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DOBRA NOWINA WED£UG
DEUTERO-IZAJASZA (Iz 52,7-10)

Ks. Janusz Lemañski

Znamienny jest fakt, ¿e Jezus g³osz¹c swoj¹ Dobr¹
Nowinê o Zbawieniu nie ukazywa³ jej jako czego� nowego
w sensie �cis³ym. Podkre�la³ raczej to, ¿e stanowi ona wy-
pe³nienie Prawa i Proroków (por. Mt 5,17; 7,12; 11,13 itd.).
To samo o Jego pojawieniu siê i misji przepowiadali Jego
uczniowie (por. Mt 1,22; 2,5.15.17.23; 3,3; 4,14; 8,17 12,17;
13,17.35 itd.). W poni¿szym artykule zostanie rozwa¿ony
tekst Iz 52,7-10 nazywany czêsto przez komentatorów
�Ewangeli¹ Deutero-Izajasza� ze wzglêdu na sw¹ blisko�æ
ideow¹ z przepowiadaniem i osob¹ Jezusa Chrystusa. Naj-
pierw zostanie ukazany kontekst historyczno-teologiczny
stanowi¹cy t³o dla tej prorockiej wypowiedzi (1), nastêp-
nie okre�lone granice i struktura samej perykopy (2) oraz
jej analiza egzegetyczna (3), aby na tej podstawie wykazaæ
jej szerszy � mesjañski wymiar (4).

1. KONTEKST HISTORYCZNO-TEOLOGICZNY

Skomplikowane realia historyczno-spo³eczne prze³omu
VII i VI wieku przed Chr.1 , które doprowadzi³y do upadku
królestwo Judy i w konsekwencji do wielkiej katastrofy
narodowej, wyznaczaj¹ w dziejach narodu wybranego nowy

1 Analizuje je G.W. Ahlström, The History of Ancient Palestine,
Minneapolis 1993; 19942, s. 784-803.
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etap w jego wêdrówce wiary. G³os proroków tego okresu:
Jeremiasza w Jerozolimie i Ezechiela na wygnaniu, roz-
brzmiewaj¹cy jako oskar¿ycielskie wezwanie do nawróce-
nia i wiary, kontrastuje wyra�nie z za�lepieniem
politycznych i religijnych przywódców jak i samego naro-
du. Tego stanu rzeczy nie zmienia nawet tragiczne wyda-
rzenie jakim by³a pierwsza deportacja do Babilonii (597
przed Chr.). Wówczas to król Jojakim wraz z ca³ym dwo-
rem i elitami swojego ludu (por. 2 Krl 24,13-16) zostaj¹
wysiedleni z Judei. Fakt ten jednak nie zostaje dobrze zin-
terpretowany przez ówczesnych mieszkañców Judy. Dla
tych, którzy pozostali w Palestynie wysiedleñców spotka³a
kara Bo¿a, a dla tych, których wypêdzono, obecno�æ po-
tomka dawidowego wyznacza³a z³udne nadzieje na rych³y
powrót2. Jednak b³êdna polityka proegipska Mattatiasza,
brata wygnanego w³adcy, znanego bardziej jako Sedecjasz,
którego Babiloñczycy osadzili na tronie (por. 2 Krl 24,17)
w nadziei, ¿e zagwarantuje pokój w tej czê�ci imperium,
doprowadzi do kolejnej katastrofalnej w skutkach interwen-
cji militarnej Nabuchodonozora, w konsekwencji której
zostanie zburzona Jerozolima wraz ze �wi¹tyni¹ oraz doj-
dzie do drugiej deportacji (587 przed Chr.) i unicestwienia
niezale¿no�ci Królestwa Judy (por. 2 Krn 36,17-20). Judea
stanie siê prowincj¹ babiloñsk¹ pod rz¹dami namiestnika
Godoliasza. Zamach na jego osobê (por. Jr 40,13-41,10;
2 Krl 25,22-26) zmusi kolejn¹ grupê Judejczyków do szu-
kania schronienia w Egipcie (582 przed Chr.).

Te traumatyczne wydarzenia k³ad¹ ostatecznie kres
wszelkiej nadziei na szybk¹ zmianê losów. Z religijnego

2 Jojakim zachowa³ na wygnaniu swój tytu³ króla Judy i cieszy³ siê
wzglêdn¹ swobod¹ na dworze Nabuchodonozora; por. Jr 52,31-34;
2 Krl 25,27-30 oraz ANET, s. 308. Podobn¹ swobod¹ cieszyli siê praw-
dopodobnie tak¿e pozostali wygnañcy (por. Jr 29,5-7), a takie zwroty,
jak �starsi Judy/Izraela� (Ez 8,1; 14,1; 20,1.3) czy �starsi na wygnaniu�
(Jr 29,1) pozwalaj¹ s¹dziæ nawet, i¿ diaspora cieszy³a siê równie¿ pew-
nego rodzaju autonomi¹ administracyjn¹ i prawdopodobnie religijn¹.
Temat ten rozwa¿aj¹ J.M. Miller, J.H. Hayes, A History of Ancient Isra-
el and Judah, Philadelphia 1986, s. 432-435.
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punktu widzenia natomiast stawiaj¹ otwartym problem: co
dalej z przymierzem pomiêdzy Jahwe i narodem wybra-
nym? Wraz z uprowadzeniem do Egiptu milknie g³os pro-
roka Jeremiasza. Drugi z wielkich proroków tego czasu:
Ezechiel, którego pierwszy okres dzia³alno�ci (593-587 przed
Chr.) znamionowa³ oskar¿ycielski ton wobec za�lepienia
swoich rodaków, zaczyna teraz g³osiæ swoje wyrocznie zbaw-
cze próbuj¹c odbudowaæ nadzieje na lepsz¹ przysz³o�æ na-
rodu. W jego przepowiadaniu z tych czasów (586-571 przed
Chr.; por. Ez 29,17) dominuj¹ ostre anatemy przeciwko lu-
dom, które wspó³dzia³a³y z Babiloñczykami w zniszczeniu
Jerozolimy (Ez 25-32) oraz s³owa otuchy wobec swego
narodu (Ez 33-37). Prorok zapowiada radykalne oczysz-
czenie i odnowê ludu (Ez 36), w piêknej i oryginalnej ale-
gorii (Ez 37) przepowiada odrodzenie narodu wybranego,
a swój szczyt jego wyrocznie zbawcze osi¹gaj¹ w dwóch
wielkich wizjach: jednej dotycz¹cej interwencji Jahwe
o charakterze militarnym przeciwko nieprzyjacio³om (Ez
38-39); drugiej o powrocie �Reszty� do ziemi obiecanej
(Ez 40-48). Prorok ukazuje dok³adny plan dotycz¹cy
przysz³o�ci swego narodu. Bêdzie to kraj ponownie podzie-
lony pomiêdzy poszczególne plemiona (Ez 47-48; por. Joz
13-21), a jego religijno�æ pozwoli odnowiæ kult (Ez 44-46)
wewn¹trz odbudowanej �wi¹tyni (Ez 40-42; por. Wj 25-
31; 35-40 = P). W samym centrum znajduje siê tu wizja
Chwa³y Bo¿ej powracaj¹cej do �wi¹tyni (Ez 43,1-12), dziê-
ki czemu Jerozolima przyjmie imiê �Jahwe jest tam� (Ez
48,35). Po tych pe³nych nadziei s³owach zapada jednak
NOC NIEWOLI!

