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I 

JEREMIÁS ÉLETE ÉS KORA 

Luther Márton 1532-ben Jeremiás könyvéhez írt előszavá-
ban mondja: „Jeremiás rendkívül szomorú próféta volt, si-
ralmas és nehéz időkben élt s amellett igen nehéz volt az 
igehirdető szolgálata, mert több mint negyven esztendeig kel-
lett vívódnia rosszindulatú és csökönyös emberekkel. Nem 
sok haszna volt belőle, hiszen azt kellett látnia, hogy azok 
egyre gonoszabbak lettek: többször meg akarták ölni és sok 
csapást mértek reá. MegTcellett érnie és a saját szemével lát-
nia az ország elpusztítását és a nép fogságba vitelét . . . " 

Jeremiás éppen ezen a réven lett az ÖT egyik legrokon-
szenvesebb prófétájává. Sőt még több: az igehirdetők példa-
képévé, akinek élete és egész munká ja legmeggyőzőbben mu-
tat ja, hogy a prófétai igehirdetés mennyire és mindig idő-
szerű a gyülekezetben. Mert a prófétai ige — ahogyan általá-
ban minden isteni ige — ígéret és parancsolat, támadás és 
vigasztalás egyszerre az ember egész életét átfogóan. Ilyen, 
a világ eseményeit, népének, embertársainak, a gyülekeze t -
nek egész létét Isten igéjének a mértéke alá állító próféta 
volt Jeremiás. Népének legválságosabb perceiben hívta el Is-
ten, hogy a bűnösöket, a pártütőket kérlelhetetlenül leleplező 
és megtérésre hívó, a nyomorúságban vigasztaló és az elke-
rülhetetlen isteni ítéletben is Istennek a szeretetét és hűségét 
hirdető próféta legyen a választottak gyülekezetében. 

Csak akkor tud juk megérteni Jeremiás igehirdetését, ha 
beleállítjuk életét korának az eseményeibe. Jer születése 
előtt mintegy két emberöltővel (722. K. e.) foglalták el az 
asszírok Samáriát, Északizráel fővárosát. A kicsiny Júda még 
100 évig maradt fenn Asszíria vazallusaként. Szargón asszír 
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király el tudta foglalni Samáriát, de Szanheríb nem bírt Je-
ruzsálemmel, vissza kellett vonulnia (701), mert hadseregé-
ben kitört a pestis. Beteljesedett t ehá t Esaiás próféta jöven-
dölése: Sión megmenekült és a Dávidház megtarthat ta trón-
ját. Igaz ugyan, hogy ez nem jelentet t igazi szabadságot és 
függetlenséget, mert Júda Asszíria adófizetője lett. 

Az asszír birodalom Szanheríb utódai : Asszarhaddón (681— 
668) és Asszúrbanipál (668—626) a la t t érte el hatalma tető-
fokát. Egyiptomot is leigázta és bekebelezte az asszír biroda-
lomba. Ki tudott volna most már szembeszállni a hatalmas 
Asszíriával?! Csak természetes, hogy Júda is teljesen függő 
helyzetbe került Asszíriától Manassé uralkodása alatt (698—-
643). Uralkodása alat t született 650 körül Jeremiás Anatót-
ban. 

A 700—650 évek politikailag viszonylag nyugodtak voltak. 
A VII. sz. közepén azonban megváltozott a világ képe. Ami-
kor 640 körül Júdában Jóslás király lépett a trónra, Asszíria 
lassú gyengülése volt érezhető. Ezzel egyidejűleg mind erő-
sebb mértékben jutot t szóhoz Júdában α függetlenségi párt, 
amely Egyiptom segítségével akar ta Júdát függetleníteni az 
asszír birodalomtól. 

Valláserkölcsi szempontból megdöbbentő volt a helyzet Jú-
dában. Jeruzsálemet az asszír csillagistenségek szobrai és ol-
tárai „díszítették". Sión hegyén az idegen istenek bálvány-
képeinek mutat ták be az áldozatokat: elől maga a király s 
nyomában az előkelőségek. Mólóknak, az Ég királyának, első-
szülött gyermeküket áldozzák föl a vezetők. Az egész pogány 
bálványimádás csattanója pedig az a balga hit volt, hogy 
mindezzel az igaz Istent tisztelik. 

A széles néprétegek Baált, a kanaáni termékenységistensé-
get tisztelték. Vallásuk tele volt érzéki erkölcstelenséggel. 
Ezek az eltévelyedések adták az emberek minden egyéb tet-
tének is a sajátos veretet : nyereséghajhászás, erkölcstelen ki-
csapongás stb. 

Ilyen körülmények között lépett föl Jeremiás 627-ben. 
Aggodalmak nyomják, mert sejti , hogy a kicsi Júda nem 

tud megállni a világhatalmak ütköző pontjában. Azzal azon-
ban tisztában kell lennünk, hogy egy közelgő veszedelem 
előrelátása nem tudta volna a prófétai hivatás végtelen ter-
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hének a vállalására indítani, bármennyire is szerette népét! 
Mint minden próféta, Jeremiás számára is az Istennel való ta-
lálkozás jelentette a prófétai tudat kialakulását, amikor Isten 
szájába helyezte igéjét: „Igéimet adom most a te szádba". 
Azután fölövezi prófétai szolgálatára, mer t „Még mielőtt 
megalkottalak az anyaméhben, ismertelek s még mielőtt ki-
jöttél az anyaméhből, megszenteltelek és a nemzetek egyik 
prófétájává tettelek". Odaállítja népe elé, hogy bizonyságot 
tegyen Róla, hirdesse akaratát , amely ítélet és kegyelem: 
„Most, a mai napon nemzetek és királyságok ellen rendellek 
ki téged, hogy rontsál és bontsál, pusztíts és rombolj, építs 
és plántálj!" Ezek az igék tartalmazzák Je r igehirdetésének a 
lényegét. Isten nem retten vissza saját népe elpusztításától 
sem, ha megátalkodott vétkeiben. De az ítélet mellett mindig 
ott van szövetségi szeretete is, amely fölemel a porból, a 
megalázottságból és bűnbocsánatot ajándékoz: „Térjetek 
vissza, elfordult if jak, és kigyógyítlak elfordulástokból!" 

A még szinte gyermek, költői lelkületű Jer-ra nehéz órák 
szakadnak. De engedelmesen megindul az Isten kijelölte 
úton. Szülővárosában, Anatótban lép föl először, de a nép bű-
nös ellenállása menekülésre kényszeríti. Jeruzsálembe megy 
és ott mondja el első nagy beszédét. Szemére veti népének 
és a vezetőknek, hogy az igaz Isten tiszteletét bálványimá-
dással, telhetetlen érzéki vágyaik arcpirító kiszolgálásával 
váltották föl. És ezt betetőzik azzal, hogy Isten helyett saját 
erejükben és a pogány hatalmak erejében bizakodnak: „En-
gem elhagytak, a folyóvíz forrását, hogy víztartókat vá j janak 
maguknak — repedezett víztartókat, amelyek nem ta r t j ák a 
vizet". Lehet-e megtérés ilyen nagy elhajlás után? És ha nin-
csen, mit cselekszik Isten választott népével? 

A fiatalember rajongásával hiszi és reméli, hogy a nép és 
vezetők meglátják bűneik nagyságát és megfordulnak a 
pusztulásba vezető úton. Ezért kiáltja: „Tér j vissza elpártolt 
Izráel, így szól az ŰR, akkor nem bocsátom rátok haragomat, 
mer t én hű vagyok . . . nem tartok örök haragot" (3:12). En-
nek a megtérésnek azonban igazi bűntudattal és bűnbánattal 
kell párosulnia, mert különben föllángol Isten haragja, mint 
a tűz és olthatatlan lánggal fog égni. De a nép elpusztulása, 
a bűnös ember magára hagyása csak akkor következik be, ha 
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a nép és minden tagja Isten képére teremtettségének a leg-
csekélyebb nyomát is elveszítette. Ezért keresi és kutat ja J e -
remiás az igazakat. Népének a lelkipásztoraként járja J e r u -
zsálem utcáit és tereit. Beszédbe elegyedik a polgárokkal. 
Szemébe néz egyiknek is, másiknak is. De minél mélyebbre 
ás, annál elszomorítóbb az eredmény! Isten számadásra h ív ja : 
„Vizsgálóvá tettelek népemben, Te őrálló, hogy megismerd és 
megvizsgáld út jokat!" A számadás eredménye: „Mindnyájan 
fő-fő lázadók, rágalmazva járnak: . . . Mindnyája selejt!" 
(6:27k). 

Közben megváltozik a politikai helyzet. Babilónia elszakad 
Asszíriától, Júda is elszakad és Jósiás király a függetlenségi 
párt vezetőivel megtisztítja az istentiszteleti életet az idegen 
kultuszi elemektől. Jeremiás örömmel veszi ezt, bár jól tudta, 
hogy a szíveket nem lehet i lyen külső intézkedésekkel meg-
jobbítani. Mégis abból, hogy 622-től 609-ig majdnem teljesen 
visszalépett a nyilvános működéstől, arra következtethetünk, 
hogy jó kezekben tudta Júda sorsát. Amikor azonban 612-
ben Ninive elesett és Asszíria elpusztult, Nékó egyiptomi fá-
raó pedig megindult seregeivel, hogy elfoglalja Palesztinát és 
Szíriát, megint elérkezettnek látta az időt Isten igéje hirde-
tésére. 

Űj feladatok előtt állott. Jósiás idejében megszűnt a bálvá-
nyok tisztelete, papság és prófétaság hitvallást tett Jahve 
mellett. Sión hegyén megszűnt az aggodalmaskodás. Isten 
uralkodik a szent hegyen! A templomban elhangzik a bűnök 
megvallása és megbocsátása. A jelszó: „Az ÚR temploma, az 
ŰR temploma, az ŰR temploma ez!" (7:4). Míg azután elme-
rül t ebben a zarándok-hitvallásban minden aggodalom és lel-
kiismeretfurdalás! Jer azonban nem hagyja a lelkiismeretet 
elaludni. Először kérő-könyörgő szavakkal fordul a néphez: 
„Ne bízzatok hazug igékben! . . . Mert csak ha igazán megjob-
bítjátok út jai tokat és cselekedeteiteket. . . csak akkor enge-
dem meg, hogy ezen a helyen lakjatok" (7:5—7). A hallga-
tóság dacossága láttán azonban fölgerjed haragja, megsuhog-
ta t ja az isteni kalapácsot a hamis vigasztalók fölött és szent 
haraggal kiá l t ja : „Vajon latrok barlangjává lett ez a ház a 
szemetekben . . . Ugye ti loptok, gyilkoltok, házasságot törtök, 
hazugul esküdtök, a Baálnak tömjéneztek és más istenek 
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után jártok, akiket nem ismertetek, azután pedig bejöttök és 
megáíltok a színem előtt ebben a házban . . . és azután mond-
játok: .Megmenekültünk' —, hogy ugyanazokat az utálatos-
ságokat cse lekd jé tek! . . . azért úgy cselekszem ezzel a ház-
fa l , . . . ahogyan Silóval cselekedtem. És elvetlek benneteket 
a színem e l ő l . . . " 

Hogy milyen nehezére esett Jeremiásnak ezt az ítéletet ki-
mondania, azt akkor tudjuk elképzelni, ha arra a szeretetre 
gondolunk, amellyel népe, egyháza és temploma iránt visel-
tetett! Nehézzé tette az ítélet kimondását, mer t a templomban 
és azok előtt kellett kimondania, akik imádkozni mentek oda. 
De kimondta, mer t Istent és akaratát jobban szerette, mint 
népét és — saját magát! Hiszen a papok és az imádkozó nép 
Jeremiásra mondja ki a halálos ítéletet: A bűnös nép nem a 
bűnre haragszik meg, hanem a prófétára, aki azt szóvá merte 
tenni! A sokféle egymással is harcban és vitában álló párt 
mind egységbe tömörül ellene, mert leleplezte a bűnt és ki 
mer te rá mondani Isten ítéletét. 

Nagyon igaz, hogy elítélt Jeremiás mindenféle templom-
látogatást, amely kimerül a külsőségekben. Mintha csak azok 
ellen a ma is jól ismert kegyeskedő emberek és papok ellen 
szólna a próféta, akiknek minden szava csöpög a kegyesség-
től, de a templomajtón kilépve egészen másként élnek. Jere-
miásnak igaza lett. A külsőséges, szertartásokból álló isten-
tiszteleti élet gyümölcstelen maradt , fölperzselte a bűn. Jójá-
kím király rossz példája és a politikai viszonyok alakulása 
megint belesodorták a népet a Jósiás király előtti bálványimá-
dásba. Ebben az időben Jeremiás csak keseregni tudott. Nem 
tudott belenyugodni a megváltoztathatatlanba. Fenyeget és 
ostoroz. Mindhiába! Sőt egyre ellenszenvesebb lesz. Üldözik, 
az életére törnek: „Én meg mint a vágóhídra hurcolt kezes 
bárány nem tudtam, hogy milyen gondolatokat szőttek elle-
nem." (11:19). Égő hazaszeretetét nem értik meg. 

Megnehezítette munkáját a világpolitikai helyzet is. Júdá t 
nem fenyegette veszedelem és most az elbizakodott nép gú-
nyolni kezdi a prófétát : „Hol van az ŰR kijelentése? Most 
jöj jön el!" Végül börtönbe vetik. A fogságban lepereg lelki 
szeme előtt egész élete. Elhivatása órájától fogva tudta, hogy 
nem könnyű Isten ügyének szolgálata. De a nép hálátlansága 



és munkájának eredménytelensége lelkileg-testileg felőröl-
ték. Nem a néppel, h a n e m Istennel fordul szembe és kese-
rűen panaszkodik szolgálata miatt. Átokra nyílik az a jka : 
,Átkozott az a nap, amelyen születtem"! Úgy érzi, hogy nem-
csak az emberek, hanem Isten is cserben hagyta. „Olyan let-
tél hozzám, mint csalóka patak, melynek nincs állandó vize" 
(15:18b). Isten keze u tán nyúl, de az nem vigasztal, hanem 
nevel és helyre igazít: „Ha megtérsz, én is visszatérítlek té-
ged, előttem állasz; és ha elválasztod a jót a hitványtól, 
olyanná leszel, mint az én szám!" 

Az a fér f iú , aki egész életét Istennek és népének szentelte, 
akit csak az emberszeretet és zavartalan közössége Istennel 
kergettek bele a „perlekedésekbe" Istennel, ez a szent ember 
most alázatosan és bűnbánóan áll Isten elé. A nép nagy neve-
lője maradéktalanul a szent Isten nevelő iskolájának volt en-
gedelmes tanítványa, hogy Isten akaratának a meg nem al-
kuvó hirdetője lehessen a gyülekezetben. Kemény és nehéz 
iskola ez! Minden emberi önzésnek, önérdeknek, hiú kívánsá-
goknak és ellenkezésnek el kell némulnia! Jeremiás meghajol 
ez előtt a követelmény előtt és mint bűnös ember já ru l Isten 
elé: „Igaz vagy URam, ha perlek is veled" . . . mondja aláza-
tosan, sőt megtörten. Lassanként megtapasztalja, hogy a kö-
zösség Istennel nem tét len megnyugvás, mert ahhoz az Isten 
túlságosan nagy és az ember aránytalanul kicsiny, — hanem 
hivő szolgálatvállalás, alázatos meghajlás Isten akara ta előtt. 
Még akkor is, ha a magányosság, gúny és gyalázat lesz a pró-
féta osztályrésze! 

így é r t j ük meg Jeremiás vallomását: „Elcsábítottál URam 
és en elcsábultam? megragadtál és hatalmadba e j te t té l" 
(20:7a). Isten az egész ember t követeli és csak azokat tudja 
nagy céljai érdekében felhasználni, akik — Luther szavai 
szerint — engedik magukat vezettetni, mint a vak lovak. Éle-
tének ezeket a harcait is leírta, ahol nem a nép, a gyülekezet, 
hanem ő maga az érc és Isten az olvasztár. Isten nevelőisko-
lájában lemállott róla a salak és megmaradt a nemesérc. 

