
Bohaterowie Starego Testamentu (28)

Deutero-Izajasz – pociecha i nadzieja na wygnaniu

• przedmiot: środkowa część Księgi Izajasza (Iz 40-55)

• Autor: anonimowy prorok działający na wygnaniu w Babilonii w połowie VI w., dobrze 
obeznany w wyroczniach swych poprzedników i twierdzący, że starodawne proroctwa 
wypełniają się w jego czasach
- Iz 40-55 datowana na 540 r.  (ze względu na zapowiedź podboju Babilonii przez Persów 
oraz zgody Cyrusa na powrót deportowanych Izraelitów do domu w 538 r.)

• Kontekst historyczny - sytuacja Izraela po 587 r.: 

- 562 – śmierć Nabuchodonozora II → szybki upadek imperium neobabilońskiego (dziś: Irak)
- rozwój królestwa Persów (dziś: Iran): 550 – podbój imperium Medów; 539 – Babilonii

• Wizja Dt-Izajasza: 

- podniesienie znaczenia zdarzeń z poł. VI w. (Babilonia → Persja) z poziomu historii 
politycznej do poziomu rozumienia historii świata jako dramatu odkupienia

- ogłoszenie, że Pan odkupił swój lud, Babilon upadnie, a Cyrus, wezwany przez JHWH do 
wypełnienia Jego woli (Iz 41,5-7; 44,28; 45,1), ma odegrać przełomową rolę w powrocie 
Izraela i odbudowie Jerozolimy

→ teologiczna zapowiedź, że JHWH dokona potężnego cudu umożliwiającego powrót z 
wygnania znajduje historyczne potwierdzenie w polityce Cyrusa (narody przynależące do 
imperium perskiego cieszyły się względną autonomią administracyjną, religijną i społeczną)

• teologia historii: wg Dt-Iz to JHWH wezwał, powołał i upoważnił Cyrusa, tak że jego nowa 
polityka wewnętrzna jest wyrazem spełnienia się zamiaru JHWH, by odnowić Izraela po 
okresie wygnania (Iz 44,28; 45,1)

- Bóg dokonał zarówno „rzeczy dawnej” (zniszczenie, upadek Jerozolimy), jak i dokonuje 
„rzeczy nowej” (Iz 43,16-21)

• Przesłanie pocieszenia i nadziei: nie tylko dla Izraela na wygnaniu, ale i o wartości 
ponadczasowej: 

«Pocieszcie, pocieszcie mój lud!» - mówi wasz Bóg. 2 «Przemawiajcie do serca 
Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego 
odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy», 3
Głos się rozlega: «Drogę dla Pana przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu 
gościniec naszemu Bogu! 4 Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i 
wzgórza obniżą; równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną gładką. 5 
Wtedy się chwała Pańska objawi, razem ją wszelkie ciało zobaczy, bo usta Pańskie to 
powiedziały». (40,1-5)
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• Tematy teologiczne:

(1) Nowe Wyjście

(i) Iz 40,1-11 – wyrocznia otwierająca Dt-Iz
(ii) Iz 43,16-20
(iii) Iz 51,9-11

(2) Polemika przeciwko idolatrii

- problem dla wygnańców: czy nasz Bóg zawiódł? Okazał się słabszym niż myśleliśmy? Czy 
wobec naszej klęski bogowie Babilonu nie okazali się po prostu silniejsi?
- wyzwanie rzucone babilońskim bogom (Iz 41,25-29; 48,3-8)
- wyższość JHWH nad bożkami (44,25-26)
- kategoryczna odmowa uznania, że inni bogowie mają jakąkolwiek siłę; praktyczne 
zaprzeczenie ich istnieniu (tego nie było do tej pory w Biblii Hebrajskiej!) - Iz 43,10-11; 
44,6.8-10

→ Dt-Iz = pierwszy monoteista w tradycji biblijnej (!)

- wcześniej: jahwizm miał charakter monolatrii (inaczej: henoteizmu), tj. oddawano cześć 
tylko jednemu Bogu JHWH, ale nie wykluczano istnienia innych bogów; gr. monos – jedyny; 
latreia – kult, oddawanie czci

(3) Bóg Ukryty królem całej ziemi (45,15; 47,5-6.22-25)

→ nawiązanie do uniwersalistycznego wątku teologii Syjonu, obecnego w Proto-Iz oraz 
niektórych psalmach (por. Iz 2,2-4)
→ NIE pluralizm religijny, ALE: podporządkowanie wszystkich ludów Jerozolimie i jej Bogu
→ uniwersalizm, ale wciąż o zabarwieniu etnocentrycznym

(4) Sługa Pański - cztery pieśni o tzw. słudze JHWH:

(i) 42,1-4(9)
(ii) 49,1-6(7)
(iii) 50,4-9
(iv) 52,13-53,12

(5) Wyrocznie otuchy (Iz 49-55)

• Do przemyślenia: Rozważ na modlitwie fragment Iz 43,1-4:

 Ale teraz tak mówi Pan, Stworzyciel twój, Jakubie, i Twórca twój, o Izraelu: «Nie lękaj 
się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś mój! Gdy pójdziesz przez wody, Ja 
będę z tobą, i gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz 
się, i nie strawi cię płomień. Albowiem Ja jestem Pan, twój Bóg, Święty Izraela, twój 
Zbawca. Daję Egipt jako twój okup, Kusz i Sabę w zamian za ciebie. Ponieważ drogi 
jesteś w moich oczach, nabrałeś wartości i Ja cię miłuję, przeto daję ludzi za ciebie 
i narody za życie twoje.
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