Nietrudno sobie wyobraziæ, ¿e s³owa te musia³y brzmieæ
ironicznie w uszach wygnañców po piêædziesiêciu latach
zniewolenia. Naród wybrany prze¿ywa kryzys wszelkiej
nadziei. Zdemoralizowany religijnie, trawiony przez obce
kulty i synkretyczne praktyki, pogr¹¿ony w apatii nie wy-
daje siê dawaæ im wiary. Wówczas jednak na horyzoncie
dziejów pojawia siê nowa si³a polityczna: imperium per-
skie na czele ze swoim królem Cyrusem, które zaczyna coraz
wyra�niej zagra¿aæ Babilonii. Jak niegdy� prorok Nahum
zwiastowa³ upadek Asyrii, innego ciemiê¿yciela narodu
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wybranego, w swojej wizji zag³ady Niniwy, tak teraz zno-
wu rozbrzmiewa g³os anonimowego proroka poety, zwa-
nego Drugim (Deutero)-Izajaszem, którego przes³anie
w ca³o�ci przenikniête jest nadziej¹ i pociech¹ na rych³e
wyzwolenie (por. Iz 40,1-8). Bóg Izraela, który wydawa³
siê bezsilny wobec obcych potêg i niemy na wo³anie swe-
go uciemiê¿onego ludu og³asza teraz swój tyumfalny po-
wrót na Syjon (Iz 40,9-11).

Przes³anie tego proroka wyra�nie dzieli siê na dwie
czê�ci, zaznaczone zmian¹ problematyki. Rozdzia³y 40-48
koncentruj¹ siê na Jakubie-Izraelu (40,27; 41,8.14.17.21;
42,24; 43,1.15.22.28), który znajduje siê w niewoli i po-
gr¹¿ony jest w kryzysie moralnym i religijnym3. Rozdzia³y
49-55 natomiast zdominowane s¹ przez tematykê odnowie-
nia Jerozolimy i Syjonu4. Druga czê�æ wyra�nie wydaje siê
wiêc odzwierciedlaæ zainteresowania wspólnoty powygna-
niowej. DtrIz zaczyna zatem rekonstruowaæ to¿samo�æ na-
rodow¹ i religijn¹ Izraela odwo³uj¹c siê do najstarszych
korzeni pozwalaj¹cych na jego autoidentyfikacjê (Jakub-
Izrael por. Rdz 32,23-33), a pó�niej dodaje odwagi pierw-
szym repatriantom, którzy mogli czuæ siê zniechêceni wobec
ogromu zniszczeñ po powrocie do Jerozolimy. Temat, któ-
ry ³¹czy obie czê�ci jego Ksiêgi to Nowe Wyj�cie (40,3-5;
41,17-20; 42,14-16; 43,1-3.14-21; 48,20-21; 49,8-12; 51,9-
10; 52,11-12; 55,12-13)5.

3 G³ówne tematy rozwiniête w tej czê�ci to: (a) Babilonia-Cyrus:
41,1-5.25; 43,1-45; 44,24-45,7.13; 46,11; 48,12-16 (Cyrus); 46-47 (Ba-
bilonia); (b) stare i nowe rzeczy: 41,21-29; 42,6-9; 43,8-13; 44,6-8; 45,21;
46,8-11; 48,3-8.14-16; (c) polemika z obcymi kultami: 40,19-20; 41,6-
7; 42,17; 44,9-20; 45,20; 46,1-7; 47,9b-15; (d) wy¿szo�æ Jahwe: 40,12-
18.21-31; 41,21-28; 42,14-17; 45,9-13; 46,3-5; 48,1-11.

4 Por. U. Berges, Das Buch Jesaja. Komposition und Endgestalt
(HBS 16), Freiburg-Basel-Rom-New York 1998, s. 323.325-328.