605-ben Nékó fáraót legyőzte Nebukadreccár babilóniai ki-
rály. Egész Júda megret tent szövetségese vereségének a hal-
latára. Akkor még egyszer megkísérelte Jeremiás, hogy meg-
térítse Jahvéhoz, a helyes útra a népet. Isteni parancsra le-
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diktálta tanítványának, Báruknak mindazt, amit addig prédi-
kált, „hogy megtérjen mindenki gonosz útjáról, megbocsás-
sam bűnüket és vétküket ." A fenyegető, a csalogató és ha-
ragvó, szerető és aggódó Isten még egyszer megszólalt az a j -
kán. Báruk olvasta föl próféciáit egy ünnep alkalmával, ame-
lyek igen nagy hatással voltak a népre. De Jójákím (597-ben) 
tűzre dobta a tekercsdket s ezzel nyíl tan bevallotta, hogy nem 
kenyere az istenfélelem. Jeremiás ellen pedig elfogató pa-
rancsot adott ki. Tanítványai ekkor még el tudták rejteni. 

Titokban működött most és imádkozott népéért, míg végül 
Isten igéjét hallja: „ . . . ne esdekelj e népért és egy kiáltó 
szót és esdeklő szót se e j ts értük, mer t én nem hallgatom meg 
őket, amikor hozzám kiáltanak majd nyomorúságuk miatt." 
Lelkének egy darabját veszítette el most a próféta. Isten ha-
ragpohara megtelt. Az ítélet elkerülhetetlen. 

Amikor azonban Nebukadreccár Jójákínt, a nemeseket, a 
papság egy részét és Jeruzsálem polgárainak jómódú tagjait 
fogságba hurcolta és Cidkijjáhú (Cedékiás) lett a király, is-
mét megkezdte a nyilvánosság előtt igehirdetését. A helyzet 
újból megváltozott. A nép egy része fogságban van, az ott-
honiakat a pogányok fenyegetik. Mi az Isten akarata?! Jere-
miás megadja a választ. Hordozni az idegen ura lom igáját. 
Majd, ha Isten jónak lát ja, leveszi. Az idegenbe szakadt hit-
testvérek pedig keressék Istent ott, ahol vannak és megtalál-
ják, mert Ö ott is Istenük. Közben 5 évi szünet u tán (594— 
589) megindult Nebukadreccár Egyiptom ellen. Jeremiás 
tudta, hogy ez a vég. Amikor a seregek körülzárták Jeruzsá-
lemet, mert Júda Egyiptom szövetségese volt, egyszerre ke-
resett férf iú lett Jeruzsálemben Jeremiás. Ö azonban eloszlat 
minden hazug reménységet. Isten nem kedvez nekik, nem en-
ged és nem könyörül ra j tuk. Egy időre fölszabadul ugyan a 
város az ostrom alól és akkor fogságba vetik a prófétá t mint 
hazaárulót. 

Az ostrom alatt és a börtönben volt alkalma Jeremiásnak 
a nép jövőjéről gondolkodnia. Visszagondol az elhivatáskor 
kapott igékre: „Lásd, a mai napon nemzetek és királyságok 
ellen rendellek ki téged, hogy rontsál és bontsál, pusztíts és 
rombolj, építs és plántál j!" Ezek az igék most saját népén 
teljesednek be. 
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De ekkor így folyta t ja Isten: „ . . . építs és plántálj!" És Je -
remiásban erős volt a hit, hogy „ . . . még házakat, mezőket és 
szőlőket fognak venni e földön". Jeruzsálem elpusztul ugyan, 
de Isten kegyelme véget vet a fogságnak: Visszahozom őket 
erre a földre „És ahogyan gondom volt arra, hogy kigyom-
láljam és kiirtsam, leromboljam és elpusztítsam őket és rosz-
szat hozzak rájuk, úgy gondom lesz arra is, hogy megépítsem 
és elplántáljam őket" (31:28). 

De Jeremiás még ennél is messzebbre lát. Valami csodá-
latos megvilágosodás folytán az isteni evangéliom csendül 
meg ajkán. Leírhatatlan szenvedéseiben újjászületett és meg-
tört testű prófétában erősebben lobogott a hit lángja, mint 
valaha. Megszületik a fölismerés, hogy Isten hűsége és sze-
retete nagyobb haragjánál és ítéleténél. Megszületik a fölis-
merés, hogy az egyes ember és az egész nép Isten kegyelmére 
szorul. Isten az, aki ú j magot, ú j szivet és ú j nemzedéket te-
remt. A nagy és csodálatos, megváltó és megmentő isteni ke-
gyelem titka, hogy ugyanaz az Isten, aki keményen ural-
kodva minden bűnöst megítélve és minden bűnt elítélve lép 
elénk, lényege szerint kegyelmesen szerető, a megtérőnek 
megbocsátó Isten, mer t „ímé eljönnek a napok, így szól az 
ÚR, és ú j szövetséget fogok kötni Izráel és Júda házával." Az 
ú j szövetség lényege és tartalma pedig ez: „ . . . Tanításomat 
a belsejükbe adom, ráírom a szívükre . . . " „ . . . mert megbo-
csátom bűneiket és vétkeikről nem emlékezem meg többé." 
Ezzel a próféciával lezárta a prófétaságot Jeremiás. Jézus az 
utolsó vacsorán az ú j szövetségkötés igéretét beteljesítette és 
Benne beteljesedett Jeremiás reménysége. 

Jeruzsálem 586-ban elesett. A népet Babilonba hurcolták. 
Jeremiásnak azonban megengedték, hogy hazájában marad-
jon. Amikor azonban az otthonmaradtak Gedalja helytartót 
meggyilkolták és elmenekültek Egyiptomba, az ősz prófétát 
is magukkal hurcolták Egyiptomba, ahol a hagyomány sze-
rint mártírhalált halt. 

Végigtekintve Jeremiás küzdelmes életén, nem tudjuk 
megmondani, hogy mi volt benne a nagyobb: Megemésztő-
dése Istenért, vagy olthatatlan szeretete embertársai és a ha-
zája iránt? A legnagyobb, hogy a kettőt egyesítette saját sze-
mélyében és prófétai munkájában. Örökérvényű isteni igéket 
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tartalmaz próféciája Istenről, aki szolgájától teljes odaadást 
kíván és a bűnt kérlelhetetlenül elítéli. Örök érvényű isteni 
igéket tartalmaz minden próféciája az örök szeretetről, amely 
nem hagyja elkárhozni az embert és nem nyugszik, amíg az 
Isten képére teremtettség ki nem rajzolódik ra j ta . 

Jeremiás jogot szerzett arra, hogy hallgassunk az általa 
hirdetett igére, mer t minden igéjét az életével és szenvedésé-
vel pecsételte meg. Jeremiás azért volt és azért lesz mindig a 
hozzánk legközelebb álló próféta, mert benne saját magunkat 
ismerjük föl, akik immár Krisztusban munkáljuk félelemmel 
és rettegéssel üdvösségünket. Végül letagadhatatlan bizony-
sága Jeremiás élete és munkássága annak az igazságnak, hogy 
akihez egyszer szólt az Isten, az nem tud Tőle megszaba-
dulni. És ennek az Istennek van hatalma térdre kényszeríteni 
mindenkit, aki ellene mond igéjének, hogy azután ugyanaz 
az Isten kegyelmesen magához öleljen minden megtérő bű-
nöst. 

II 

JEREMIÁS KÖNYVE 

Jeremiás könyve forrásai 

Az ótestámentomi tudósok körében egyöntetű a felfogás, 
hogy Jeremiás könyve nem egységes és nem is egy szerzőre 
vezetendő vissza (kivétel csupán WMöller, Einleitung in das 
A. T. 1934. 108kk). Jeremiás könyvének ugyanis háromféle 
forrása van: 

1. Jeremiás saját följegyzései. 
2. Bárúk elbeszélése, amely részben Jeremiás diktálása 

alapján készült, részben Bárúk önálló történeti elbeszélése. 
3. A gyülekezet alkotása a későbbi évszázadokban (ezt ne-

vezik egyesek a deuteronomista átdolgozásnak, pl. Rudolph, 
Jeremia IVk.) 

Jer 36:32-ben azt olvassuk, hogy Jeremiásnak az eredetileg 
nyilvános felolvasásra szánt próféciáit Jójákim király (609— 
598) elégette, de Jeremiás újból lediktálta Báruknak, „Sőt sok 
más hasonló ige is került melléjük" (Jer 36:32). Sem az ún. 
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„őstekercset", sem ezt a „bővített tekercset" nem ismerjük. 
Csak az valószínű, hogy az „őstekercs" Jeremiásnak 626— 
604-ig tar tot t nyilvános fenyegető beszédeit tartalmazta és a 
„bővített tekercsbe" további, a nyilvánosság előtt elmondott 
fenyegető beszédek kerültek a 604 utáni időkből. Ebből a bő-
vített tekercsből és Jeremiás történeti élményeiből állította 
azután össze Bárúk Jeremiás könyvét és valószínű, hogy Bá-
rúknak ez a könyve azonos a lényeges pontokon Jeremiás 
könyvével (vö. ezzel szemben: Mowinckel, Zur Komposition 
des Buches Jeremia, Kristiana 1914). 

Jeremiás könyvének a mai állaga 

Jeremiás könyve 5 részre osztható: 1—25, 26—36, 37—45,. 
46—51, 52. 

a) 1—25:14: Jeruzsálemre és Júdára vonatkozó fenyegető 
próféciák. — Világosan felosztható ez a szakasz Jeremiás pró-
fétai működésének a történeti (életrajzi) szakaszaira: 

1—6: Jósiás kora (627—22). 
7—20: főleg Jójákím idejéből. 
21—25: a későbbi korszak 597 után , ahol feltűnő, hogy 

25:1—14 visszapillantása Jójákím uralkodásának a 4. évével 
megszakad és a 36. fejezetre tekintettel került a szakasz vé-
gére. A 3. részben találhatók a Cedékiás (Cidkijjáhú) idejéből 
származó beszédek is (21:1—7 és a 24. f. a legkésőbbi!). 

Föltehető, hogy ez az életrajzi elrendezés Bárúk munkája . 
Jeremiás „hitvallásai" (12:lkk, 15; 16kk, 16:lkk, 20:7kk) 

eredetileg talán önálló gyűjtemény volt. 

b) 26—36: Izráelre és Júdára vonatkozó üdvpróféciák. — 
Az első nagy egységgel ellentétben ezek a fejezetek elbeszélő 
történeti keretben n y ú j t j á k Jeremiás beszédeit és tetteit . Jel-
lemző etekintetben összehasonlítani a templomi beszédről 
szóló két tudósítást. A 7. f. ugyanis Jeremiás próféciáját tar-
talmazza talán éppen Jeremiás nyomán, míg a 26. f. a beszéd-
del kapcsolatos eseményekről tájékoztat bennünket. Ezek a 
fejezetek tehát az első fejezetek jeremiási logiainak a törté-
neti kiegészítései. 

12 



Ebben a második szakaszban kevésbbé áttekinthető a feje-
setek sorrendje: az időrendi és tárgyi szempontok erősen ke-
resztezik egymást. 

c) 37—45: Jeremiás szenvedésének a története Jeruzsálem 
ostroma idejéből és a város elfoglalása utáni évekből. 

Bárúk részletes elbeszélése mesterének a szenvedéseiről, 
aki minden veszélyben hűséges maradt hozzá. A szakaszt Je-
remiásnak Bárúkhoz intézett intelme és vigasztalása zárja le. 
Az 1. és 3. személy gyakori váltakozása arról tanúskodik, 
hogy Bárúk ezt a szakaszt kezdettől fogva Jeremiás prófétai 
igehirdetése történeti kiegészítéseként kezelte. 

d) 46—51: Idegen népek elleni jövendölések. — 46:2—38: 
Egyiptom, 47:1—7: filiszteusok, 48: Móáb, 49:1—6: Ammón, 
49:7—22: Edóm, 49:23—27: Damaszkusz, 49:28—33: Kédár, 
49:34—39: Elám, 50—51: hosszabb jövendölés Bábel ellen. 

Ennek a gyűjteménynek az eredeti önállósága kitetszik ab-
ból is, hogy a G az idegen népek ellen mondott próféciákat 
más elrendezésben és 25:13 után hozza, hogy kapcsolatba 
hozza vele. Ezeknek a jövendöléseknek az eredeti egységét 
erőteljesen képviseli Bardtke (Jeremia, der Fremdvölker-
prophet, ZWA, 1935. 209kk) és Volz (Der Prophet Jeremia, 
19282). Bardtke vallja, Volz kétségbe vonja a szakasz jere-
miási szerzőségét és prófétai epigonnak tulajdonítja, aki Ne-
bukadreccar halála után (562) korábbi prófétai iratokat fel-
használva (Arnos, Esaiás és különösen Jeremiás) szerkesztette. 
Az iratokat azután később (Deutero-Ésaiáshoz hasonlóan!) 
függelékként kapcsolták Jeremiás könyvéhez. Ellentmond en-
nek az a tény, hogy a Kir könyvéből vett történeti függelék 
(52) nem az ún. „Deutero-Jeremiás" előtt, hanem utána ta-
lálható. (Esaiás könyvétől eltérően!) Volz véleménye nem is 
talált általános tetszésre. A kutatók többsége különböző pró-
féciák gyűjteményét látja 46—51-ben, amely a Jeremiás 
utáni korban keletkezett ugyan, de egyes darabjai (pl. 47:1— 
7, 48, 49:7—22 stb.) Jeremiásra vezetendők vissza. 

e) 52: Történeti függelék 2Kir 24:18—21.27—30-ból. 
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Jeremiás könyvének a szövege 

Jeremiás könyvének a prózai részei általában épek (kivé-
tel csupán 33:4kk, 40:4k, 41:9). A költői részekben azonban 
elég sok a szövegromlás, sokszor egészen fontos helyeken (pl. 
l l :5k , 15:10kk, 18:14 stb.). De ezeken a helyeken is még min-
dig jobb és teológiailag helyesebb a masoretikus szöveget kö-
vetni, mint merész és a szövegképtől is nagyon eltérő javí-
tásokat alkalmazni. 

Az eredeti szöveg helyreállítása szempontjából a régi for-
dítások közül a G a leglényegesebb. (A többi verziókra vo-
natkozólag vö. Volz, Studien zum Text des Jer . 1920, XXkk). 
De a G sem alkalmas kritikai segédeszköz, mert sokszor szán-
dékosan vagy félreértésből szabadon fordított. Másrészt J e -
remiás könyve görög szövegét két különböző ember fordította 
(vö. Thackeray, Journal of Theol. Studies, 1903.245kk). A vá-
lasztóvonal G28f és G29f között van. 

A G és Μ szövege között egyik különbség, hogy az idegen 
népek ellen mondott jövendölések eltérő helyen szerepelnek. 
A leglényegesebb eltérés mégis az, hogy a G lényegesen rö-
videbb az M-nél. Graf (1862) szerint a különbség kb. 2700 
szó, az Μ szövegének Ve része. Ma már nem tudjuk eldön-
teni, hogy a G rövidített-e a szövegen, vagy pedig a héber 
szöveg gyarapodott a G lezárása után. De az megállapítható, 
hogy a G rövidíteni igyekszik (pl. 39:4—13), mert talán a 
források dagályosságát akarta elkerülni (vö. 37kk). Elhagyja 
a dubletteket. Ennek ellenére még mindig a G a legfontosabb 
forrás az Μ bizonytalansága esetén. 

I I I 

IRODALOM JEREMIÁS KÖNYVÉHEZ 

1. Kommentárok: C. Orelli 18873 1905 (Strack-Zöckler, 
Kurzgef. Komm. ζ. AT und NT, Α IV). Β. Duhm 1901 (Marti, 
Kurzer Hand-Comm. z. AT, XI). C. H. Cornill, 1905. J. Kö-
berle (Erläuterungen zum AT, 2). H. Schmidt 19152 1923 
(Göttinger Bibelwerk, II 2). W. Rothstein 1922 (Kautzsch-
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Bertholet, Die Hl. Schrift des AT). P. Volz 1922 1928 (Sellin,. 
Komm. z. AT, X). F. Nötscher 1934 (Feldmann-Herkenne, Die 
Hl. Schrift des AT, VII 2). J. Kroeker 1937 (Das lebendinge 
Wort, 8 és 6 = 1958). Α. Weiser 1952 i9603 (Das AT deutsch, 
20—21). H. Lamparter, Prohphet wider Willen 1964 (Die Bot-
schaft des AT, 20). Rudolph Jeremia 1947. 

