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Húsvét vigíliája
Iz 55,1-11

Szomjazók

Ti szomjazók, gyertek a vizekre mind, és bár nincsen pénzetek, 
siessetek ide! Vegyetek ingyen gabonát és egyetek, vegyetek pénz nélkül 
bort és tejet. Miért költitek a pénzt arra, ami nem kenyér, és a keresetet 
arra, ami jól nem lakat? Hallgassatok ide, figyeljetek rám, akkor jót 
esztek, és kövér falatokban lesz részetek. Fordítsátok ide a fületek és 
gyertek ide hozzám; hallgassatok rám, és élni fog lelketek.

Örök szövetséget kötök veletek, a Dávidnak megígért irgalom 
jegyében. Nézd, tanúul rendeltelek a népeknek, vezérül és parancsolóul 
a nemzeteknek. Olyan nemzeteket hívsz majd meg, amelyeket nem 
ismertél, és olyanok sietnek hozzád, amelyek nem ismertek, az Úrért, a 
te Istenedért, Izrael Szentjéért, aki majd megdicsőít.

Keressétek az Urat, amíg megtaláljátok, hívjátok segítségül, amíg 
közel van! Hagyja el útját a gonosz, és gondolatait a bűnös; térjen 
vissza az Úrhoz, mert megkönyörül rajta, Istenünkhöz, mert bőkezű a 
megbocsátásban. Hiszen az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az 
én útjaim nem a ti útjaitok – mondja az Úr. Igen, amennyivel magasabb 
az ég a földnél, annyival magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál, az én 
gondolataim – a ti gondolataitoknál.

Amint az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem 
megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi, hogy magot adjon 
a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, éppen úgy lesz a szavammal is, 
amely ajkamról fakad. Nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem 
végbeviszi akaratomat, és eléri, amiért küldtem.

Deutero-Izajás próféta könyvében a választott szakasz a vigasztalá-
sok könyvéből való és annak záró szakaszának tekinthető. Egymás után 
sorakoznak az ünnepélyes allegorikus képek, azért, hogy az igazi vallá-
sosságra figyelmeztessenek a kiürült és félreértelmezett szertatások kap-
csán. A szomjúság és éhség képe csak alkalmul szolgál arra, hogy a testi 
szükségletek helyett a lelki szükségletek keresésére hívják a népet.

A szövetség és a népek meghívásának képét kiterjeszti a választott 
népről minden nemzetre. Az Isten keresésének fontosságát hangsú-
lyozza, miközben felhívja a figyelmet, hogy az ember és az Isten útja 



64

más, az ember és az Isten gondolatai is mások. Az embernek tehát Isten 
útját kell keresnie.

A legcsodálatosabb kép Isten bölcsességének és földi hatásának 
szemléltetése az eső és a hó képével. Sokan élték át sivatag szélén az 
eső és a hó éltető erejét, és azt, hogy egy kiadós eső után megújul a 
természet. Ezt a csodát használja fel a szerző arra, hogy Isten igéjének 
emberi, lelki hatásáról beszéljen. Ha ez a hatás elmaradt, akkor valami 
baj történt, talán a föld nem fogadta be. Isten bölcsességével egy egész 
könyv-sor foglalkozik. A bölcsesség hatása titokzatos, de amennyiben 
az ember vagy egy egész társadalom befogadja, akkor megújul az or-
szág, sőt az egész föld is.

Mindegyik kép elgondolkodtató és lehetetlen nem gondolnunk 
arra, hogy ezek nemcsak a választott nép tagjaira, hanem ránk is vo-
natkozó képek. Az ember életét és sorsát áthatja az az eszme és az a 
gondolkodás, amely a lelkét uralja. Ha Istent és az isteni bölcsességet 
képtelen befogadni, akkor kiüresedik, embersége sérül. Ha befogadja, 
kivirágoznak emberi képességei.

A prófétai igehirdetés legszebb szövegeivel találkozhatunk, éppen 
Jézus szenvedéstörténetének megismerése előtt. Szükségünk is van rá, 
hogy ezek a szövegek készítsenek fel a szenvedéstörténet drámájának 
átélésére.