5 K. Kiesow, Exodustexte im Jesajabuch: Literarkritische und Mo-
tivegeschichtliche Analysen (OBO 24), Göttingen 1979; H.M. Barstad,
A Way in the Wildrnees. The �Second Exodus� in the Message of Se-
cond Isaiah (JJS.M 12), Manchester 1989; M. Go³êbiewski, Idea �No-
wego Wyj�cia� u Deutero-Izajasza, RBL 47/1994, s. 234-242.
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2. GRANICE I STRUKTURA TEKSTU

Tekst masorecki i 1QIsa prezentuj¹ Iz 52,7-10 jako od-
rêbn¹ perykopê i takie granice przyjmuje te¿ wiêkszo�æ
wspó³czesnych komentatorów. Nie brak jednak te¿ zwolen-
ników po³¹czenia w. 7-10 z zapowiedzi¹ Nowego Wyj�cia
w w. 11-12 lub poprzedzaj¹cymi j¹ wersetami6. Iz 52,1-6
zapowiada przywrócenie pierwotnego statusu jakim cieszy³
siê Syjon i �wiête miasto Jeruzalem. Bóg ponownie og³asza
swoje prawo w³asno�ci do tego miejsca. Wiêzy zostan¹ roz-
wi¹zane a grzechy przebaczone. Mo¿na wiêc zacz¹æ g³osiæ
Dobr¹ Nowinê (por. w. 7-10). Tematycznie zatem w. 1-6
i w. 7-10 s¹ ze sob¹ powi¹zane7. Obie partie tekstu ró¿ni¹
siê jednak pomiêdzy sob¹ od strony literackiej. W pierw-
szej daje siê s³yszeæ g³os Boga, a w. 4-6 maj¹ charakter
narratywny. W drugiej (w. 7-10) wydaje siê przemawiaæ
sam prorok, a tekst ma wyra�nie cechy poetyckie. Jak za-
uwa¿a Westermann8, wspó³czesne t³umaczenia nie oddaj¹
w pe³ni liryki tego poematu, który trzeba wyobraziæ sobie
jako �piewn¹ recytacjê, a w w. 9-10 mamy nawet typowy
fragment hymnu uwielbiaj¹cego, który zwykle zamyka
u DtrIz d³u¿sz¹ sekcjê (por. 42,10-13; 44,23; 45,8,20-21;
49,13; 51,3).

W.11-12 tematycznie stanowi¹ natomiast nowy akt, któ-
rego tre�æ jest progresywna w stosunku do poprzedniej sce-
ny. Chodzi tu o wezwanie do Nowego Wyj�cia (Exodusu).
O ile w w. 7-10 dominuje terminologia akustyczna zwi¹za-
na z rozprzestrzenianiem siê �Dobrej Nowiny� i jej per-

6 C. Westermann, Isaia. Capitoli 40-66, Brescia 1978, s. 301-305
(oryg. niem. ATD 19; Göttingen 1966; 19702); L. Stachowiak, Ksiêga
Izajasza II-III: 40-66 (P�w.ST IX-2), Poznañ 1996, 213; J.N. Oswalt,
The Book of Isaiah. Chapters 40-66 (NICOT), Grand Rapids-Cambrid-
ge 1998, 366nn. J.D.W. Watts, Isaiah 34-66 (WBC 25), Waco 1987,
s. 216 rozci¹ga scenê nawet na w. 3-12.

7 Por. P.D. Hanson, Isaiah 52,7-10, Interpretation 33/1979, s. 389-
394; R.F. Melugin, Isaiah 52,7-10, Interpretation 36/1982, s. 176-181;
K. Balter, Deutero-Jesaja (KAT X.2), Gütersloh 1999, s. 475.

8 Dz. cyt., 301.
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cepcj¹, o tyle teraz pojawia siê s³ownictwo typowe dla ru-
chu. Chodzi wiêc nie tylko o s³owa, ale o konkretne dzia³a-
nie, które pozwoli urzeczywistniæ siê tej zbawczej deklaracji
z poprzednich wierszy. Aby cieszyæ siê jej owocami nie
mo¿na pozostaæ biernym, trzeba powróciæ na Syjon. Tak wiêc
interesuj¹ca nas perykopa mie�ci siê w ramach Iz 52,7-10.

Powtarzaj¹cy siê motyw �ramiê Boga� (51,9-10; 52,10)
i dziwny styl powtarzanego imperatywu (51,9.17; 52,1.11)
sprawiaj¹, ¿e wielu egzegetów my�li tu o d³u¿szej kompo-
zycji. Nasza perykopa mo¿e zatem stanowiæ czê�æ wiêk-
szej jednostki literackiej zaczynaj¹cej siê np. w 51,1
(Beuken), 51,9 (Kissane, Westermann) lub 49,14 (Balter).
Zwraca tak¿e uwagê blisko�æ ideowa i jêzykowa naszej
wypowiedzi z tekstem programowym z Iz 40,1-119 oraz
z Na 2,1-3 (por. Iz 52,7-8) i Ps 98 (por. Iz 52,10). Nie chodzi
tu jednak tylko o akt liturgicznej celebracji wyzwolenia, ale
o deklaracjê konkretnego historycznego wydarzenia10.

Wewnêtrzna struktura tekstu pozwala na pierwszy rzut
oka wyszczególniæ w niej dwie czê�ci w. 7-8 i w. 9-10
(hymn). Pierwsze dwa wiersze ponadto maj¹ strukturê kon-
centryczn¹11: w. 7aA i 8b mówi¹ o czym� do patrzenia, a w.
7aB i 8a o czym� do s³uchania. S³ownictwo u¿yte w obu
czê�ciach jest jednak podobne. W. 10b wychwala zbawie-
nie (ješu�ah), które pos³aniec zapowiada w w. 7b. W koñ-
cowych s³owach pierwszej czê�ci stró¿e �widz¹� (r�h)
powrót Pana na Syjon, a w ostatniej zwrotce krañce ziemi
�widz¹� zbawcze dzia³anie Boga. Obie czê�ci ³¹czy tak¿e,
jedyne u DtrIz, zestawienie rnn i jahddaw (w.8.9). W obu
czê�ciach powracaj¹ idee z prologu Iz 40,1-11 (por. w.
7aA=40,9; w. 9b=40,1-2aA; w. 10b=40,5). Tak¿e wyra¿enie
�nasz Bóg� stanowi¹ce klimaks dla drugiej czê�ci odpowiada

9 Kiesow, s. 161-162; R.G. Kratz, Der Anfang des Zweiten Jesaja
in Jes 40,1f und seine literarischen Horizonte, ZAW 105/1993, s. 400-
419.