2. Általános jellegű munkák: Ρ. Volz, Der Prophet Jere-
mia 1918 1930. — J. Skinner, Prophecy and Religion, Studies 
in the life of Jer 1922 1930. — Η. W. Hertzberg, Prophet und 
Gott 1823 és Beiträge zur Traditionsgeschichte und Theologie 
des AT 1962. — Erman, Die Literatur der Aegypter 1923. — 
H. Gressmann, Der Messias 1929. — R. Kittel, Gestalten und 
Gedanken in Israel 1925. — V. Herntrich, Jeremia der Pro-
phet und sein Volk 1938. — P. Volz, Prophetengestalten des 
AT 1938, 219—63. — H. Kutter, Mein Volk 1930. — König, 
Die messianischen Weissagungen des AT 1823. — Seierstad, 
Die Offenbarungserlebnisse der Propheten Arnos, Jesaja und 
Jeremia 1946. — J. Hempel, Gott und Mensch im AT2 1936. 
— Albright, The Old Testament and modern Study 1951. — 
M. Noth, Gesammelte Studien zum AT 1957. — Rad, Theolo-
gie des AT I—II (1957. 1960). — Vriezen, Theologie des AT. 
— K. Fror, Biblische Hermeneutik 1961. — EW. Heaton, Die 
Propheten des AT 1958. 

3. Kisebb tanulmányok: Rad, Die Konfessionen Jeremias 
(Evangelische Theologie 1936, 265—76). — M. Wittenberg, 
Fragen des geistlichen Amtes im Lichte der Prophetie Jere-
mias 1951. — G. Fohrer, Die symbolischen Handlungen der 
Propheten 1953. — E. Jenni, Die politischen Voraussagender 
Propheten 1956. — Noth, Die isr. Personennamen 19282. — 

4. Szövegkritikák: Ρ. Volz, Studien zum Text des Jeremia 
1920. — W. Rudolph, Hebr. Wörterbuch zu Jeremia 1927. — 
U. ő. Zum Text des Jeremia (ZAW 1930, 281—6). — Baum-
gartner, Die Klagegedichte Jeremias. BZAW 32. 1917. — H. 
Jahnow, Das hebr. Leichenlied 1923. — Pálfy, A tagadó mon-
datok stilisztikai értelme a Szentírásban. Lelkipásztor 1955. 
135kk. 
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IV 

EXEGÉZIS ÉS IGEHIRDETÉS 

Mielőtt Jeremiás könyve magyarázatához fognánk, néhány 
hermeneutikai kérdést szeretnék megpendíteni. Mindenki 
előtt világos, hogy a tudományos írásmagyarázatnak csak ak-
kor van értelme és jelentősége, ha „kezére tud játszani" az 
igehirdetésnek. Magának a meghatározásnak: „tudományos 
exegézis" — azonban bizonyos mellékíze van az igehirdetők 
szájában. Tápláló forrása ennek az a hiedelem — egyeseknél 
inkább hit és meggyőződés! —, hogy az ún. „iskolás" írás-
magyarázati módszer nem segíti, sőt gátolja Isten igéjének a 
megragadását és helyes hirdetését. 

A fent i „gyakorlati gátlásnak" komoly tápot adott a vallás-
történeti iskola módszereinek az elfajulása az írásmagyarázat 
terén is, amikor szinte egészen megfeledkeztek egyes tudósok 
arról, hogy a Szentírást magyarázzák és az őket hallgatók 
vagy elolvasok pedig lelkészek lesznek, tehát a Szentírás pré-
dikátorai. Velük szemben azután — éppen a vallástörténeti 
iskola reakciójaként — a legkülönbözőbb írásmagyarázati 
módszerek alakultak ki és így beszélnek ma „teológiai", 
„krisztológia", „pneumatológikus" és egyéb exegetikai mód-
szerekről, amelyek mind azt hiszik, hogy az egyetlen „üdvö-
zítő", mindent „megnyitogató" kulcsot tar t ják a kezükben. 
Ez a „formálisnak" nevezhető exegetikai eljárás a tudomány 
vonalán elvezetett a Szentírás tudományos magyarázatának a 
csődjéhez vagy legalább is hitének az aláásásához. 

Csak látszólag véletlenül és ha más előfeltételekből kiin-
dulva is, végeredményben természetszerűleg vezetett el 
ugyanide az a „könnyebb fajsúlyú irányzat, amely az inspi-
rált Károlyi fordítást tet te meg saját lustaságának és tanulni 
.nem akarásának az igazolásaként „írásmagyarázata" alapszö-
vegének". Lassan, de biztosan veszítette el így a ta laj t lába 
alól és most már annyira jól érzi magát ebben az „útvesztő-
ben", hogy szépen ki tud kötni az eredeti szövegben nem is 
található és a Károlyi fordításban is csak kisegítésként sze-
replő szavakon felépülő exegézisnél, illetve igehirdetésnél. 
Ez az írásmagyarázati eljárás is hisz a maga „módszerének" 
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az igazában. Csak „néhány évszázaddal" hitelesebb ennél en-
nek az iskolának a testvérkéje, amely viszont a görög Sep-
tuaginta-fordítást, egy másik a Vulgata-fordítást fogadja el 
alapszövegnek. 

Luther azt mondta egyszer, hogy „er könne nicht leiden 
Regel oder Masse, die Schrift auszulegen; dieweil das Wort 
Gottes, der alle Freiheit lehret, nicht soll noch muss gefan-
gen sein". Luthernak igaza van abban, hogy nincs biztos és 
mindenkire érvényes módszer. És ha valaki azt hiszi, hogy si-
kerül t előre megfogalmazott kérdéseiből olyan f inom és erős 
szövetű hálót kötnie, amivel azután az Isten igéjét a Szent-
írásból feltétlenül ki tudja halászni, az kellemetlen csalódás 
áldozata lehet. Mert vagy egyáltalán nem kerül a hálójába 
a Szentírás igéje a maga igazi tartalma szerint, vagy pedig 
azt kell tapasztalnia, hogy szétfoszlik kezében a háló. Min-
den módszer azzal a veszéllyel jár, hogy az emberi mesterke-
dés elfelejtet az emberrel imádkozni. Hiszen a Szentírás Is-
ten igéje és benne saját Urával akar találkozni az exegéta. 
Ezt az Istent nem lehet megfogni és megragadni a Szentírás-
ban. Ez az Isten megragad bennünket, amikor és ahogyan Ő 
akar ja! 

Elvileg el kell tehát utasítanunk minden olyan módszert, 
amelyik már előre tudja és meg is mondja, hogy mit kell és 
szabad mondania a magyarázott perikópának. Luther radiká-
lisan elutasította a négyfaj ta írásértelmezés sémáját, amely 
a „betűszerinti" értelem mellett az „allegorikus" értelmezés-
sel az egyházról, az „anagógiaival" az utolsó dolgokról, a 
„tropológiaival" az egyes ember életéről akart a szövegből 
sok mindent kiolvasni. Ugyanígy el kell utasítanunk minden 
„pneumatikus", „teológiai", vagy — különösen az Ótestá-
mentom szempontjából! — a „krisztológiai" exegetikai mód-
szert, ha ezek hermeneutika! bűvészkedéssel bármely tetszés-
szerinti szövegből „lelki" vagy „teológiai", vagy „krisztoló-
giai" kijelentéseket akarnak nyerni. A szövegre, tehát az 
írásra magára kell bíznunk, hogy mit akar nekünk mondani! 

A „megváltó módszerrel" nem rendelkező magyarázónak 
csak egy gondja lehet, amikor Isten igéjének a kapuja előtt 
áll: valóban a szöveg a j ta ján kopogtasson és hallja is meg azt 
a hangot, amely az ajtón át érkezik hozzá. Ez pedig azt is je-
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lenti, hogy még a módszereknél is kevésbé bízzék saját ma-
gában, a saját filozófiájában és teológiájában, a saját dogma-
tikájában és et ikájában, a saját szellemi és lelki képességei-
ben! 

A Szentírás Isten kinyilatkoztatásának a történetét tartal-
mazza. A kinyilatkoztatás mindig „történeti" és az Ótestá-
mentomban is az: „Történet", sőt „történés"! Mindaz, ami 
benne szó és tanítás, az csak ezt az üdvtörténetet magyarázza. 
A történések, az események, a tények jelentik ki Istent, 
mondják meg, hogy kicsoda és milyen. Erre utal maga a 
JAHVE név is. Istennek nincsen olyan neve az Ótestámen-
tomban, ami maradéktalanul megmondaná, hogy ki és mi ez 
az Isten. Mindegyik csak „valamit" mond el nekünk belőle: 
Vagy azt, hogy felséges, vagy azt hogy mindenható stb. Hogy 
ki és mi, azt a választott nép történetében „megmutat ja" né-
pének és nekünk, tetteiben nyilatkoztatja ki. Az Isten ,, 'ehjeh 
'aser 'ehjeh = leszek az, aki leszek": majd meglátjátok, hogy 
ki vagyok abból, ami történni fog. 

Az Ótestámentom „ige" (dábár) szava is egyformán jelent 
szót és eseményt, te t te t és történést. Az egész Biblia tanúsítja 
tehát a kijelentés történetiségét. Ahogyan Isten szava, igéje, 
— egyúttal esemény, történés, tény is. Amit Ö tett a történe-
lemben, alkotott, teremtett , az lényének a kinyilatkoztatása, 
leleplezése. Mert a dábár egyúttal „Ígéret" is. Ez adja meg 
Isten igéjének az ótestámentomi érelmét. Ez a sajátságos ígé-
retes kijelentés elkezdődött Ábrahámmal és befejeződött Áb-
rahám Fiában (Mt 1:1), a Jézus Krisztusban, a testté lett IGÉ-
ben = DÁBÁR-ban, LOGOSZ-ban (Ján 1:14. Vö. Pálfy, A 
magyar evangélikus teológiai irodalom megújhodása. Lelkip. 
1944. 10.) 

Ebből következik, hogy helytelen volna a sensus litterálison 
kívül az Ótestámentomba bármit is belemagyarázni, ami nin-
csen benne. Ha ez lehetséges volna a Szentírásnál, akkor bár-
mely könyvet úgy magyarázhatnánk, illetve értelmezhet-
nénk, ahogyan nekünk jól esik. Nem szabad az Ótestámen-
tomba még az Űjtestámentomot sem belemagyarázni! Rend-
kívül ébernek kell lennie az Ótestámentom magyarázójának, 
hogy vallásos-hitbeli bizonyságtételéből kiindulva akaratla-
nul is meg ne hamisítsa az Ótestámentom mondanivalóját. 
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Abba a hibába, sőt tévelygésbe sem szabad beleesnie az 
Ötestámentom magyarázójának, hogy az írást mechanikusan 
földarabolja és „kicédulázott" részeit tetszés szerint össze-
rakja és így használja föl céljai érdekében. Az ún. „arany-
mondások" = dicta probantia teológiájának a módszerét kö-
veti az az eljárás, amely mindig hasonlóságok után fürkész az 
Ötestámentomban és a megtalált apró kövecskékből Jézus 
mozaik-képét rakosgatja össze. Ezen az úton sokféle képet 
össze lehet rakni az Ótestámentomból. Ez a módszer méltó 
pár ja a targumi—talmudi—rabbinista módszernek, amely az 
Ötestámentom minden betűjében és szavában mechanikus 
messiási jövendölést sejtet. Ezzel a módszerrel rakta össze a 
zsidó gyülekezet Jézus előtt azt a tetszetős nemzeti-partiku-
láris messiás-képet, amelyet azután Jézus maga határozottan 
elutasított. És mi lelkészek és írásmagyarázók nem is s e j t j ük 
és érzékeljük, hogy milyen sokszor hatalmába kerít bennün-
ket is ez a módszer! 

A kijelentés történetisége miatt nem mondhat le az írás-
magyarázat a történeti és kritikai tudományos munkáról , 
mert a helyesen alkalmazott történet-kritikai kutató munka 
vezethet el az Ötestámentom mondanivalójának a helyes meg-
ismeréséhez, összképéhez. Csak így lesz számunkra az Ötes-
támentom szerves egész, élő testhez hasonló egység, amely-
nek minden egyes tagja úgy illeszkedik a másikba, mint élő 
testben a résztagok és lesz minden mozdulata „harmonikus". 
Ezek a részek és mozdulatok az egészből kapják értelmüket, 
de a legkisebbnek is van szerepe és jelentősége az egészen be-
lül. Az organizmusnak, Isten üdvösséges tervének a f igye-
lembevétele igazít el a részek között. Mechanikusan, részle-
teiben a Sátán is tudja idézni a Bibliát (vö. Mt 4:1—11). 

Ha elfogadjuk a Szentírásnak ezt a theocentrikus jellegét, 
hogy tehát az Ötestámentomban található valóságos történet 
azzal az igénnyel lép föl, hogy benne minden, és nemcsak a 
kimondottan „jövendölésnek" számító versek, hanem az egész 
történeti prédikáció Isten különleges kinyilatkoztatás-törté-
netének az eredménye és ez az igehirdetés az Űjtestámen-
tomban érkezik meg céljához, akkor bizonyosan e l ju tunk 
Krisztusig, hogy Tőle e l jussunk az Atyáig, — föltételezve 
természetesen a Szentlélek munkáját . De ha krisztológiai dog-
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mákkal vagy spekulációval nyúlunk az Ötestámentomhoz. 
akkor olyan értelmet viszünk az egyes igéken keresztül az 
Ótestámentomba, ami abban nincsen meg. Ez már nem ma-
gyarázat volna, hanem a Szentírás meghamisítása. 

Az exegézis célja nem Krisztus, hanem Isten maga. Krisz-
tus az út, tehát az exegézis számára is. Mi keresztyének 
Krisztuson keresztül nézünk Istenre, mer t különben csak ke-
gyes zsidók volnánk. Krisztus mutatta meg nekünk Isten ki-
nyilatkoztatását az Ötestámentomban és így annak a Reá vo-
natkozását is. A két szövetség egység és így az Ótestámen-
tom igazi értelmét csak akkor ragadjuk meg helyesen, ha a 
kinyilatkoztatott isteni igékre (történésekre) a Jézus Krisz-
tusba vetet t hittel figyelünk föl az Ötestámentomban is (vö. 
Pálfy, Krisztus az Ötestámentomban. Lelkip. 1940. 3. 96kk, és 
Az Ótestámetom az egyház könyve. Keresztyén Igazság, 1944. 
9. 195kk). 

Mind a tudományos, mind pedig a hivő érdek azt kívánja, 
hogy az exegéta mindig úgy nyúljon a Szentíráshoz, hogy a 
hite se, meg a „krisztológiája" se gátolja a sensus litteralis 
megtalálásában. Hiszen éppen ebből fakadhat , vagy erősöd-
hetik meg a hite, ha a Szentlélek is úgy akarja . Az exegézis-
nek kötelessége, hogy annak az elsőrendűen vallásos érdek-
nek is szolgáljon, amely mindig szem előtt akarja tar tani a 
történeti igazság kérdését is. Tehát meg akar védeni a tör-
ténetietlen, vagy „történetfölötti", tehát doketista és mitolo-
gikus hittől. Mert mitológiai, „fiktív" dolgokból nem volna ér-
telme dogmarendszert, hitvallást alkotni. Ezért kell az exe-
gézisnek mindig történet-kritikainak lennie és maradnia. 
Ezért hangsúlyozta Luther olyan erőteljesen a sensus l i t tera-
lis és sensus historicus követelményét. Csak ezután jöhetnek 
a dogmatikának és a gyakorlati írásmagyarázatnak (prédiká-
cióknak) tehető és teendő munkálatok. 

