a másiknak. De addig nincs hatásos megbocsátás,
amíg az, aki kimondja, nem hajlandó elfogadni, amit a másik tett vele. A megbocsátás azt
jelenti: „Te valami rosszat tettél velem, de nem büntetlek meg emiatt, hanem azt akarom, hogy
közted és köztem minden rendben legyen. Inkább elviselem a kárt, mint hogy a közted és a
köztem lévő kapcsolat megromoljon.” Ezt jelenti: Jézus – áldozat a bűneinkért. Isten nem
követel áldozatot, hanem áldozatot hoz! Isten szeretete olyan hatalmas, hogy képes elviselni a
legnagyobb veszteséget, mintsem, hogy elveszítsen bennünket. 
Végül hadd legyen itt egy rövid megjegyzés. Nagypénteket a húsvét követi. A keresztet a
feltámadás. Borzasztó értelmetlen lenne, ha Isten útjának a végén a kereszt állna. Tény, hogy
húsvéti üzenet nincs nagypéntek nélkül. Isten győzelme a gonosz felett nem létezik előzetes
kudarc, odaadás és fájdalom nélkül. Ezért áll a feltámadás előtt a kereszt.
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[A könyv megvásárolható:
https://www.lutherkiado.hu/kiadvanyok/konyvek/lelkiseg/486-40-nap-alatt-az-en-korul]

"Mi emberek elveszettebbek vagyunk, mint
amennyire azt hajlandóak lennénk elismerni, de
a megváltásunk is mélyebb, mint azt remélni
tudjuk."

Søren Kierkegaard

26. Ápold emberi kapcsolataidat! Írj kézzel írott
levelet, valakinek, aki fontos számodra
(és jó a szeme és el tudja olvasni mit írtál).