10 Jako akt liturgiczny interpretuje tê perykopê Balter, s. 477; na
historyczny wymiar zapowiedzi za� k³ad¹ akcent Westermann, s. 302;
Oswalt, s. 368.

11 Kiesow, s. 115-116.
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deklaracji �twój Bóg� w centralnej linii poprzedniej zwrotki
(w. 7bB). Uderzaj¹cy jest w koñcu poszerzaj¹cy siê stop-
niowo kr¹g �wiadków �Dobrej Nowiny� o Bo¿ym królo-
waniu na Syjonie: w. 7 pos³aniec; w. 8 stró¿e Syjonu; w. 9
ruiny Jeruzalem; w. 10 ca³y �wiat. Te szczegó³y pozwalaj¹
dostrzec tu trzy sceny o podwójnym schemacie opartym na
wyró¿nieniu osób i miejsc ich dzia³ania12:

w. 7 na górach � pos³aniec
w. 8-9 Jeruzalem � stra¿nicy i ruiny Jeruzalem
w. 10 krañce ziemi � Jahwe i narody.

3. ANALIZA EGZEGETYCZNA

W. 7a. £atwo zauwa¿yæ tu bliski zwi¹zek z Na 2,1.
Wielu egzegetów snu³o na tej podstawie rozmaite spekula-
cje dotycz¹ce zale¿no�ci obu tekstów. Mo¿e jednak chodziæ
o zdanie obiegowe w Izraelu, gdzie Niniwa i jej zniszczenie
symbolizowa³y upadek obcych potêg wrogich wobec naro-
du wybranego. Zamiast hinneh (patrz/oto) z wypowiedzi
Nahuma, DtrIz stosuje tu zwrot mah-na�wu, który podkre-
�la emocjonalne zaanga¿owanie w wydarzenia, które bêd¹
za chwile referowane. Partyku³a pytajna mah u¿yta tu w sen-
sie esklamatywnym wyra¿a zaskoczenie i zdziwienie (por.
Rdz 28,17; Lb 24,5; Ps 8,2)13. Na�wu jest ró¿nie t³umaczo-
ne. Wyprowadza siê tê formê od �wh � �po¿¹daæ, pragn¹æ�,
co sugerowa³oby sens bliski upragnieniu, mi³owaniu cze-
go� lub od czasownika n�h (tu w qal) � �powabny, uroczy,
pe³en wdziêku�, którego sens by³by w tym wypadku po-
dobny do poprzedniego14. To zdziwienie odnosi siê w tek-
�cie do �stóp� pos³añca, które symbolizuj¹ ruch, a zachwyt

12 Hanson, s. 389: �A bi-polar pattern is discernible at each of the
four stages of this expanding proclamation: descriptions of dramatis
personae � reason for this response�. Podobnie Balter, s. 476.

13 Joüon § 162a.
14 KBL I, s. 20.621: �lieblich sein� dla Iz 52,7 w obu wypadkach ze

znakiem zapytania.



56

dotyczy raczej dobrej wie�ci, któr¹ przynosz¹, ni¿ organu cia-
³a jako takiego. To standardowe wyra¿enie na okre�lenie cze-
go�, co pojawia siê nagle i w zaskakuj¹cy sposób (por. Pnp
2,8). W po³¹czeniu z Iz 40,9 mo¿na s¹dziæ, ¿e góry, o których
mowa to �wiête miejsce, wywy¿szenie, z którego dochodz¹
dobre wie�ci, a wiêc mo¿e sugestia, i¿ pochodz¹ od samego
Boga? Jest to mo¿liwe, zw³aszcza ¿e przyimek �al znaczy nie
tylko �na�, ale i �nad/ponad� (por. te¿ inne wypowiedzi DtrIz
42,10-11; 44,23; 49,13). Wielu egzegetów jednak my�li tu
o wzgórzach otaczaj¹cych Jeruzalem (por. Ps 125,2), z któ-
rych dociera do miasta �Dobra Nowina�.

Kim jest jednak ów pos³aniec przynosz¹cy dobre wie-
�ci? Propozycje w tym zakresie by³y ró¿ne: prorok Jere-
miasz (por. Jr 25,11nn), powracaj¹cy Eliasz (Ml 3,23=4,5).
Jednak jak w Iz 41,27 tak i tu musi raczej chodziæ o kogo�,
kto zwiastuje wyzwolenie z niewoli babiloñskiej (por. Ez
37). W tradycji Izraela pos³aniec meba��er (LXX: euange-
lizómenos) przynosi³ zwykle dobr¹ nowinê o zwyciêstwie
(por. 1 Sm 31,9; 2 Sm 1,20; Jr 20,15 i zw³. 2 Sm 18,24-33;
negatywny przyk³ad 2 Sm 4,17). Chodzi wiêc o kogo�, kto
nie tyle zapowiada wydarzenia, ile informuje, ¿e mia³y one
miejsce15. Mog¹ mieæ wiêc racjê autorzy16 twierdz¹cy, ¿e
uciele�nieniem tej Dobrej Nowiny, która dociera teraz do
Jeruzalem, jest karawana pierwszych repatriantów powra-
caj¹cych do ojczyzny.

W po³¹czeniu z tre�ci¹ tej Dobrej Nowiny, o której bê-
dzie za chwilê mowa (w. 7b), pos³aniec ten zosta³ uto¿sa-
miony z zapowiedzi¹ mesjañsk¹, która wype³ni³a siê
w osobie Jezusa Chrystusa17. Tê tendencjê interpretacyjn¹
widaæ wyra�nie w Rz 10,15, gdzie �w. Pawe³ cytuje Iz 52,7a
razem z Iz 53,1 mówi¹c o g³oszeniu Ewangelii Chrystusa.