Az exegézis feladata azután áthidalni azt a többezer éves 
és többdimenziójú távolságot, ami a mai kor emberét a Bib-
liától elválasztja. Minden hermeneutika lényege ebben a 
nyelvkérdésben van. Ezért látta meg már Luther ezt az igaz-
ságot így: „Rechte Theologie ist Grammatik!" Akkor magya-
ráztuk meg az írást, ha a mai kor emberének a mai kor nyel-
vén közvetítettük azt, amit az írás mondani akar. Az exegézis 
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vigyáz arra, hogy ki ne alakuljon egy ú j „Kirchenlatein", 
amit csak a „beavatottak" értenének. A dogmatikán keresztül 
az írásmagyarázat nyelvhasználatának maiságán múlik az is, 
hogy az igehirdetés életközei legyen. Az embereknek „aufs 
Mául" kell beszélnünk (Luther). A hivő exegétának az egész 
írásmagyarázat történetkritikai „apparátusa" a gyakorlatban 
nem egyéb, mint „Handwörterbuch" = szótár, amely önma-
gában adiaphoron. De nélkülözhetetlen, mert segít megérteni 
azt, ami írva van. 

írásmagyarázat héber grammatikai és összehasonlító val-
lástörténeti ismeretek nélkül az Ótestámentom területén nem 
lehetséges! De természetesen ez a maga föl nem bontott és 
nem „aufs Mául" mondott formájában, azaz mint „tudomá-
nyos exegézis" nem tartozik a gyülekezetre. És mégis a ke t -
tőt: Tudományos és gyakorlati írásmagyarázatot, nem szétvá-
lasztani kell, hanem megkülönböztetni egymástól. A baj min-
dig akkor kezdődik, amikor az utóbbit ki játszák az elsővel 
szemben. A gyakorlati írásmagyarázatnak kell mindig tekin-
tettel lennie a tudományos exegézisre és nem megfordítva. 
Az exegézis csak függetlenségében tud szolgálni az igehirde-
tésnek, az egyháznak magának. 

Az exegézist végző és az igehirdetés között természetesen 
ott áll az exegézis felszínre hozott eredményeiben magát 
megszólítva tudó és erre az isteni megszólításra felelő sze-
mély és egyházával közös hitvallása. Ebben a megszorított ér-
telemben és az exegézis önállóságának a fenntartásával igaz 
a tétel, hogy az írásmagyarázatot az egyház hitvallása is i rá-
nyít ja . 

Ezért felesleges, sőt félrevezető az exegézis mellé odatenni 
a teológiai, vagy bármely más jelzőt. A bibliai exegézis nem 
a módszereinél, hanem a tárgyánál fogva egyházi tudomány 
és így lesz teológiaivá. 
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ν . 

JEREMIÁS KÖNYVÉNEK MAGYARÁZATA 





JÓSIÁS KIRÁLY URALKODÁSA ALATT 

1—6. f. 

BEVEZETÉS 

1:1-3 

1 Jeremiásnak, Hilkijjáhú fiának a beszédei, aki a Benjá-
min földjén, Anatótban lakó papok közül származott. 2 
Az tJR igéje Jósiásnak, Amon fiának, Júda királyának a 13. 
uralkodási évétől fogva 3 Jójákímnak, Jósiás fiának, 
Júda királyának egész idején át Cidkijjáhúnak, Jósiás fiának, 
Júda királyának a 11. uralkodási éve végéig, Jeruzsálem fog-
ságba viteléig szólott hozzá, ami az 5. hónapban történt. 

Az életrajzi adatok Báruktól származnak, aki Jer igehirdeitésót ren-
dezte. A 2. v. egyszerű vonatkozó mellékmondat (v. ö. lKir 18 :31) 
s nem önálló Míriait! A 3. v. elején a vajöhi azt akar ja érzékeltetni, 
hogy Jer csak hosszabb szünet után fej tet t ki újból prófétai tevékeny-
séget Jójákím király idején, tehát kb. 627-től 586-ig. 

Jeremiás nevével Je r 35:3 és 52:1-ben is találkozunk. A 
név értelme: „Jahve fölmagasztal" (vö. Noth, Die isr. Perso-
nennamen. 201). A magyarba a görögös alak ment át. 

Jeremiás papi családból származott s apja neve Hilkijjáhú 
(Hilkiás), akit azonban nem azonosíthatunk minden további 
nélkül a jósiási reform megszervezőjével. Salamon annak ide-
jén Anatótba száműzte Abjátárt, Éli utolsó leszármazottját 
(lKir 2:26) és lehetséges, hogy Jeremiás családja Abjátártól 
származott. Anatót (a mai anata) 7 km-re fekszik északkeletre 
Jeruzsálemtől s ezért föltehető, hogy ez a papi nemzetség a 
jeruzsálemi templomban teljesített szolgálatot, de a lakóhelye 
és esetleg a birtoka is (32:6kk) a szomszédos Anatótban volt. 
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Hiszen Neh 11:20-ban is azt olvassuk, hogy a papok közül 
sokan vidéken laktak, mindegyik a maga örök birtokán, de a 
„munkahelyük" Jeruzsálemben volt. Ezek a papok egyébként 
földművelők voltak. 

Jeremiásnak tehát volt alkalma a nép és a vezetők életmód-
ját Jeruzsálemben megfigyelnie. Ö maga nem végzett azon-
ban papi teendőt. Ez a Jeremiás kap ja feladatként az ŰR igé-
jét. A héber kifejezés (hájá dbar Jahvä 'el) ezt úgy határozza 
meg, hogy Jeremiás nem tudja ezt az isteni dolgot a saját ér-
telmi vagy lelki funkcióiból levezetni, hanem jött , lett (lőn), 
adatott, történt és történést eredményezett a próféta életé-
ben, tehát megragadta és hatalmába kerítette. Az ige jövetele 
„csoda", az ige megszólítása mindig csoda — a próféták éle-
tében is! 

Isten igéje hosszú ideig szólt a prófétához és így 40—50 
évig kísérte figyelemmel népe életét : Jósiás dicsőséges ural-
kodásától, tehát a gyülekezet megújulásától a nemzet buká-
sáig, a jeruzsálemi kultuszközösség felbomlásáig. Feltűnő, 
hogy éppen annak a prófétának kellett a leghosszabb ideig 
végeznie követi szolgálatát Isten és a gyülekezet között, aki 
a legnagyobb kínokat és belső önmarcangolást állta ki Isten 
igéjének a keménysége, ítéletes tartalma miatt. 

A kronológiai lezárás feltűnő, hiszen Jeremiás nemcsak 
Jeruzsálem bukásáig működött, hanem 586 után is hallunk 
róla. De ha az 1—36. fejezetek feliratának tekint jük a fenti 
3. verset, akkor egyezik az időpont. 

JEREMIÁS ELHIVATÁSA 

1:4 - 10 
4 így ragadott meg az ÜR igéje: 
5 Még mielőtt megformáltalak' az anyaméhben, 

már ismertelek, 
még mielőtt kijöttél az anyaméhből, 

megszenteltelek: 
a nemzetek egyik prófétájává tettelek! 

6 Jaj Uram, én URam, mondtam én, 
nem is tudok beszélni, 

mert ifjú vagyok én! 
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7 De azt mondta nekem az ÜR: 
Ne mondd, hogy ifjú vagyok, 
hanem menj, ahova csak küldelek 

és hirdesd, amit csak parancsolok! 
8 Ne félj tőlük, mert 

én veled leszek, hogy megmentselek! 
— így szólt az ÜR. 

9 Azután kinyújtotta kezét az ÜR, megérintette a szá-
mat és azt mondta nekem az ÜR: 

Igéimet adtam most a szádba! 
10 Lásd, a mai napon népek és 

királyságok ellen- rendellek ki,:i 

hogy gyomlálj és irts, 
pusztíts és rombolj, 

építs és plántálj!'"' 

A versritmus néhol ingadozik. — 1 A jácár ige jelentése: formál, 
alkot (a teremltés érteiméiben). — 2 Az οal jelentése: fölé, ellen (az 
cálá = fölmeinni, rámenini, rátámadni gyökből) és nem szabad az 'el 
(hoz) cserepraepoziciójári ak tekinteni, minit általában a fordítók és 
magyarázók teiszdJk. Az igének mindig támadó éle van s ezt érzékelteti 
maga az cal is. — 3 A pqd = meglátogat, kirendel, besorol (a próféta 
Isten sorikaltonája lesz!), harcképessé tesz. — 4 A szavak közül egyet 
sem szabad törölni! 

Jeremiásnak s általában a prófétáknak az elhivatási víziói 
(látomásai, vö. Seierstad, Offenbarungserlebnisse) ar ra taní-
tanak, hogy a megtérés Isten folyamatos cselekvése ra j tunk 
és velünk. Nincsen hirtelen kezdete, de vége sem! Az isteni 
elhívásnak, megszólításnak, „kihívásnak" viszont határozott 
napja van, amelyre egész életében emlékezik a próféta. Az 
elhivatás azt jelenti, hogy Isten igéje hatalmába veszi s ettől 
fogva az ige nemcsak közlés Isten részéről, amelyet a prófé-
tának tovább kell adnia, hanem „cselekvés" elsősorban a pró-
fétán magán! Csak másodsorban az ő szolgálatán keresztül 
azokon is, akikhez elhangzik a prófétai ige. 

Isten tudta és akarata nélkül, felkészültségre és alkalmas-
ságra tekintet nélkül választotta ki Jeremiást már az anya-
méhben (5). Megszentelte Isten, azaz elkülönítette a maga 
számára. A ..megszentelés" ugyanis nem azt jelenti: szentté, 
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azaz büntetlenné tenni, mer t a „szent" (hagios) szó az egész 
Bibliában „vallásos" és nem „etikai" fogalom. Isten kiemelte 
Jeremiást az emberi megkötöttségekből (vö. 15:17) és a maga 
szent közösségébe vonta. A próféta Isten eszköze, szócsöve, 
tökéletlen-tökéletes végrehaj tója lesz. Szeretetközösség ez, 
még ha a próféta nem is annak érzi az első pillanatban, mer t 
Isten ismeri őt. A „megismerés" (jádac) az egész Bibliában 
nem pusztán az értelem dolga, hanem benne van az egész 
ember gondolataival, akaratával és érzéseivel (vö. Baumann, 
ZAW 1908, 22kk. llOkk). Á m 3:2-höz hasonlóan azonos itt a 
jelentése a kiválasztani (bhr) igével (vö. R m 8:29: proegnó). 
Isten szeretetközösségének a tagjává lesz ezzel a megismerés-
sel Jeremiás. 

Közelebbről ez azt jelenti Jeremiás esetében, hogy prófé-
tává kell lennie, Isten igéjét kell hirdetnie. S méghozzá a gó-
jok, a nemzetek között. A gój ím szó elsődleges jelentése nem 
„pogányok". Legvalószínűbb, hogy a gvh szóból származik, 
amelynek jelentése: bolyongani, tévelyegni, a saját feje u tán 
menni. S akik ilyenek, azok a pogányok. Másrészt mindazok, 
akik Jahvet nem tisztelik, tévelygők, a nemzetek. Így lesz Iz-
ráelből is, az cam-ból gój: nemzet, amelynek nem mennyei, 
hanem földi királya van s annak vezetésével csak tévelyeg (vö. 
Pál fy , Zsoltárok, 26). Ezek között a maga fe je után járó, m a j d 
a prófétával is szembe helyezkedő nemzetek között és el len 
(cal) kell Jeremiásnak szolgálnia. Tanú lesz a tanúskodni nem 
akarók között. Azok az igék, amelyeket hirdetni fog, a vá-
lasztott népen keresztül a vi lágnak is szólnak és az is szem-
behelyezkedik próféciáival — mi is! Mert a gójim nem a po-
gányok — Izraelt kivéve, hanem a népek Izráelt is beleértve! 
A tévelygők nemcsak a nemzetek -— a gyülekezet kivételével, 
hanem a nemzetek és a gyülekezetet is beleértve! Mert a 
próféták szerint Isten az egész világ Istene. Az Isten népének 
története csak egy szektora a világtörténelemnek (Ám 1—2). 
A próféták a ke t tő t egyben l á t j ák annak ellenére, hogy a vá -
lasztott néphez küldöttnek t u d j á k magukat és elsősorban ott 
töltik be a tanúk szerepét. Jeremiás elhivatásának ez a vo-
natkozása azt is bizonyítja, hogy csak részben igaz az a fe l -
fogás, amely őt a vallásos individualizmus úttörőjének ta r t j a . 
Jeremiás valóban a személyes kegyesség nagy prófétája volt, 
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de igehirdetése nemcsak az egyes embernek, hanem mindig 
a közösségnek szól. 

A következő versek (6kk) mutat ják , hogy Jeremiás nem 
akarja, hanem vállalnia kell a küldetést. A próféták eltérően 
reagálnak az elhívásra. Ámos egyszerűen engedelmeskedik, 
mégis ordító oroszlánról beszél (3:7kk) s ezzel sejteti, hogy az 
igének lenyűgöző hatalma van ra j ta . Ésaiás is csak akkor vál-
lalja a küldetést, amikor már visszarántotta Isten a halál 
mesgyéjéről és rabjává tette. Mózes alig tudja elhordozni a 
szolgálat terhét. Jeremiás is összeroskad Isten kezének a súlya 
alatt. Szíve reszket ar ra a gondolatra, hogy nemzetek és fe-
jedelmek lesznek a partnerei, akiken neki, a szinte gyermek 
(a nacar jelentése: f iú (lKir 3:7), legényke, suhanc. Izráel-
ben a vallás dolgaiban fiatal emberek nem szólalhattak meg.) 
embernek hatalma lesz. 

Mindjárt az elhivatásnál kitűnik, hogy mennyire különbö-
zik Jeremiás a többi prófétától. Nem tud nem ember lenni 
mint próféta sem. Nem érzéketlen eszköz Isten kezében, ha-
nem mély érzésű ember. Nagysága éppen abban van, hogy 
mégis végig küzdötte a harcot saját érzelmeinek és akaratá-
nak a megöldöklésével is. 

Isten megnyugtat ja. A tanú, a bizonyságtevő feladata nem 
az, hogy a maga fe je után menjen, hanem tolmácsolja azt, 
amit Isten ád a szájába. Nem keresnie kell az utat, hanem 
csak járnia kell az Isten megmutatta úton. És ezen az úton 
nincs egyedül, mert Isten vele lesz, fogja a kezét és meg-
mondja, mit kell hirdetnie. Jézus is így küldte ki tanítványait 
(Mt 10:16kk): megkapják, hogy mit kell mondaniok és min-
den veszedelem ellenére megtartatok, aki mindvégig megáll, 
hogy nagy legyen Isten neve a világban. Ebben az elhivatás-
ban sem az emberen van a hangsúly, hanem Isten hatalmán, 
a „becsületén". Kezdettől fogva napjainkig kísért a veszély, 
hogy az emberek Isten nevét saját kegyességük kultuszává 
tették, eleven igéjét templomaik falai közé zárták és a szent 
tetragrammtonba (Ex 3:14) pecsételték és uralkodni akarnak 
nevében. Prófétákat hívott el. Nem azért, hogy a későbbi 
nemzedékek „beszéljenek" róluk, hanem hogy hirdessék or-
szágát, hogy az el jön és akarata megtörténik a mennyben és 
a földön. Istenről van szó ma is, nem az egyházról! 
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A 9. versben megtörténik az ünnepélyes ordináció. Isten 
maga végzi ezt. Míg azonban Ésaiásnál Isten a felséges Isten 
marad ennél az aktusnál is (6), és csak a szeráf érinti meg 
ajkát a forró kővel, addig Jeremiásnál Isten a lélek Ura és 
olyan szoros kapcsolatban van vele, hogy sajátkezűleg végzi 
el a prófétává szentelést. A cselekmény jelképes aktus. Vég-
eredményben És 6:5 és Jer 1:9 cselekményének egy az ér-
telme: A próféta elhivatási tudata akkor dől el pozitív irány-
ban, amikor Isten elvégzi rajta is a munkáját: — a megbocsá-
tást. Aki a saját életében tapasztalta meg a „megváltást", az 
nem tud többé tiltakozni az ellen, hogy Isten eszköze legyen 
a másik ember és a közösség javára. „Jaj nekem, ha nem 
hirdetem az evangéliomot"! — mondja Pál (lKor 9:16) és Jer 
is (20:9). It t azután megszűnik minden ellenkezés, rajongás 
vagy számító szándék: Isten szólt, hívott, igéje a számban 
van, megragadott — mennem kell! 

