
52,13 Hle, můj služebník (dosl. „otrok“) bude mít úspěch, zvedne se, povznese a vysoko se vyvýší.  
14 Jak mnozí strnuli úděsem nad tebou! Jeho vzezření bylo tak nelidsky zohaveno, vzhled se nepodobal člověku.  
15 Avšak on pokropí mnohé pronárody krví, před ním si zakryjí králové ústa, protože spatří, co jim nebylo vyprávěno, porozumějí tomu, o čem neslyšeli.  
53,1 Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se pak zjeví paže Hospodinova?  
2 Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země, neměl královský vzhled ani důstojnost. Prohlédli jsme si ho: Byl nevzhledný, že jsme po něm 
netoužili.  
3 Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolesti, zkoušený utrpením, jako ten, před nímž si lidé zakrývají tvář. Opovrhli jsme jím, nepočítali jsme s ním.  
4 On však nesl naše nemoci, obtížil se našimi bolestmi. A my? – Mysleli jsme, že je zasažen, ubit od Boha a pokořen.  
5 Jenže on byl proklán naší nevěrností, zmučen naší nepravostí. Naše výchova k pokoji na něj byla vložena a naše uzdravení do jeho podlitin.  
6 Všichni jsme vrávorali jako ovce, každý se obrátil na vlastní cestu, a Hospodin způsobil, že v něm byla sražena nepravost nás všech.  
7 Byl trápen, ale utrpení bez výčitek přijal (ústa neotevřel). Jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal němý, neotevřel ústa.  
8 Byl popraven bez vazby, bez soudu. Kdo pomyslí na jeho čest (rod)? Vždyť byl vyťat ze země živých raněn nevěrností mého lidu.  
9 Byl mu určen hrob se svévolníky, Ačkoliv se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti. Když však umřel, byl pohřben s boháčem.  
10 Hospodinu se zalíbila (Hospodin dopustil) jeho odvaha nechat se rozdrtit a dát svůj život pro život druhých. Služebník spatří potomstvo, bude dlouho živ, a co 
se Hospodinu líbí, v jeho ruce se podaří.  
11 Co vzejde z jeho útrap? – Uvidí (světlo) a nasytí se (dny). „Svou moudrostí (poznáním) dopomůže ke spravedlnosti mnohým: Ponese břemeno jejich 
nepravostí.  
12 Obdrží úděl spravedlivého (a s četnými bude dělit kořist), protože obnažil svůj život vstříc smrti a mezi nevěrníky byl počítán.“ On nesl hřích mnohých, aby 
druhé zachránil, sám sebe vydal na smrt.  