15 ThWAT I, 845-849.
16 Watts, s. 217; Stachowiak, s. 214.
17 Oswalt, s. 368: �of course, this is exactly conguent with what the

Christian faith considers its good news (euangelion) to be�. Por. te¿
J. Fichtner, Jesaja 52,7-10 in der Christlichen Verkündigung, A. Kusch-
ke (red.), Verbannung und Heimkehr (Fs. W. Rudolph), Tübingen 1961,
s. 51-66.
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W. 7b. U¿yty rzeczownikowo imies³ów meba��er ma
za sob¹ teraz trzy dope³nienia (imies³owy w funkcji cza-
sownikowej). Ta akumulacja czasowników mówi¹cych ma
swoist¹ strukturê koncentryczn¹. Centralne miejsce zajmuje
powtórzony termin meba��er obramowany przez termin
ma�mia�. Imperfekt qal pochodz¹cy od �m� zwykle wpro-
wadza S³owo Bo¿e. Zatem tre�æ przes³ania ma Boskie po-
chodzenie. Tym czasownikom zostaj¹ przypisane teraz trzy
rzeczowniki: pokój (�alôm), dobro (tôb) i zbawienie
(je�u�ah). W szerokim sensie wszystkie te wyra¿enia s¹ sy-
nonimiczne. Ich komasacja wydaje siê sugerowaæ, ¿e autor
poematu nie mo¿e znale�æ odpowiedniego s³owa, aby wy-
raziæ w pe³ni tre�æ, któr¹ chce przekazaæ18 .

Pokój (por. Na 2,1; 2 Sm 18,28) to s³owo bogate w tre�æ
zbawcz¹ i zarazem suma wszelkiego zbawienia (por. Iz 45,7;
BT t³umaczy �pomy�lno�æ�)19. Od dobrego w³adcy oczeku-
je siê odnowienia i utrzymania pokoju (Ps 72,3.7; Iz 9; 11),
który jest owocem sprawiedliwo�ci (Iz 32,17) i zarazem re-
zultatem zazdrosnej mi³o�ci Boga (Iz 9,6-7). Pokój zatem to
znak w³a�ciwej relacji z Bogiem i pomiêdzy lud�mi.

Dobro (razem z �pokój� por. Jr 8,15). Ró¿nica wzglê-
dem poprzedniego wyra¿enia jest raczej subiektywna20.
Chodzi o wszelk¹ pomy�lno�æ materialn¹ i duchow¹. Do-
bro, to co�, co siê daje lub otrzymuje. Termin wydaje siê
podkre�laæ zasadnicz¹ tre�æ przes³ania przyniesionego przez
zwiastuna Dobrej Nowiny (por. Iz 41,7; 55,2). Poniewa¿
kontekst wypowiedzi zak³ada powrót z niewoli
i restauracjê Syjonu, mo¿e ten termin pozostawaæ w relacji
z �dobr¹ ziemi¹� (Wj 3,8), któr¹ Bóg b³ogos³awi³ �dobrym
s³owem� (Joz 21,43-45). To b³ogos³awieñstwo pozostaje
aktualne pomimo d³ugiej niewoli (Jr 29,10; 32,43). Aby
tego do�wiadczyæ trzeba jednak powróciæ do ziemi obieca-
nej (por. Iz 52,11-12). S³owo to mo¿e oznaczaæ równie¿

18 J.K. Koole, Isaiah III.2: Isaiah 49-55 (HCOT), Leuven 1998,
s. 233.

19 W Iz 33,7 �wys³annicy pokoju� p³akali nad losem Jerozolimy
zgotowanym jej przez Asyryjczyków.

20 THAT II, s. 934-935.
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powrót wszystkich rzeczy do pierwotnego stanu stworze-
nia (por. Rdz 1,4.10 itd.)

Zbawienie czasem mo¿e mieæ sens zwyciêstwa (1 Sm
14,25), ale dwie poprzednie wypowiedzi pozwalaj¹ s¹dziæ,
¿e chodzi tu o wyzwolenie (por. Iz 52,3). Dwa poprzednie
dary Syjon otrzyma w³a�nie z tej racji, i¿ Bóg wyzwoli³ swój
lud. Zbawienie implikuje zatem ca³kowity i ostateczny cha-
rakter Boskiej interwencji, a jak poka¿e Iz 52,13-53,12 me-
diatorem tego bêdzie S³uga Jahwe. To z kolei zak³ada
wyzwolenie tak¿e od grzechu21 .

Wszystko to jest mo¿liwe tylko wtedy, gdy Bóg zacznie
królowaæ, i ta deklaracja stanowi tre�æ ostatniego stychu
(w. 7bB). Wypowied� jest tym razem krótsza od poprzed-
nich, st¹d czasem uwa¿ana za glossê dopisan¹ to pierwot-
nego tekstu22. Nie jest to jednak s³uszne. O królewsko�ci
Boga by³a ju¿ mowa w tradycji Izraela (Lb 23,21; Pwt 33,5;
por. te¿ Sdz 8,22-23; 1 Sm 8,7; 12,12) i z czasem powi¹za-
no j¹ z teologi¹ Syjonu (Wj 15,18; Ps 24,7-10; Ps 93-99),
co rzutowa³o na przekonanie o nienaruszalno�ci tego �wiê-
tego miejsca. Ta pewno�æ zosta³a mocno nadwyrê¿ona po
zniszczeniu przez Babiloñczyków miasta i �wi¹tyni. £a-
two zauwa¿yæ jak trudno przychodzi autorowi Lm 5,8 na-
zwanie Boga królem. Z drugiej jednak strony w tych samych
tragicznych okoliczno�ciach autor Ps 74,12 (por. Iz 44,6)
zwraca siê do Jahwe �mój królu�, a Ez 20,33nn zapowiada
królowanie Boga. Tak¿e DtrIz nazywa³ ju¿ Boga �królem
Jakuba� (Iz 41,21) i �królem Izraela� (44,6; por. 43,15:
�wasz król�). W rozwa¿anym tek�cie u¿yte jest wyra¿enie
malak �elohajk typowe dla Psalmów intronizacyjnych (por.
Ps 93,1; 96,10; 97,1; 99,1). Dyskusja nad tre�ci¹ tego zwrotu23,

21 Na temat tego tekstu i jego mesjañskiej typologii zob. mój arty-
ku³ Cierpienie �S³ugi Boga� typem zbawczej Pasji Chrystusa, Verbum
Vitae 1/2002, s. 75-101.