A próféta által hirdetendő igék nemzetek (az 5. vers értel-
mében!) és királyságok ellen irányulnak. Abban a pillanat-
ban, amikor a próféta hirdetni kezdi Isten igéjét, azok hatni 
kezdenek, mint az áldás vagy átok igéi, mint a kalapács, 
amely sziklákat repeszt (23:29, Hós 6:5). Isten azzal a mély-
értelmü igével küldi ki (10. v.), amely egyformán jelenthet 
ítéletes és kegyelmes meglátogatást. Az ítéletben mindig sze-
retet is van, és a szeretetben ítélet, mert az ige mindig „te-
her". Ezért szerepelnek a felszentelés igéi között a pozitív 
építés, ill. rombolás jelképes szavai. Jeremiásnak az ítélet 
hirdetése közben tudnia kell, hogy a próféta bizonyságtétele 
utolsó szavával nem a halál, hanem az élet üzenetét viszi a 
világba. 

Ha a 10. vers „pusztíts és rombol j" szavait törölnénk is 
versmetrikai okokból (vö. Volz, Jeremia, 3 Rudolph, Jere-
mia, 4), akkor is tény, hogy a prófétai szolgálat nem manő-
verezés, hanem csata. Csak így ér t jük , hogy az ige hallgatói 
miért utasí t ják el oly szenvedélyesen Jeremiás próféciáit. 
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KÉT ELHIVATÁSI L Á T O M Á S 

1:11 - 16 

11 Azután így jött hozzám az tJR igéje: Mit látsz, Jere-
miás? Vezéri pálcát1 látok — feleltem. 12 Jól látod — 
szólt hozzám az ŰR —, éberen vezérkedem 2 igémen, hogy 
megcse lekedjék azt. 

13 Másodszor is jött hozzám az ŰR igéje: Mit látsz? Gő-
zölgő üstöt látok — válaszoltam —, amely Északon jelenik 
meg.3 14 Erre azt mondta nekem az ŰR: 

Északról szabadul rá4 a rossz 
az ország minden lakosára! 

15 Mert én, meglásd, odakiáltok 
az északi királyságok 

minden nemzetségének 
— így szól az ŰR. 

Azok eljönnek és mindegyik föláll ítja trónját 
Jeruzsálem kapuinak a bejáratánál, 

minden várfala e l len köröskörül és 
Júda összes városai ellen. 

16 Kihirdetem í té le temet fölöttük 
minden rosszaságukért: mert elhagytak engem, 

más isteneknek tömjénektek 5 

és kezük alkotásai előtt borultak le. 

1 A fordítások és exegéták mind, „mandula(fa) vesszőt" adnak és 
így értelmezik: A mandulavesszőt azért mondja a próféta sáqéd-nak, 
mert először virágzik tavasszal κ úgy látszik, mintha nem is aludnék 
(Dalman, Arbeit u. Sitte I. 1929.256). A sqd gyök kétszeri használata 
azonban szójátélkot takar s ezt a fordításnak is meg keH oldania, hogy 
képzavar ne keletkezzék. Ezért fordítja már Rudolph „Wacholder-
zweig"-nek, hogy a szójátékból valamit érzékeltessen. — Szerintem 
meg kell maradnunk mindkét esetben a gyök alapjelentése mellett és 
így megtalálnunk filológiailag és· exegetikailag is a szójáték teológiai 
értelmét. — A sqd alapjelentése: őrködni, vigyázni valamire, ébernek 
lenni s azután felügyelni valamire, pásztoraim valamit v. valakit. Pl. 
„Ha az ÚR nem őrzi a várost, hiába őrködik az őriző („éjeii őr", Zs 
127:1. Vö. Esdr 8:29: „Felügyel r e á . . . " — A sqd csak másodsorban 
jelenthet mandulafát. Viszont a maqqél sem annyira élő vesszőt v. 
ágait jelent, mint inkább pálca, bot. Dávid pásztorbotja is maqqél. 
Sőt varázsvesszőként is többször szerepel az ÓT-ban, pl. Hós 4 : 12. — 
Zak 11 : 7. 10.14-ben szimbolikus jelentése van. 
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A fentiek alapján maqqél sóqéd-ot olvasok (a radikálisok meg-
tartásával!) és így értelmezem: Ist ein vezéri pálcát, illetve pásztorbotot 
láttáit a prófétával (Isten igen sokszor jeleiniki meg a pásztor képében 
az ÖT-ban, vő. És 40 :11, Ez 34 : 12kk, sitfo.) s ezzel azt akarja mon-
dani, hogy vezérkedik, felügyel arra, pásztorolja (őrzi) azt, hogy igéit 
megcselekedjék az embereik (a lacaszótó általános alannyal). Ö a 
vezér, a pásztor, aM a nyáj előtt (jelen esetben a próféta előtt) megy, 
az pedig köveiti őt és védelimie alatt áll. 

3 A nph gyök jelentése „gőzölögni". Tehát gőzölgő üstöt (fazekat) 
lát a próféta (vö. Jób 41 :12). Viszont az ufánáv nenn érhető meg úgy, 
hogy a fazék (üsit) szája észak felől van, hanem a pánim jelentése itt 
is megfelel alapjelentésének: arca, megjelenési formája valaminek, 
tehát jelenség megjelenés'. A vers szószerinti fordítása tehát így hang-
zik: „és megjelenése észaik felől van" = északon (vö. a min pr. kettős 
jelenésével, Pálfy: Héber nyelvtaönyv 81) jelenik meg. — 

4 A fentiek magyarázzák a tippátah jelentését is, amely hibás má-
solás eredménye, helyesen tuppah vagy tippah volt. Tehát itt is szó-
játékról van sízó és talán ez a fordítás volna magyarul a legjobb: „Gő-
zölgő üstöt l á t o k . . . Észaik felől gőzölög fel (gomolyog) a rossz". Babi-
lónia hatalmas hadserege nyomán porfelhő és füstfelhő gomolyog a 
„népek országútja" fölött. 

5 A qattér jelentése: illatoztat (áldozató szándékkal) és mivel po-
gány isteneiknek bemutatott áldozatról van itt szó, megvető mellék-
ízzel használja a szót a próféta. 

5 A „kezük alkotásai" kettős értelmű: jelenti általában a „kézzel" 
faragott vagy öntött bálvány-szobrot, de jelenti szellemi értelemben az 
emiber nem egyszierűen kézzel „alkotott" bálványait is, mert a jad 
(nemcsak kéz, hanem valaminek a „mentén", széle, ami az embert 
közvetlenül körülveszi vagy közelében van) ezt is lehetővé teszi. 

1. A VEZÉRI PÁLCA 

1 1 - 1 2 

I s t en p r ó f é t á j a e l indu l k ü z d e l m e s ú t j á n . A vigyázó, az ő r -
á l ló lesi, v á r j a I s t e n u t a s í t á sa i t (Hab 2:1). A z e lh ívás m e g t ö r -
t é n t , de m é g n e m i smer i a n n a k k o n k r é t a b b t a r t a l m á t és i r á -
n y á t . A v á r a k o z á s ide je t e l e v a n k é t s é g e k k e l és f é l e l e m m e l 
is. Mi lesz ve l e , h a egyedü l ke l l megá l ln i a „ f i a t a l l é t é r e " a 
szo lgá la tban? ! 

S ekko r k ü l ö n ö s dolgot l á t . V íz iósze rűen e g y „vezéri p á l c a " 
m e r e d e lé je , a m i t ese t leg e g y kéz t a r t a m a g a s b a . És a p r ó -
f é t a fe l lé legz ik , m e r t I s ten v e z é r i p á l c á j á t i s m e r i fö l b e n n e . 
E z é r t a k é r d é s r e : „Mit lá tsz J e r e m i á s ? " — készségesen és 
b iz tosan vá l a szo l : „Vezéri p á l c á t l á tok" . 
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Ekkor hangzik el a próféta belső kétségeit tisztogató és le-
nyesegető isteni válasz és egyben biztatás: Isten éberen vi-
gyáz, vezérkedik igéje fölött. A próféta maga sem térhet ki 
előle, bármilyen nehéz legyen is a feladat. De egyúttal Isten 
felügyel arra és vezérkedik afelett is, hogy a hirdetett ige ne 
té r jen vissza üresen, hanem elvégezze a maga munkájá t (És 
55:10kk). A prófétának csak a vezéri (pásztorbotra) pálcára 
kell ügyelnie, hogy küldetése eredményes és következetes le-
gyen. 

De ez a látomás azt is jelenti, hogy Isten akarata minden 
bizonnyal beteljesedik! Az is, ami a pusztításra, az is, ami az 
építésre és plántálásra vonatkozik. Az aggódó, nehéz gondo-
latokkal és kétségek között hánykódó prófétának nagy meg-
könnyebbedés ez a látomás, mert azt bizonyítja, hogy — ha 
látszólag késik is Isten igéjének beteljesítésével — Isten nem 
hagyja cserben prófétáját , sem ébersége nem lankadt meg. 
A prófétát pedig ne tévesszék meg a várakozás kísértéses pil-
lanatai ! 

2. A G Ő Z Ö L G Ő ÜST 

13 -16 

Míg az előző látomás az Isten igéjének feltétlen beteljese-
dését és Isten vezető (pásztori) szerepét jelképezi és tisztázza 
Jeremiás előtt, ez a második látomás az ige tartalmát jelöli 
meg — az ítéletben. Az ítélet igéje és annak hirdetése kez-
dettől fogva „gyenge pont ja" volt Jeremiásnak. S most Is-
ten kimondja, hogy az ítélet, a „rossz" északról, azaz Babiló-
niából szakad rá „ennek az országnak minden lakosára." A 
„rossz", a katasztrófa Észak királyságainak és fejedelmeinek 
minden népfaját egyesítő babilóniai hadsereg, amely „go-
molygó", „gőzölgő" por- és füstfelhő közepette, „gőzhenger-
ként" sörpör majd el minden út jába eső népet, közte Jeruzsá-
lemet és Júda minden városát is. 

A gyökér telenítés (fogságba vi tel), deportálás, átplántálás 
(1:10) veszedelme Északról, Babilónia felől következik be és 
így mindjár t prófétai működése kezdetén megtudja Jeremiás, 
hogy mi lesz igehirdető szolgálatúnak a tartalma. Az elkövet-
kező háború titokzatos megsejtése és a fenyegető ítélet erköl-
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esi bizonyossága azzá a prófétai felismeréssé kapcsolódik 
össze Jeremiásban, hogy Isten ítélete szerencsétlen végű há-
ború formájában teljesedik be. 

Ettől fogva a miccáfón hárácáh isteni kijelentésként kap-
csolódik Jeremiás minden igéjéhez. Hiszen akkor már az 
északizráeli testvérek száműzetésben voltak és bár a nevet 
még homályban tartja, később Nebukadreccarban jelöli meg 
az isteni döntés végrehajtó eszközét. 

De a prófétaság két nagy gondolata Jeremiásnál sem 
hiányzik. Az északi népek Isten megbízásából cselekszenek. 
Az ellenség betörése Júdába Isten rendelkezése és egyúttal 
büntetése bűnei miatt. A nemzeti szerencsétlenség Istentől 
van, nem az északi birodalomtól. 

A nép bűne Jeremiás szerint, hogy bálványimádásba esett. 
Az első parancsolat elleni vétkezést a próféta nemcsak tény-
legesen érti, hanem a „sicut eritis deus" értelmében is. Az 
°ászá Isten alkotó, teremtő aktusát jelöli meg s ezzel szemben 
itt az ember alkotja, teremti saját képére az Istent. A saját 
kezével, eszével és fantáziájával alkotott istenekkel veszi kö-
rül magát s még ha Jahvet tiszteli is, bálványt csinál belőle,, 
mert a saját ízlésének, elgondolásainak megfelelően, tehát 
„elviselhetően" alkotta meg! Az első parancsolat ellen elkö-
vetett vétek tehát újabb bűnökké „izmosodik" és teljes, vég-
érvényes eltávolodást és elszakadást eredményez a szövetség 
Istenétől! 

Az eltávolodásnak ebbe a mozgásába helyezi bele Isten kö-
vetét, hogy az ember és közösség „cselekedetével" szemben 
bizonyságot tegyen Isten „cselekedeteiről", „az üdvösséget 
előkészítő tetteiről" és parancsolatairól. A próféta látása így 
lesz egységes, mert történelemszemléletének centrumában Is-
ten áll s ez az eszkatológiai kifejletei is lehetővé teszi. 

M U N K Á R A FÖL! 

1:17-19 

17 övezd föl hát derekadat, 
indulj és hirdesd nekik 

mindazt, amit parancsolok! 
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Ne rettenj meg tőlük, különben 
én rettentelek meg előttük! 

18 És én, meglásd, bevehetetlen 
várossá teszlek ma téged: 

vasoszloppá és ércfallá 
az egész ország ellen, 

Júda királyai és vezetői, 
papjai és a köznép ellen! 

19 Harcolnak ellened, de nem bírnak veled, 
mert én veled leszek, hogy megmentselek 

— így szól az ÜR. 

Isten belelát a prófétába és tudja, hogy lendületet kell tőle 
kapnia. Ezért nem engedi, hogy testtel és vérrel tárgyaljon, 
hanem máris munkába ál l í t ja: a munkába, a harcba induló 
prófétának föl kell kötnie derekáig a mozgásban akadályozó 
ruhát . Jeremiás remeg, ret teg arra a gondolatra, hogy Istent 
és a fenti katasztrófát hirdesse. 

Megértjük a prófétát! Is tent kell dicsőítenie azok előtt, 
akik magukat papoknak és híveknek ta r t j ák! De „muszáj"! 
Vándor, harcos és munkás lesz a próféta egy személyben és 
mennie kell a piactérre, az utcákra, a templomtérre és a ki-
rályi palota elé, hogy hirdesse a „szájába rágott igét". Ha fél 
az emberektől, ha emberi félelme miatt csődöt mond, akkor 
„Isten ret tentése" éri utói és egyúttal nevetséges figura lesz 
az emberek szemében. 

Kemény beszéd ez! Jeremiást kemény kézzel markolja meg 
Isten! Jutalmat nem kap. Egyetlen jutalma, hogy Istent pré-
dikálhatja. Csak Urától szabad félnie, azaz neki kell enge-
delmeskednie, hinnie, mert minden igehirdetői szolgálat fun-
damentuma a hit Istenben! 

Ekkor azonban újabb megnyugtató ígéretet kap. A vesze-
delem, meg a támadás is elkerülhetetlen: királyok, minisz-
terek nem lesznek egy csapásra hivő emberekké igehirdetése 
nyomán és bizony támadni fogják az Isten emberét. De Isten 
sérthetetlenné teszi, ha azt prédikálja, amit Isten mond neki. 
Ha megtámadják is, nem tudnak semmit ellene tenni, mint 
egy jól megerősített város, vagy vaspántokkal és tornyokkal 
ellátott várfal ellen. Egyes emberek és a tömeg ellenséges-
kedése egyaránt eredménytelen lesz. 
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Ezeknek a verseknek szinte minden szava beteljesedett Je-
remiás életében. Királyok, papok és hivatalnokok kínozták 
és ítélték halálra Jeremiást, a polgárok életét kívánták, de ő 
életben maradt . Kőből és vasból volt. Isten tette ilyenné. 
A gyenge ember az erős Istennel együtt erősebb volt, mint 
honfitársainak minden rosszasága. Azt a csodát tapasztalta 
meg Jeremiás is, hogy Isten szolgáit láthatatlan erő veszi 
körül. 

IZRAEL TÖRTÉNETE A HŰTLENSÉG 
TÖRTÉNETE 

A M I K O R MÉG H Ü V O L T ISTENÉHEZ 

2 : 1 - 3 

1 Megragadott engem az ÜR igéje és ezt parancsolta: 
2 Menj és hirdesd Jeruzsálem füle hallatára és ezt mondd: 
Azt mondta az ÜR: 

Emlékezem reád, ifjúságod szeretetére, 
mátkaságod szerelmére, 

amikor követtél a Pusztában, 
a be nem vetett földön is. 

3 Szent volt Izráel, az ÜRé, 
termésének a zsengéje. 

Akik emésztették, mind meglakolnak, 
rosszul járnak, 

— így szól az ÜR. 

Jeremiás első nyilvános igehirdetésének a bevezető címét 
találjuk az 1—2a. versekben. Feltűnő, hogy nem az elhiva-
tás alkalmával megadott téma, az Északról fenyegető „rossz" 
foglalkoztatja első próféciájában, hanem az a reménység, 
hogy Izráel üdvtörténetének a megjelenítésével meg tudja 
esetleg győzni a gyülekezetet a járt ú t helytelen, „veszedel-
mes" voltáról és az „északi rosszat" ilyen módon el tudja 
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hárítani. Tudja, hogy mi Istennek a szándéka, de — hátha 
mégis megkönyörül megtérő népén! 

Ez a beszéd Jeruzsálemben hangzik el nyilvánosan és egész 
Izráel történetére vonatkozik. Meggyőzően mutat ja , hogy a 
próféták hosszabb lélegzetű beszédeket is szoktak tartani. 
A próféták mindig valamilyen ünnepet szemeltek ki prófé-
ciájuk elmondására, bár kétségtelen, hogy a vidéki szárma-
zású Jeremiást falusi tapasztalatai vezették első szereplése-
kor beszéde külső formájának és belső tartalmának a meg-
választásában is. 

Hallgatóságának a szívét akarja megnyerni azzal a képpel, 
amellyel próféciáját bevezeti. Meggyőződése, hogy kezdet-
ben, a pusztai vándorlás idején vallás-erkölcsi életének a 
virágkorát élte Izráel, mer t Isten és a gyülekezet zavartalan 
közösségben voltak. Isten jól emlékszik erre, sőt meg is em-
lékezik róla, nem törli ki emlékezetéből azt a szeretetet (he-
szed), rajongó hűséget és mennyasszonyi szerelmet, amivel 
az egész nap csüngött r a j t a (vö. Hos 2:4kk.l7, Ez 22:60, 23:3.8, 
Ex 3:15, Zs 98:3, 111:4, Hós 12:6). Istent követte [a hlk 'ahar 
a vallásos-kultikus szolgálat terminus technikusa. Processiok-
nál a hordozott istenség(kép) után vonul a nép, mint a kat. 
körmeneteknél] a pusztában, mint egyetlen szeretett fér jé t , 
aki kiválasztotta és teljes odaadást kívánt tőle. Hóseáshoz ha-
sonlóan Jeremiás is a házasság képét alkalmazza Isten és a 
nép (gyülekezet) kapcsolatának a megjelölésére, ahogyan mi 
is beszélünk arról, hogy a keresztyén gyülekezet Krisztus je-
gyese. 

Nem arról van itt szó, mintha Jeremiás szerint a letelepe-
dés és a földművelő életmód idézte volna elő az elbukást. 
A próféták nem kultúra-ellenesek. A pusztában egy Istene 
volt a gyülekezetnek, egyedül volt vele, reá hagyatkozott, ha 
élni akart. Nem érvényesültek a kánaáni hatások. Akkor va-
lóban szent volt Izráel, azaz az Isten tulajdona és egyet-
lene (vö. Ex 28:36), termésének a zsengéje, ahogyan képiesen 
megjelöli a qádós-t. Ahogyan a mező zsengéjét Istennek kell 
tartalékolni és senki nem érinthette, hanem félre tették, hogy 
Jahve ünnepén a szentélybe vigyék, ugyanúgy volt Izráel Is-
ten zsengéje a népek között. És ahogyan bűnt követett el, aki 
a termés zsengéjéből elvett és emberi célokra használta föl 

37 



(Lev 22:9), ugyanúgy lakolniok kellett azoknak is, akik hozzá 
mertek nyúlni Izráelhez. 

Jahve megvédte annak idején népét (vö. Ex 15, Bir 5 stb.), 
mert szeretetét szeretettel viszonozta és „követte Öt", azaz 
teljesítette mindazt, ami reá hárult a kiválasztás következ-
ményeként. 

ELSZAKADÁS ISTENTŐL 

2 , 4 - 9 

4 Halld meg az ÜR igéjét, Jákób háza 
és Izráel házának minden nemzetsége! 

5 Azt mondta az ÜR: 
Micsoda álnokságot találtak bennem atyáitok, 

hogy eltávolodtak tőlem, 
a hiábavalóság után jártak 

és maguk is hiábavalókká lettek? 
6 Nem mondták: Hol van az ÜR, 

aki felhozott bennünket Egyiptom országából, 
aki a pusztában vezetett bennünket, 

a sivár és szakadékos földön, 
a tikkadt és komor földön, 

földön, ahol ember nem ment át 
és ahol ember nem lakott? 

7 Termékeny országba hoztalak benneteket, 
hogy gyümölcsét és javait egyétek. 

De amikor bejöttetek, országomat tisztátalanná, 
örökségemet utálatossá tettétek. 

8 A papok nem kérdezték: 
„Hol van az ÜR"? 

A törvény magyarázói nem ismertek engem, 
a pásztorok hitszegőkké lettek irántam, 

a próféták Baál nevében prófétáltak, 
olyanok után jártak, amik semmit sem érnek. 

9 Ezért még perbe foglak titeket, j 
— így szólt az ÜR — 

és perelni fogok még unokáitokkal is! 
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A 4. versben megismétli Jeremiás a beszédét megelőző 
megszólítást, hogy ezzel egyrészt jelezze retorikailag is a tö-
rést, másrészt nyomatékot adjon próféciájának. Megváltozik 
a kép. A meleg hang dörgedelmes prédikációkba csap át. 
A próféta nem apologetikusan, hanem a felelősségre vonó 
bíró szerepében abból indul ki, hogy a jelen egészen más ké-
pet mutat . S ennek nem egyszerűen a jelenlegi nemzedék az 
oka. Történeti előzményei vannak az Istentől elfordulásnak. 
A pusztai vándorlás után elhidegült az első szeretet és már 
nem volt „Jahve u tán járás", hanem „eltávolodtak tőlem", 
illetve már nem az ŰR, hanem a „hebel" u tán jártak. 

Ez a Jeremiásnál gyakran szereplő szó a bálványistenekre 
vonatkozik, akiket a nép Jahve mellett tisztelt: tehát a he-
lyi istenségeket, a régi szent fák, hegyek, források, sziklák 
stb. szellemeit; a szenteket, akiknek a sírját tisztelték, a házi 
és családi isteneket, az asszír csillagisteneket stb. A nép azt 
hitte, hogy a helyi istenek tiszteletében Jahvet szereti. A pró-
féták mereven elutasították ezt a keverék-vallást, mert benne 
a régi Baált látták és a népvallás Jahve-tisztelete az ő sze-
mükben éppúgy más Isten imádása (Ex 20), min t Jahve mel-
lett más isten vagy szellem tisztelete. 

Jeremiás tehát nem is annyira a nemhivökhöz, mint inkább 
a rosszul vagy „rosszban" hívőkhöz fordul. J ahve igazi tisz-
telete romlott meg a nép hitében: érzéki, babonás, pogányos 
vallásosság csak a gyülekezeten belül érdekli Jeremiást és 
ítéli el azt, mert a „hiábavalót" a „semmit" követik Jahve 
helyett. Nem tagadja ezek létezését, de tagadja, hogy tiszte-
lőiknek javukra szolgálna ezek tisztelete. 

Nem csoda, hogy a „semmik" tisztelete magát a hitet ak -
názta alá és „semmivé" vált: hiábavalóvá (2Kir 17:15) nem 
dogmatikailag, hanem a gyakorlatban. Abban a pillanatban, 
amikor a hit nem tisztán fogalmazódik meg, amikor a hit 
tárgya keveredik Istenen kívül más dolgokkal, akkor bekö-
vetkezik a hit belső megüresedése, elsekélyesedése és ha-
lála. A tévhitet ugyanis az jellemzi, hogy mindig igazolni 
akarja önmagát. Ezt a fonákjára fordított hitet utasítja vissza 
Jeremiás: nem Isten lett nem-istenné, hanem a hit lett tév-
hitté. 

Isten elhalmozta Izráelt jótéteményeivel. Felsorolja Jere-
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miás Isten alapvető üdvtényeit: Az egyiptomi kivonulást, a 
pusztai vezetést, amelynek borzalmait a próféták mindig ele-
ven színekkel festik meg, hogy Isten vezetésének a nagysá-
gát kidomborítsák (vö. Deut 8:15, És 30:6, Am 2:10, Hós 
12:14, Mik 6:4 stb.). Az igéret beteljesedését az ígéret földjén. 
— Mindennek hálát kellett volna ébresztenie a népben Isten 
iránt! Ehelyett azzal viszonozták hűségét Ígéreteihez, hogy 
az igéret földjét utálatossá tették Isten szemében, mert át-
vették a baálok kultuszát. Az igéret földjén már nem keres-
ték az URat, hanem helyettesítették a baálokkal, lényegében 
önmagukkal. 

A 8. versben a nép egyes vezető rétegeit teszi felelőssé a 
történtekért. Nem aka r j a kisebbíteni az egész nép hűtlensé-
gét, de világosan látja, hogy mennyire bűnösek a gyülekezet 
eltévelyedésében a vezetők. Elsősorban a papok, akik Isten 
kinyilatkoztatásának voltak a hordozói. A vidéki papfi meg-
döbbenéssel látja, hogy a főváros papjai nem úgy élnek, aho-
gyan tanítanak, hogy van fényes papi szolgálat, de az csak 
forma. A tartalom hiányzik belőle. Azok, akik rendelkeznek 
a tórával, Isten írott és szóbeli utasításaival (vö. Pál fy , Zsol-
tárok 20k), nem akarnak Istenről tudni és ezért nem adták 
tovább a gyülekezetnek sem Isten akaratát. Óizráelben az 
emberek döntéseik előtt megkérdezték a papot Isten akaratát 
illetően. Nemcsak királyok és főemberek tették ezt és nem-
csak fontos állami eseményeknél, hanem a köznapi életben 
is a pap döntött Isten nevében. Az ilyen isteni tekintéllyel 
adott döntést és útmutatás t nevezték tórának: vö. Hós 4:6, 
Mik 3:11, Mai 2:6.7, Róm 2:20. 

A papok mellett a „pásztorokat", azaz a nép vezetőit (a ki-
rályra és arisztokráciára vonatkozik elsősorban: 23:lkk, Zs 
101) vonja felelősségre, mert az arisztokrácia mindig nagy 
szerepet játszott a király mellett és elsősorban volt felelős 
azért a végzetes politikáért, amely Júdát pusztulásba dön-
tötte. 

De elmarasztaló Jeremiás véleménye a prófétákról is. Illés 
jut eszünkbe és mindazok, akik annyit harcoltak és szenved-
tek a nemzetért és a tiszta istenhitért (vö. Ám 2:11). Utánuk 
az ún. kultuszi próféták már nem Jahveban, hanem a baálok-
ban hitték ihletőjüket. Ezek mind Jahve prófétájának tartot-
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ták ugyan magukat, de csak a népvallásnak majdnem a ter-
mészeti istenség fokára lesüllyedt Jahveját ismerték. 

Ezeknek a vezetőknek a rossz példája nyomán a nép bál-
ványimádásba esett. Tehetetlen bálványok a gyülekezetben 
az eleven Isten helyett! Szörnyűség Jeremiás számára ennek 
még csak gondolata is! És mégis valóság ez! Az apák bűne 
folytatódik a fiakban s ezért egyaránt eléri az ítélet a jelent 
és a jövőt. 

A KETTŐS B Ü N 

2:10 - 13 

10 Mert keljetek csak át a kittiek1 szigeteire 
és nézzetek szét! 

Küldjetek Kédárba2 és jól figyeljetek! 
Lássátok meg, történt-e ilyesmi?! 

11 Cserélt-e pogány nép isteneket, 
— pedig azok nem is istenek?! 

De népem fölcserélte Dicsőségét 
a semmitérővel! 

12 Ámuljatok ezen ti egek, 
borzadjatok és szörnyülködjetek nagyon! 

— így szól az ÜR. 
13 Mert kettős rosszat cselekedett népem: 

Engem elhagytak, 
a folyóvíz forrását, 

hogy víztartókat vájjanak, 
— repedezett víztartókat, 

amelyek nem tartják a vizet.3 

1 A ^kittiek eredetileg a föníciai Kition település lakód Ciprus szige-
tén (ma: Larnaka), azután egész Ciprus szigete. Itt Görögország és az 
egész „Nyugat" megtestesítői. Vö. Ez 27 : 6 — 2 Kédár lakói a Keletet 
képviselik. Eredetileg a szír-arábiai sivatag beduin lakossága Edómtól 
keletre. Vö. 49 : 28, És 21 : 16, Ez 27 : 21. — 3 Neon repedezett kutak-
ról (vö. Károlyi, Luther stb.), hanem a vízbein szegény területeken ké-
szített víztartókról, söt ciszternákról van iitrt szó, amelyek sokszor meg-
repedeztek és elszökött belőlük a víz. 
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A 10. versben folytat ja Jeremiás a 8. verssel megszakadt 
gondolatmenetet. Még a pogány világban (itt a gój = pogány 
nép) sem fordul elő — mondja Jeremiás —, hogy a nép föl-
cserélje istenségét. Mehetnek Keletre, mehetnek Nyugatra, 
ilyesmire nem akadnak sehol. Pedig ezek az istenek nem is 
istenek, mint az ÜR! 

Velük szemben az ŰR kábód, ami neki nem a tulajdon-
sága, hanem egész lénye, „felsége". A természet maga meg-
borzad ennek az őrü l t cserének a láttára! Téves úton járnánk, 
ha mi most fölsorakoztatnánk Jeremiással szemben a pogány 
világ szünkretista vallásosságát. Jeremiás nem folytatott pré-
dikációja előtt vallástörténeti kutatásokat, a lényege szerint 
mégis igaza van. Mert még ha változtak is a pogányoknál a 
nép istenei (mint pl. Babilonban és másutt is), vagy újabb és 
ú jabb istenségek tisztelete honosodott meg és terjedt el, 
ténylegesen nem cseréről van szó, mert csak a név változott 
meg, az istenség maga a lényege szerint nem. Izráel azonban 
lényegbe vágó cserét csinált, amikor az élő Istent odaadta a 
Semmiért, az erkölcs Istenét egy természeti istenségért. 

Ennek a magatartásnak a tel jes észellenességét érzékelteti 
Jeremiás a 13. versben a forrás és víztartó képével. Ki fordít 
hátat a frissen buzogó forrásnak, amely felüdíti az elepedt 
embert , hogy a gödrök, ciszternák megáporodott vizét igya? 
Sőt meg is repedeznek ezek a víztartók és akkor csak a ve-
zetékek alján található iszapos, nyálkás víz. Ennek értelme: 
Az erőt adó Istent odaadta a tehetetlenségért! 

Az antik világban nem talált Jeremiás példát Izráel maga-
tartására a pogányok között. A keresztyén egyházakban van 
elég! Gondoljunk a rom. katolikus egyház szentjeire, erek-
lyéire és máriakultuszára, vagy a mágiára és vallásos bigott-
ságra, rajongásra, amely az igazi istentisztelet helyére lépett 
sokszor és sok gyülekezetben a protestáns egyházakban is 
(vö. J n 4:10kk, 7:38). 
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AZ ELPÁRTOLÁS K Ö V E T K E Z M É N Y E I 

14-19 

14 Rabszolga Izráel vagy háznál született?1 

Miért lett prédává? 
15 Oroszlánkölykek ordítanak rá, 

kieresztik hangjukat. 
Országát sivataggá tették, 

városai leégtek, lakatlanok. 
16 Nóf2 és Tahpanhész3 fiai is 

lekopaszítják koponyádat.4 

17 Nem te magad cselekszed-e magaddal? 
Elhagyod Istenedet, az URat, 

amikor vezetni akart az úton. 

18 Most is mit keresel az egyiptomi úton?5 

Hogy a Síhór vizét igyad?6 

És miért mész Asszíriába? 
Hogy a Folyam7 vizét igyad? 

19 Saját rosszaságod ostoroz, 
és elpártolásod fenyít téged. 

Tudd meg, lásd meg, hogy rossz és keserves volt 
elhagynod az URat, a te Istenedet, 

rettentésemmel sem törődtél, 
— így szól az Ür, a Seregek URa. 