22 Tak np. G. Fohrer, Jesaja 40-66 (ZBK 19.3), Zürich 1964; 19862,
s. 156 nota 136.

23 Por. THAT I, s. 908-920 zw³. 914-918; J.H. Ulrichsen, Jhwh
Malak! Einige sprachliche Beobachtungen, VT 27/1977, s. 361-374 zw³.
370-371; P. Welten, Königsherrschaft Jahwes und Thronbesteigung, VT
32/1982, s. 297-310 zw³. 307-308.
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zaowocowa³a consensusem co do faktu, ¿e nie implikuje
on w sobie wcze�niejszej abdykacji ani faktycznej, ani sym-
bolicznej. U DtrIz ta deklaracja ³¹czy siê z tez¹, ¿e Jahwe
stawia wyzwanie obcym bóstwom (41,21; 44,6) i zapowia-
da upadek Babilonii (43,15). Te fakty sprawi¹, i¿ Izrael roz-
pozna w Nim na nowo swego Króla. Jahwe nie jest ju¿
jednak okre�lany jako �król narodów� (Ps 47,9) czy �król
bogów� (Ps 95,3), albowiem wyra¿enia te maj¹ imperialne
konotacje. Zamiast rzeczownika �król� mamy tu formê cza-
sownikow¹ w perfekcie, któr¹ mo¿na t³umaczyæ �On jest
Królem� lub �On króluje�. Je¿eli czasownik mlk poprze-
dza podmiot w zdaniu niezale¿nym ma zawsze sens czego�
na nowo rozpoczêtego (2 Sm 15,10; 2 Krl 9,13), st¹d rów-
nie¿ t³umaczenie �sta³ siê królem� lub �zaczyna królowaæ�
jest równie¿ dopuszczalne. U¿ycie czasownika podkre�la
aktywno�æ Boga w powrocie na Syjon uciele�nion¹ przez
akt wyzwolenia swego ludu. To zbawcze dzia³anie stanowi
zarazem odpowied� na lament Syjonu z Iz 49,14: �Jahwe
mnie opu�ci³, Jahwe o mnie zapomnia³�.

Zwrot �twój Bóg� mo¿e podkre�laæ akt przymierza (por.
w. 9 �jego lud�; w. 10 �nasz Bóg�; zob te¿ Iz 40,1). Relacja
przymierza pomiêdzy Jahwe i Izraelem zostaje wiêc przenie-
siona symbolicznie na Syjon-Jeruzalem. Trudno wykluczyæ,
¿e za t¹ deklaracj¹ nie stoi jaka� têsknota charakterystyczna
dla teologii przedwygnaniowej za idealnym ziemskim kró-
lem, która nigdy w historii narodu wybranego nie doczeka-
³a siê realizacji. Ten idea³ bowiem uciele�niæ mo¿e jedynie
sam Bóg24. By³by wiêc to pierwszy krok ku �eschatologi-
zacji� tych oczekiwañ25.

W. 8. Do g³osu pos³añca nios¹cego Dobr¹ Nowinê do-
chodz¹cego z gór okalaj¹cych Jeruzalem (w. 7a) do³¹czaj¹
teraz g³osy stra¿ników Syjonu. Przy realistycznej interpreta-

24 B.M. Zapff, Jesaja 40-55 (NEB), Würzburg 2001, s. 321: �Mit
der Königsherrschaft Jahwes ist zugleich der Ausschluss eines künfti-
gen menschlichen Königs in Israel implieziert womit das Ideal der vor-
staatlichen Zeit widerkehrt�.

25 Por. R. Albertz, A History of Israelite Religion in the Old Testa-
ment Period II, London 1994, s. 456 (oryg. niem. Göttingen 1992).
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cji tego wyra¿enia mo¿e chodziæ o stra¿e wypatruj¹ce z mu-
rów miasta i jego wie¿, kto siê do niego zbli¿a. To oni jako
pierwsi dostrzegaj¹ zwiastuna i przekazuj¹ tê wie�æ pozo-
sta³ym mieszkañcom. Problem le¿y jednak w tym, ¿e mury,
z których mogliby to czyniæ le¿¹ w ruinie (w. 9). Stró¿e u Jr
6,17 i Ez 3,17; 33,6-7 (imies³ów qal jak tu; por. te¿ Iz 21,6nn;
56,10) to prorocy. Choæ Jeruzalem na razie to tylko ruina,
prorocki g³os oznajmia ju¿ przysz³¹ chwa³ê odrodzonego
miasta. Na�a� kôl oznacza podniesiony g³os, krzyk, który
oznajmia Dobr¹ Nowinê przynoszon¹ przez pos³añca prze-
kazuj¹c j¹ kolejnym oczekuj¹cym. Paralelny do tego wyra-
¿enia jest termin ranan (piel) ���piewaæ z rado�ci�. Ju¿
wcze�niej do wspó³udzia³u w tej radosnej pie�ni zaproszo-
ny by³ ca³y wszech�wiat (Iz 44,23; 49,13) a pó�niej sam
Syjon (Iz 54,11). Na razie do tego chóru do³¹czaj¹ g³osy
stra¿ników (por. jahddaw = razem, wspólnie). Powodem
tego radosnego wo³ania i �piewu jest to, co widz¹ na w³a-
sne oczy. Zwrot �ajin be�ajin (dos³ownie �oko w oko�)
w Lb 14,14 oznacza, ¿e Jahwe ukaza³ siê ludowi w s³upie
ob³oku, tak jak wcze�niej przemawia³ do Moj¿esza �twa-
rz¹ w twarz� i �ustami do ust� (Wj 33,11; Lb 12,8; Pwt 5,4;
34,10). Równie¿ Sedecjasz po swoim aresztowaniu patrzy³
królowi babiloñskiemu prosto w oczy (por. Jr 32,4; 34,3).
Teraz podobnie wyzwolony Syjon staje oko w oko ze swoim
Wyzwolicielem. Czy jednak jakikolwiek cz³owiek poza Moj-
¿eszem mo¿e w ten sposób patrzeæ jeszcze na swego Boga?
Jahwe powraca na Syjon26. Powrót Jahwe na Syjon jest czê-
stym motywem w Biblii (Iz 63,17; Za 1,16; 8,3; Ml 3,7;
Ps 90,13; 2 Krn 30,6). Ezechiel opisywa³ jak chwa³a Jahwe
opuszcza³a to miejsce (Ez 10,18; 11,22-23) razem z pierw-
sz¹ grup¹ wygnañców, ale i zapowiada³ jej powrót (Ez 43,1-
12). Ten powrót oznajmia³ te¿ sam Drugi Izajasz (Iz 40,9-11).
Teraz wiêc ta wizja zdaje siê urzeczywistniaæ. Stró¿e jako