1 A háznál született rabszolga (verna) örök szolgaságra volt kárhoz-
tatva, vö. Ex 21 : 2kk, Hós 7 : 8k. — 2 Nóf = Memphisz, egyiptomi ne-
vén: men-nofer. Alsó-Egyiptom fővárosa. — 3 A Q szerint olvasandó: 
Tahpanhész. Egyiptomi határerődítmény volt a Deltától keletre Pelu-
siuim mellett. Ma: teil ed defenneh, ahol fontos ásatásókait végeznek, 
vö. 43 :7—9. — 4 A héber kifejezés azrt jeleníti, hogy az illetőt rab-
szolgává teszik, vö. 48 : 45, Gen 49 : 26, Deut 33 : 16.20. — 5 És 30 : 1— 
2. — 6 A Síhór egyiptomi szó. Jelentése: „Hórus tava", a Nílus egyik 
legkeletibb ága, vagy a Deltától keletre eső egyik tó (Jós 13 :3). Itt 
maga a Nílus, mint És 23 : 3-ban. A „vizet inni" egyébként nem szó-
szerin/t veendő, hanem: erőt meríteni s azután a szoros barátság élet-
közösség képe is, vö. Zs 41 :10, Mt 16 : 6. — 7 A náhál = az Eufrátes. 

Ezek a versek a 3. v. ellentéteként megállapítják az elpár-
tolás következményeit. Isten nem hagyta büntetés nélkül az 
elbukást. Annak idején, az első szerelem napjaiban, senki sem 
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nyúlhatott úgy Izráelhez, hogy meg ne égette volna a kezét. 
Most pedig ellenségei és „barátai" zsákmányává lett. Nyoma 
sincs annak, hogy Izráel Istennek szentelt volt. Szolga most, 
sőt házában született rabszolga (verna), aki fölött sohasem süt 
ki a szabadság napja. Kép nélkül: Izráel népének és vezetői-
nek balgasága keservesen megbosszulta magát. 

A kicsi Júda csak akkor élhetett békében, ha az adott vi-
lágpolitikai erőviszonyokkal számolva tudomásul vette az 
asszírok uralmát. 650 körül azonban bomladozni kezdett a 
hatalmas asszír birodalom. Egyiptom függetlenítette magát, a 
többi leigázott országok is mozgolódtak. Jeruzsálemben is 
akcióba lépett a függetlenségi párt és Júda politikusai láza-
dásokat szerveztek. Egyiptomra akar tak támaszkodni — m i n t 
Ésaiás korában! —, amely a maga részéről szívesen nyújtotta 
ki csápjait Palesztina felé. Egyelőre azonban még nem volt 
elég erős önálló akcióra és inkább csak zavaros ígérgetések-
ben és jelentéktelen segély csapa tok küldésében merü l t ki tá-
mogatása, amit azonban drágán kellett Júdának megfizetnie. 
A szomszédos országokkal is szövetséget tervezgettek a poli-
tikusok és mindez rengeteg pénzbe is került. Közben Asszí-
riának is fizetni kellett a hadisarcot és hűbéri járulékokat. 

Ezt a többirányú terhet csak a köznép nagyfokú kizsákmá-
nyolásával tudták fedezni. Ha büntető különítmények érkez-
tek Asszíriából Palesztinába, a vele járó fosztogatás megint 
csak a kisebb birtokosokat sújtotta. A hűtlenkedő városokat 
lerombolták, de a főváros mindig megmenekült a pusztítás 
elől nagyobb hadisarc árán s ez megint csak a közép- és kis-
birtokosokat érintette. Nem tudjuk, hogy mikor kezdődtek el 
ezek a lázongások Egyiptom támogatásával. Jósiás király 8 
éves volt, amikor trónra lépett és így uralkodása első éveiben 
teljesen környezetének befolyása alá került. A nép két pártra 
szakadt. Mindegyik igyekezett pártfogoltja bizalmát megsze-
rezni és megtartani. Követek mentek a szélrózsa minden irá-
nyába, a nép nyomorúsága pedig egyre nagyobb lett . 

Így érthető, hogy mit akart Jeremiás a fenti versekben 
mondani: Ellenezte ezt a politikai sürgés-forgást. Magatartá-
sát azonban nem csak politikai, hanem valláserkölcsi szem-
pontok is motiválták. Dacos lázadást Isten ellen, önző ellen-
kezést látott benne azzal a helyzettel szemben, amelybe ép-
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pen bűnei miatt taszította a népét. Izráelnek Isten büntetését 
kellett volna fölismernie benne és meg kellett volna hajolnia 
Isten akarata előtt. Emberi lázongás helyett belsőleg kellett 
volna megváltoznia. Így pedig egyre nagyobb lett a nyomo-
rúsága. A többi hatalmak máris rabszolgaként kezelik, ordító 
oroszlánként támadnak reá és vélt barátai (elsősorban Egyip-
tom) pusztává teszik és kiszipolyozzák polgárságát. 

Ezért fordul Jeremiás felháborodva az Egyiptomba és Asz-
szíriába küldött követségek ellen. Az ide-oda futkosás hiába-
való dolog és helytelen magatartás! A büntetés napjai ezek! 
Csak bűnbánat és megtérés segítene! 

VALLÁS VAGY ISTEN 

2:20-28 

20 Bizony régesrégen széttörted1 igádat 
és letépted bilincseidet2 

és azt mondtad: Nem fogok szolgálni! 
De minden magas dombra és 

minden bujazöld fa alá 
odafekszel mint egy parázna. 

21 Pedig nemes vesszőként plántáltalak el, 
mint egészen valódi magot. 

Hogyan fajzottál el 
idegen szőlőtő vadhajtásává? 

22 Még ha lúggal3 mosakodol is meg 
és a szappant4 pazarlód is magadra, 

a bűnöd piszok5 marad előttem, 
— így szól az én Uram, az ÜR. 

23 Hogy mered mondani: Nem lettem tisztátalan, 
nem jártam a baálok után?! 

Nézzél utadra a völgyben,(i 

tudd meg, mit tettél, 
te gyorslábú tevekanca,7 

mely ide-oda futkos útjain! 
24 Pusztához szokott zebrakanca, 

érzéki vágyában levegő után kapkod. 
Gerjedelmét ki fékezi meg? 
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Senki se fáradjon a keresésével: 
megtalálja a maga hónapjában!8 

25 Vigyázz a lábadra, hogy meztelenné ne váljék 
és a torkodra, hogy ki ne száradjon! 

De te azt mondod: Hiába, nem lehet, 
mert szeretem az idegeneket 

és utánuk járok. 
26 Ahogyan a rajtakapott tolvaj megszégyenül, 

úgy szégyenül meg Izráel háza is 
királyaival és vezetőivel, 

papjaival és prófétáival együtt, 
27 akik azt mondják a fának: Te vagy az apám, 

a kőnek pedig: Te szültél engem! 
Bizony, háttal és nem arccal 

fordulnak felém. 
De majd, ha rossz soruk lesz, azt mondják: 

Kelj föl! Szabadíts meg bennünket! 
28 Hol vannak isteneid, amelyeket te alkottál? 

Keljenek föl, szabadítsanak meg 
azok rossz sorodban! 

Hiszen annyi az istened, Júda, 
ahány a városod! 

1 Az igék a 20. versiben csaik 2. és nem: 1. személyben vehetők a 
régi nőnemű végzetnek megfelelően, különben nem illenének bele az 
összefüggésbe. A maszoréták Jaihvéra vonatkoztatták és üdvjövendö-
lésnek vették. — 2 Vö. Zs 2 : 3. — 3 Ásványi eredetű lúg. — 4 Nö-
vényi lúg, vö. Dalman, Arbeit u. Sitte V 1937,155. — 5 Csak itt fordul 
elő a héber szó. A megfelelő aráim sző jelentése: foltos, piszkos. — 6 
Utalás a Hinnóm völgyére Jeruzsálemitől nyugaitra, ahol gyermekáldo-
zatokait mutattak be a Baálnak, vö. 7 :31, 19 : 5k, 2Kir 23 :10, Ám 
8 :14. — 7 A szó csak itt fordul elő, a megfelelő arab szó jelentése: 
fiatal tevekanca. — 8 Vagyis a sárlás idején. 

Jeremiás stílusának szemléletességét dicséri az egész sza-
kasz. Szenvedélyes szavakkal sorolja el Izráel konkrét bűneit 
és mindegyiket magából az életből vett képpel festi meg. Iz-
ráel megfékezhetetlen barom, amely kirúgott az eke mellől 
és nem akar a barázdában menni (20a). Izráel buja lombozatú 
fák alatt kéjelgő parázna nő (20b), eredetileg nemes szőlő-
vessző, amely azonban elfajzott (21). Olyan a nép bűne, mint 
a testben a piszok és a ruhán a folt, amelyet hiába mosnak 
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és szappanoznak — nem tűnik el! Mert a bűn nem külső 
szépséghiba, hanem a szívben lakozó rossz. Minden mosás 
hiábavaló, ha a kiütés belső fertőzés eredménye (22). Izráel 
párzó tevekanca (23), a szabad élethez szokott vadszamár (24) 
és raj takapott tolvaj, aki a tilosban jár (26). 

A szöveg részleteiben sokszor nehezen érthető, de az egész 
szakasz értelme világos: Az eredetileg szelíd, házhozszokott, 
hűséges Iráel elfajzott, elvadult. Eddig csak általában be-
szélt Jeremiás honfitársai bálványimádásáról. Most meg-
mondja, mi közelebbről ez a bűn, milyen az a „vallás", 
amelyért Izráel elhagyta Istenét. 

Izráel különleges bűne a baálok szeretete. A honfoglalástól 
kezdve beleesett a nép ebbe a bűnbe és Manassé korában 
ú jabb kinövései lettek (2Kir 21:lkk). Jósiás uralkodása kez-
detén nem sokat változott a helyzet. Baál, azaz „ú r " volt a 
neve annak a helyi istenségnek, akinek a kanaáni őslakosság 
a föld termékenységét, állat- és embernemző erejét stb. tu-
lajdonította. Minden helynek volt egy szent dombja, vagy 
fá ja , vagy köve, ahol ezt az istenséget szolgálták. Az isten-
tisztelet maga vad, kicsapongó, buja, sőt félelmetes volt. Szü-
ret alkalmával vad tivornyát rendeztek, paráználkodtak, fa j -
talankodtak: A nők odaadták, a férf iak meg is csonkították 
magukat. A gyermekáldozatnak is nagy szerepe volt ebben 
a kultuszban, ahogyan az ú jabb kutatások bizonyítják. 

Izráel igazi hite, ahogyan Mózes azt megfogalmazta, meg-
vetette mindezt és Izráelben mindig megvolt az ellenállás a 
vallásos élet ilyen elfajulása ellen. De az is igaz, hogy a vi-
déki lakosság körében nagyon elterjedt Jeremiás korában. 
Már Arnos, Hóseás és Ésaiás elkeseredett harcot folytattak 
ellene, nem is szólva Illésről. De eredménytelenül. Manassé 
korában már az ellenkezés is megszűnt. 

Jeremiás három vonatkozásban tárgyalja a baál-kultusz 
bűneit. Az első az az erkölcstelenség, amely együtt jár t ve-
le. Amikor Hóseás és Jeremiás a kultusz romlottságáról be-
szélnek, akkor nemcsak annak a hitbeli oldalára gondolnak, 
a szövetségi hűség megtagadására, hanem a vele kapcsolatos 
erkölcsi kicsapongásra is. A legfeltűnőbb, hogy a nép Jahvet 
tisztelte ebben a formában. Ezért mondják, hogy ők nem 
„tették tisztátalanná magukat", mert ez a kultusz az ő sze-
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műkben Jahve kultusza (23a). Jeremiás ezt utasítja vissza 
felháborodottan: Ami t ma a nép s velük a vidéki papság ren-
dez, az bűnbeesés. Különösen is dorgálja a „völgyben való 
já rás t" (23a!, amivel talán a kultikus prostitúció, vagy pedig 
a gyermekáldozat kapcsolódik a Hinnóm völgyében (vö. 7:31, 
19:5). 

Második következménye ennek a baál-tiszteletnek, hogy a 
fákat és köveket tisztelik, a teremtményeket a Teremtő he-
lyett és ezekből vezetik le létüket. A kanaáni természet-
kultusz vonzóbb volt, mint a szigorú Jahve. A nép nem tu -
dott és nem is a k a r t szabadulni többé ettől a hittől (25b), a 
természetévé vált , ahogyan a perdita sem tud szabadulni a 
sa já t énjétől és ahogyan az állat is áttör minden korlátot, 
hogy célját elérje. 

Viszont ezt a természetvallást is Istennel hozták kapcso-
latba s ennek fo ly tán egész sereg istenség, sőt sokféle Jahve 
vonult be Izráel kultuszába és lényegében föladta az egy-
istenhitet. Ez Izráel legnagyobb bűne! 

És végül még egyszer fölveszi az 5. vers gondolatát: Mit se-
gíthetnek az ilyen istenek, ha majd rájuk szorul az ember? 
Megszégyenülten, rajtacsípett tolvajként áll ott az ember (26). 
Ezt már most sejt i a gyülekezet, amikor ráköszönt a „rossz". 

ISTEN T U D A T O S MELLŐZÉSE 

2:29-37 

29 Miért pereltek velem? 
Hitszegőkké lettetek 

— így szól az ÜR. 
30 Hasztalan vertem fiaitokat, 

a fenyítés nem fogott rajtuk. 
Fegyveretek emésztette prófétáitokat, 

mint a pusztító oroszlán. 
31 Öh te nemzedék, 

lásd az ÜR igéjét!1 

Olyan voltam Izraelnek, mint a pusztaság, 
vagy mint a homályba borult föld? 

48 



Miért mondta a népem: szabadon kószálunk, 
nem megyünk többé hozzád! 

32 Elfelejti-e a leány ékszerét, 
a mennyasszony a díszövét? 

Engem elfelejtett a népem 
számtalan napon. 

33 Mit szépíted utadat 
szerelmet keresve? 

Hiszen még a rossz nőket is 
megtanítottad utaidra. 

34 Még a ruhád szárnyán is található 
ártatlan, szegény emberek vére, 

akiket nem betörésen kaptál rajta.2 

Mindezek ellenére·3 

35 azt mondod: Ártatlan vagyok, 
hiszen haragja elfordult rólam! 

Pedig én ítéletet tartok fölötted, 
hiába mondod: Nem vétkeztem! 

36 Miért váltogatod olyan 
gyakran utadat?''1 

Még Egyiptom miatt is megszégyenülsz, 
ahogyan megszégyenültél Assúr miatt. 

37 Onnan is ki kell menned 
fejedre tett kézzel, 

mert megveti az ŰR, akikben bizakodol, 
és nem lesz szerencséd velük. 

1 Isten igéjét látni — 'későbbi toldaléknak látszik. — 2 Ex 22:1 
szerint a betörésein rajtakapottat megölhették. Gondolhatunk i t t is, 
mint a 30. versben, az árttatlainu! meggyilkolt prófétákra Manassé "korá-
ban: 2Kir 21:16, 24:4. — 3 A héber szöveg másolás közben eléggé 
megromlott, a fenti fordításnak az az előnye, hogy ragaszkodik az 
eredeti szöveghez és értelmes is. — 4 'azal = menni, sietni. 

Izráel megszégyenült istenei miatt. De azért nincs joga pa-
naszkodni, hiszen nem Jahve, hanem a nép bűne ennek az 
oka. Ez adja meg a témát (29): Pártot ütöttetek ellenem, hit-
szegőkké lettetek. 

A múlt szenvedéseinek is az volt a célja, hogy nevelje 
vele Isten a gyülekezetet, oktassa népét, zabolázza és meg-
tartsa a helyes kerékvágásban (30a). A gyülekezet azonban 
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nemcsak ellene szegült ennek a nevelő szándéknak, hanem 
arra vetemedett, hogy meggyilkolja Isten követeit, akiken 
keresztül végezte Isten ezt a nevelést (30b. Vö. Neh 9:26, Mt 
23:27). Főleg Manassé korában volt ez így, amikor „patakok-
ban folyt az ártatlanok vére" (2Kir 21:16) és amikor Ésaiás is 
mártírhalált halt. 