26 Be�ub wspó³czesne t³umaczenia rozumiej¹ termin �wracaæ�
w sensie nieprzechodnim: �powracaj¹cy�, za� Syjon jako biernik wystê-
puj¹cy w charakterze przys³ówkowym �na (do) Syjon� por. Koole,
s. 237: adverbial accusative of  direction.
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pierwsi widz¹ na w³asne oczy to, czego Izrael nie móg³ ogl¹-
daæ od tak dawna. W powrocie wygnañców (drugie Wyj�cie)
objawia siê ta sama moc i ten sam Bóg, który wyprowadzi³
ju¿ raz Izraela z niewoli egipskiej (pierwsze Wyj�cie), a wszyst-
ko to jest znakiem potêgi i królewskiego autorytetu Jahwe.

W. 9. W stylu hymnicznym prorok zwraca siê teraz do
ruin Jeruzalem. Jak zapowiada³ to ju¿ w 44,26 (por. 49,19)
bêd¹ one odbudowane. W Iz 51,3 ruiny maj¹ sens metafo-
ryczny: s¹ pocieszane. Tu ta pociecha dotyczy jednak ludu
(�ammô � mój lud w. 9bA) i Jeruzalem (w. 9bA). Mo¿e wiêc
chodziæ o sens figuratywny, w którym ruiny symbolizuj¹ jed-
nocze�nie po³o¿enie narodu wybranego. Ta radosna Dobra
Nowina, która dociera do ludu musi pobudziæ go do �piewu
wys³awiaj¹cego zbawcze dzia³anie Boga, w którym ju¿
uczestnicz¹ pos³aniec (w. 7) i stró¿e Syjonu (w. 8). Wyra¿e-
nie jahddaw (= razem; por. w. 8a) mo¿e wiêc oznaczaæ roz-
przestrzenianie siê dobrej wie�ci i poszerzanie krêgu tych,
do których ona dociera. Teraz ju¿ ca³e zastêpy uczestnicz¹
w tym radosnym �piewie s³awi¹cym dzie³o wyzwolenia
dokonane przez Boga Izraela, który jest znowu Królem na
Syjonie.

W. 9b podaje motywy tego zachowania (por. Iz 49,13bA).
Pociecha (niham) przyniesiona do �wiêtego miasta Jeruzalem
nie ogranicza siê tylko do s³ów (w. bA), ale ma te¿ wyraz
w konkretnym dzia³aniu zbawczym (w. bB). Poniewa¿ Jahwe
odkupi³ (gâ�al; por. Iz 41,14; 51,10) swój lud, ten mo¿e teraz
do Niego powróciæ (por. Iz 44,22). To tre�æ radosnej nowi-
ny! �wietno�æ Syjonu le¿y nie w jego murach i pa³acach, ale
w odkupieñczej mocy Boga, który z niego króluje27.

W. 10. Psalmista medytuj¹cy nad upadkiem Jerozolimy
(Ps 74,11) mówi³ o cofniêciu ramienia Bo¿ego. Teraz to ra-
miê w ge�cie przygotowania do walki (por. Ez 4,7) zostaje
obna¿one. Jahwe jak wojownik wystêpuje teraz w obronie
swego ludu, chc¹c pokonaæ jego nieprzyjació³. Nie my�li

27 Trzy pojêcia wystêpuj¹ce w tym tek�cie: b�r (g³osiæ dobr¹ nowi-
nê), nhm (pocieszaæ) i g�l (odkupywaæ) stanowi¹ nerw Deutero-Izaja-
szowej nauki o zbawieniu por. zestawienie tych pojêæ Oswalt, s. 370.



62

siê tu zapewne o walce w sensie �cis³ym, ale o znakach
i cudach, które towarzyszy³y pierwszemu wyzwoleniu (Wj
14; Joz 10,12-14). Generalnie bowiem �ramiê Boga� sym-
bolizuje jego si³ê (Iz 40,10), restauracjê sprawiedliwo�ci (Iz
51,5) i ukazanie Jego ³aski (Iz 40,11). Jednym s³owem, jak
wyja�ni to w. bB, to zbawcze (je�ua�h) dzia³anie Boga, któ-
re lud widzia³ ju¿ podczas pierwszego Wyj�cia (Wj 14,13).
Tym razem dokona siê ono na oczach ca³ego �wiata (por.
dwa razy kal � wszyscy). Nie ma on udzia³u w zbawczych
skutkach tego dzie³a, ale jest jego �wiadkiem. Biblia mówi
jednak czêsto o uniwersalnym królowaniu Boga (Ps 98,3;
1 Sm 2,10; Ps 2,8)28. �Dzieñ Boga� przed oczami narodów
to temat Ez 20,5.7.19.20.26.42.44. Drugi Izajasz podejmuje
tê ideê choæ bez tak wyra�nych konotacji uniwersalistycz-
nych. Prorok jednak mówi³ ju¿ o �krañcach ziemi� (45,22)
zapraszaj¹c je do partycypowania w owocach zbawienia,
a w swoim S³udze og³asza³ dokonanie powszechnego wy-
zwolenia (49,6). Zapowied� takiego uniwersalistycznego
zbawienia jest te¿ charakterystyczna dla hymnów zawar-
tych w Ksiêdze Izajasza (Iz 12,1-6; 42,10-13; 55,5; 60,1-3)
i w Psalmach (Ps 96,1-3; 97,6; 98,2). Wielu egzegetów ³¹-
czy ca³¹ perykopê z Ps 96, a w. 10b literack¹ konstrukcj¹
przypomina Ps 98,3b.

Tak koñczy siê proklamacja zbawienia. Ostatnie s³owo
z w. 10 �nasz Bóg� odpowiada temu z w. 12. Krótka peryko-
pa wzywaj¹ca do wyj�cia z niewoli (w.11-12) jest wiêc do-
powiedzeniem, które nawo³uje teraz do wykonania z wiar¹
tego polecenia, aby móc do�wiadczyæ namacalnie owoców
zbawienia.

4. PERSPEKTYWA TEOLOGICZNA I TYPOLOGIA
TEKSTU

Centralne przes³anie tekstu wydaje siê zawieraæ w akla-
macji: �twój Bóg jest Królem� (w. 7b). To wyznanie wiary

28 Dwa ostatnie teksty w ³¹czno�ci z królem mesjañskim; por. te¿
proroctwa mesjañskie Mi 5,3; Za 9,10.
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�piewane przez Izraelitów w Ps 93-99. Nie zawsze jednak
³atwo by³o to uznaæ, zw³aszcza po dramacie niewoli babi-
loñskiej, gdzie wydawa³o siê, ¿e Bóg jest nieobecny (w. 8b),
a Jego �wiête ramiê wydawa³o siê byæ zbyt s³abe wobec po-
têgi królów Babilonii i ich bóstw. W tym dramatycznym
momencie rozlega siê jednak g³os stra¿ników S³owa Bo¿e-
go (proroków), którzy przekazuj¹ w radosnym okrzyku
(w.8a), ¿e to zbawcze S³owo �staje siê cia³em�, przynosz¹c
radosn¹ nowinê z wysoka (w. 7a). Koñczy siê adwent ocze-
kiwania i zwiastun Dobrej Nowiny og³asza pokój (por. £k
2,10-14) w najszerszym tego s³owa znaczeniu; ¿e rzeczy
znowu stan¹ siê dobre, jak by³y nimi pierwotnie (por. Rdz 1)
i wreszcie, ¿e nast¹pi wybawienie z udrêki. To prawdziwa
Ewangelia (=Dobra Nowina) o zbawieniu, która najpe³niej
zrealizowa³a siê w Jezusie Chrystusie (por. Ef 1,13; 6,15;
Rz 10,15). Te trzy radosne wie�ci to¿same z przekonaniem,
i¿ Bóg �pociesza� i �odkupuje� (w. 9) wymagaj¹ zdaniem
autora jeszcze raz podkre�lenia: to jest ZBAWIENIE na-
szego Boga (w. 10b). Decyduj¹ce jest jednak, aby ta nowi-
na zosta³a przyjêta, aby Syjon przyj¹³ swego Króla. Mo¿e
dlatego a¿ dwa razy w.8a mówi o g³osie zwiastuj¹cym Do-
br¹ Nowinê. Brzmi to jak przynaglenie: przebudzcie siê,
nie przeoczcie tego powrotu (por. Iz 40,3; Mt 3,3)

Dla pierwszych odbiorców znakiem Dobrej Nowiny
o zbawieniu, którego dokona³ Bóg Izraela by³ zapewne po-
wrót pierwszych repatriantów na Syjon. Dla kolejnych po-
koleñ upadek wielkich imperiów, których w³adcy mienili
siê byæ bogami (Babilonia, Imperium Helleñskie, Rzym)
stanowiæ musia³ prawdziwy i nieoczekiwany znak od Boga.
Wszystkie one bowiem wali³y siê w gruzy, jak niegdy� po-
tê¿na Asyria, której zag³adê w symbolicznym zniszczeniu
Niniwy przepowiada³ prorok Nahum. Dla chrze�cijan wi-
dz¹cych paradoksalny tryumf Jezusa Chrystusa, w którym
Bóg powróci³ na Syjon, aby dokonaæ zbawienia wszyst-
kich ludzi i królowaæ29 , a wie�æ o tym niesiona ma byæ a¿

29 Por. Mt 2,2; 21,5; 27,11.37; Mk 15,2.9.18.26.32; £k 19,38;
23,2.3.37.38; J 18,33.37; 19,3.14.15.19.21.
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po krañce ziemi (por. Dz 1,8), uto¿samienie izajaszowego
�Zwiastuna Dobrej Nowiny� nie sprawi³o ¿adnej trudno-
�ci. To ci, którzy g³osz¹, ¿e w Jezusie Chrystusie, to zba-
wienie proklamowane przez Deutero-Izajasza, uzyska³o
najpe³niejsze i najbardziej uniwersalistyczne wype³nienie.

Summary

The message of Is 52,7-10 is determined by declaration made
in v. 7bB: �your God has begun his reign�. This statement intro-
duces reality which may be recognised and realized through pe-
ace, good and salvation, gifts offered to God�s chosen people
 (v. 7bA). The reason why it is possible and actually happens is
because God comforts and redeems His people (v.9). The new
kingship is so splendourous that even the ends of the earth can
witness �salvation of our Lord� (v. 10b). Contents of this God
Tidings is similar to what christians call Gospel of Jesus Christ
(Rom 10,15). In this article the theological closeness between Is
52,7-10 and the proclamation of Jesus Christ is strongly  empha-
sised.
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