De a szeretettel közeledő Istent sem látták meg, hozzáfér-
hetetlennek, homályosnak minősítették akaratát, akinek a 
lényén és parancsolatain eltéved az ember, mint a pusztában,, 
vagy sötét vidéken (31a). Nem tartották érdemesnek szóba -
állni vele (31b), vagy szándékosan megfeledkeztek róla (32). 
Legfőbb díszüket vetették el maguktól, pedig a leány sem 
felejti el föltenni ékszereit és a mennyasszony sem azt a 
díszövet, amelyet ajándékként kapott vélegényétől. 

Igaz, Izráel is szépíti és ékesíti magát, de nem Istennel. 
Szerelmet keres, de nem Istennél. Maró gúny van a próféta 
szavaiban, amikor azt mondja: Neked nincs is szükséged arra,, 
hogy megjobbítsad utadat ( = magatartásodat), hiszen te 
„jobbítod" azt — a bálványok felé. És ezt a magatartását be-
tetőzi azzal, hogy az ártatlanok vérét sem kíméli. Mert Jere-
miás nem a szegényekre és elnyomottakra gondol itt, akik 
nem kapják meg igazukat a bíráktól, hanem az Isten prófé-
táinak a meggyilkolására Manassé uralkodása alatt. De lehet 
az ártatlan gyermekekre is gondolnunk, akiket feláldoztak. 

A nép azt hitte, hogy magát Istent tiszteli ezzel (Mik 
6:6—8) és kiengeszteli Isten haragját az ilyen áldozatokkal. 
Sőt szerinte Isten nem is büntet i az ilyen tetteket, hiszen ép-
pen Manassé uralkodása alat t aránylag békés idők voltak. 
Jeremiás szerint azonban az ŰR számadásra hívja gyülekeze-
tét az ilyen beszédek miatt. 

A 36—37. versek nincsenek közvetlen kapcsolatban az elő-
zőkkel. Az asszír kor, amelyben a 18. v. játszódik, itt már a 
múlté (612 után vagyunk!). Most Egyiptomnál keresnek ol-
talmat (Jójákím). De emiatt is megszégyenülnek. A két-
ségbeesés és szégyen jeleként a fejükre teszik kezüket (vö. 
2Sám 13:19), mer t Isten megveti és elveti (a héber szó mind-
kettőt jelenti) az Egyiptomba vetett bizodalmat. Hiszen az. 
ilyen bizalom megsértése Istennek! Ezért tartalmilag a szö-
vetségi politika egy vonalban mozog a baálok tiszteletével. 
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JOGILAG N I N C S VISSZATÉRÉS I S T E N H E Z 

3:1 -5 

1 Azt mondják:1 

Ha valaki elbocsátja feleségét, 
s az eltávozik a férjtől 

és egy másik férfié lesz — 
vajon visszatérhet-e hozzá? 

Nem lenne-e Istentől elrugaszkodottá 
az egész ország? 

Te pedig sok barátoddal paráználkodtál, — 
hát visszatérhetsz-e hozzám, 

— így szól az tJR? 

2 Nézz föl a hegytetőkre és lásd meg: 
hol nem szeplősítetted meg magadat?2 

Az utak mentén ültél ki eléjük, 
mint az arab a pusztában 

és megfertőztetted az országot 
paráznaságoddal és rosszaságoddal. 

3 Ezért maradtak el az esőzések 
és tavaszi eső sem volt. 

Mégis olyan a homlokod, mint a paráznáé: 
Már pirulni sem tudsz! 

4 Bezzeg, most így kiáltassz hozzám: Atyám, 
ifjúságomnak te vagy a vezére! 

5 Nem fog örökké haragudni, 
nem őrzi mindvégig! 

— így beszélsz, de cselekszed 
a rosszat, ahogyan csak bírod. 

1 A lé'mór-t a GS és 1 MS törlik. Többen úgy értelmezik, hogy 
eredetileg az „És így ragadott meg engem az ÚR igéje" (vö. 1:4.11.13 
stb.) formula töredéke. — 2 A Q az igen erősnek tartott, snl gyököt 
sfcb-al helyettesítette (feküdni). Mi megtartottuk az eredeti gyököt. 
Ez a 3. fejezet 2 különálló darabból áll. A 6—18. versek nem kapcso-
lódnak az 1—5. versekhez. Ezekkel a 3:19—4:4. versek tartoznak össze, 
mert a 3:1-ben fölvetett „megtérésre" ott ád választ. 
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Jeremiás Deut 24:lkk házassági jogából indul ki: Az első 
férjétől jogerősen elvált és utána máshoz fér jhezment asz-
szony a második válás után nem mehet vissza első férjéhez, 
még akkor sem, ha ez a második válás is jogerős. Ilyesmi ré-
gen néha előfordult, pl. Dávid és Míkál esetében. Míkál Dá-
vid felesége volt, Saul azonban máshoz adta később. Dávid 
később visszavette (2Sám 3:13—16). Az ilyesmit azonban a 
jósiási reformtörvény (Deut) megtiltotta. 

Erről az oldalról nézve tehát a nép megtérése férjéhez — 
Istenéhez — nem lehetséges, hiszen nem csupán illegális vá-
lásról, elhagyásról van itt szó, hanem házasságtörésről és 
nem második fér j rő l , hanem sok „szeretőről". Ezt a tényt 
Izráel nem tagadhat ja : az összes áldozóhalmokon összeállt a 
baálokkal (2:20). Senki sem kényszerítette erre. Sajá t akara-
tából tette (2:23b.24) a perditához hasonlóan, aki kiáll az 
útra , hogy a fér f iakat magához csalogassa (Gen 38:14, Péld 
7:12), vagy mint a rabló beduin, aki a karavánokra les, hogy 
kirabolja azokat. S ha már annak a törvényes rendelkezés-
nek az áthágása szörnyűség, utálatos cselekedet volt, mely az 
országot megfertőztette, mennyivel inkább ez a paráznaság 
minden gonoszságával együtt (2b). 

Mintha csak J á n 5:45-re vonatkozó jövendölés hangoznék 
el Jeremiás szájából! Egy ember van, aki vádol ti teket: Mó-
zes, akiben ti reménykedtek. Jeremiás látta, hogy Isten so-
rozatos megszégyenítése és a Tőle elpártolás nem tekinthető 
minden további nélkül semmisnek. Az az asszony, aki másé 
lett, az első f é r j számára megszeplősített s ezért tisztátalan! 
Izráel gyülekezete, amely más istenekkel, kultuszokkal meg-
fertőztette magát, nem tehet úgy, mintha semmi sem történt 
volna. A házasság és vallásos viszony szentebb és komolyabb, 
semhogy tetszés szerint váltogatni lehetne! 

Nem csoda, ha az így megszeplősített ország nem kapta 
meg a kellő esőt s ezzel a lakosság élete is kérdésessé vált (vö. 
5:21kk, 14:lkk). 

A koronát azonban az teszi föl erre a bűnös magatartásra, 
hogy az „ifjúi barátság" ennek ellenére el nem hidegült sze-
retetére vár a nép (2:2). Kép nélkül: Igényt tartott a kivá-
lasztottságra! Ebből azonban az is kitűnik, hogy a nép az ed-
digi állapotot maga is bűnösnek tartotta. S ez mutat ja , hogy 
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a tisztább és erkölcsileg magosabb vallásos magatartás nem 
most fejlődött fe l lassan — esetleg a papok vagy próféták 
hatására — az alacsonyabb fokról a magosabbra, a tisztul-
tabbra, hanem már régen is tudta a nép, hogy megtérésre 
van szüksége bűnös magatartásából. Csak éppen az volt a 
baj , hogy ez a vágy és szándék nem volt őszinte. Ezt látja és 
állapítja meg Jeremiás is. Azt mondod Istennek: Atyám — 
és azzal vigasztalod magad, hogy Isten nem haragszik örökké 
(vö. Ex 34:7), de a rosszat cselekszed. Az ilyen magatartás 
nem vezet el Istenhez. A törvény és jog álláspontjáról nézve 
a nép nem térhe t vissza Istenéhez, ahogyan az 1. v. mondja. 
De ez nem utolsó szava a prófétának! 

A KÉT N Ő V É R B Ű N E 

3:6-11 

6 Ezt mondta nekem az ŰR Jósiás király idejében: Lát-
tad, hogy mit cselekedett az elpártolt Izráel? Eljárt minden 
magas hegyre és minden bujazöld fa alá és ott paráználko-
dott. 7 Miután mindezt megcselekedte, azt mondtam: 
Térj vissza hozzám! De nem tért vissza. Látta ezt hűtlen 
huga, Júda. 8 És bár látta, hogy sok házasságtörés miatt 
elbocsátottam az elpártolt Izráelt és kiadtam válólevelét, 
mégsem félt huga, a hűtlen Júda, hanem elkezdett ő is pa-
ráználkodni. 9 így történt, hogy könnyelmű paráznasá-
gával megfertőzte az országot: Hiszen kővel és fával paráz-
nálkodott. 10 Mindezek ellenére nem tért vissza hozzám 
hűtlen huga, Júda, egész szívével, hanem csak képmutatóan, 
— így szól az ÜR. 11 Azt mondta nekem az ÜR: Iga-
zabb lelkű az elpártolt Izráel, mint a hűtlen Júda! 

1 A legtöbb fordítással egybehangzóan a thnf-t hifiinek punktál-
tam. 

A szakasz bevezető formulája és a prózai szöveg muta t ja , 
hogy a 6. verssel ú j szakasz kezdődik. Tartalmilag pedig az 
különbözteti meg a 3:1—5-től, hogy Északizráelt is belevonja 
igehirdetésébe a próféta. 

A két országrészt megszemélyesíti, nevet is ád nekik: Iz-
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ráel a Mesúba (Elpártolt), Júda a Bágódá (Hűtelen) szimboli-
kus nevet kapja (vö. És 7:3, 8:3, Hós 1). Már a név is mutat-
ja, hogy Júda a bűnösebb, mert a hűtlenség Isten szövetségi 
szeretetének a semmibevevése, megcsúfolása. Izráel is áldo-
zatul esett a kanaáni természetimádásnak (vö. 2:27, És 50:1) 
és Isten figyelmeztetése ellenére sem tér t meg. Sőt Júdá t is 
elcsábította magatartásával. Ezért kellett Istennek „elbocsá-
tania", kiadnia neki a „válólevelet" (vö. Deut 24: 1.3). El kel-
lett hagynia Jahve házát (Palesztinát). 

Júdának föl kellett volna figyelnie Istennek erre a bünte-
tésére. Ehelyett ugyanabba a bűnbe esett (vö. 2:23). A 10. 
versben ugyanazt veti Júda szemére, amiről már 3:4k-ban is 
beszélt. Mindig csak „fél szívvel" tért meg Urához. Jeruzsá-
lemben a szövetség nagy ünnepén vallást tett ugyan szövet-
ségi hűségéről (Ex 20:3), de utána tovább tisztelte a baálokat 
a magaslatokon. Ez a „képmutatás", az istentiszteleti és evi-
lági életnek a felbontása teszi Júdá t bűnösebbé Izráelnél. 
Hiába hivatkozik Júda a szentélyre és a kultuszra (vö. 7:lkk), 
elveszítette elsőbbségét Északizráellel (Efraimmal) szemben. 
Szó sincs róla, hogy Efraim bűntelen volna. De Júda bűné-
nek a megvilágításában megbocsáthatóvá lesz a bűne. 

A PRÓFÉTA H I V Ó SZAVA 

3:12-13 

12 Menj és kiáltsd ezeket a szavakat észak felé és mondd: 

Térj vissza elpártolt Izráel, 
— így szól az ŰR! 

Akkor nem bocsátom rátok haragomat, 
mert én hű vagyok, — így szól az ŰR, 

nem tartok örök haragot. 
13 Csak a bűnödet ismerd el, hogy 

hitszegő lettél Isteneddel, az ŰRral szemben 
és futkostál utaidon az idegenekhez, 

minden bujazöld fa alá. Csak az 
én szavamra nem hallgattatok, 

— így szól az ÜR. 
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Jeremiás azt a megbízatást kapja, hogy hirdesse meg Iz-
ráelnek a hazatérést és Isten megbocsátó szeretetét. Jeremiás 
Anatót magaslatáról „kiált ja ki" igéit észak felé az Asszíriá-
ban élő foglyoknak. A „visszatérés" itt nem a belső meg-
térést jelenti, hanem a hazatérést a fogságból (vö. 14. v.). 
A felszólító mód pedig Isten hívogató igéje, nem pedig dön-
tésre kényszerítő felszólítás (PVolz, Jeremia2 , 45). Isten tehát 
nem a nép és annak tagjai elszánására appellál, hanem arra 
szólít fel, hogy bízzanak erejében. A megkegyelmezés alapja 
Isten megbocsátó szeretete. Isten az „elpártolás" ellenére is 
(vö. 6kk) fenntar t ja szövetségét népével, mert Ö nem az örök 
harag, hanem az örök szeretet Istene (vö. Ex 33:19, 34:6k, 
Num 14:18, Zs 86:15). Ez a szeretet nem szűnik meg az íté-
letben sem, hanem legyőzi a haragot és kész a megbocsátásra. 

De feltétele is van a megbocsátásnak: Saját bűnének a fel-
ismerése és a bűnbánat. Csak a bűnbánó népnek és embernek 
van reménysége arra, hogy a bűnhődés után megízlelje Isten 
megszabadító szeretetét. De itt is világosan kell látnunk, 
hogy a bűnbánatra felhívást mindig megelőzi Isten megbo-
csátó jóságának a meghirdetése (12. v.). Ez a jóság indítja 
bűnbánatra a bűnöst (Róm 2:4). Isten mindig ád, mielőtt bár-
mit is kérne tőlünk! 

Meg tudjuk érteni, hogy Jeremiás meleg emberi szíve ezt 
az üzenetet fogalmazta az északizráeli száműzöttekhez. Ke-
vésbbé érthető, hogy az akkori világpolitikai helyzet milyen 
mértékben jogosította föl ilyen próféciára. Talán az a tény 
bátorította föl erre, hogy 630-ban megkezdődött az asszír vi-
lágbirodalom széthullása. 

JÖVŐBE NÉZÉS 

3:14-18 

14 Térjetek vissza, elpártolt fiak, — így szól az ŰR, mert 
én lettem az uratok.1 Magamhoz veszlek benneteket, váro-
sonként egyet, nemzetségenként kettőt és beviszlek bennete-
ket a Sionba.2 15 Ott adok majd nektek szívem szerint 
való pásztorokat, akik hozzáértéssel és okosan legeltetnek 
benneteket. 16 És ha majd megsokasodtok' és elszapo-
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rodtok az országban azokban a napokban — így szól az ŰR, 
akkor nem mondják többé: Az ŰR szövetségének ládája! Sen-
kinek sem jut eszébe, nem is emlegetik. Nem keresik és nem 
készítik el újból. 17 Abban az időben Jeruzsálemet hív-
ják majd az ÜR királyi székének, és minden nemzet odagyűl 
az Űr nevéért Jeruzsálembe és nem követik többé gonosz 
szívük reménységét. 18 Azokban a napokban Júda háza 
Izráel házához fog csatlakozni és együtt jönnek meg Észak 
földjéről arra a földre, amelyet örökségül adtam atyáitoknak. 

1 Vö. 31 : 32. — 2 31 : 6k, 41 : 4kk, És 6 : 13, 10 : 22, 28 : 5, Ám 
5 :3.15, Róm 11:5. — 3 Vö. Gen 1 : 28, Ez 36 :11. 

Ez a szakasz nem folytatása az előzőknek. Nemcsak a hang-
nem, de a föltételezett helyzet is más: Itt már Izráelről és J ú -
dáról együtt van szó (12. 18. v.). Sok exegéta kétségbe vonja 
e szakasz jeremiási eredetét, vagy pedig a Jeruzsálem pusztu-
lását követő korba teszi. A 16. v. alapján állí t ják, hogy akkor 
kellett elhangoznia, amikor a szentláda már nem volt meg és 
föltételezik, hogy Jeruzsálem ostroma közben semmisült meg. 
Biztosat azonban ma már nem tudunk mondani róla, mert hi-
teles adataink a láda sorsáról felállítása u tán a salamoni 
templomban nincsenek (lKir 8:6). Jeremiás „azokról a na-
pokról" beszél (16. v.) és a jelenről. Egyébként is prófétai 
elődeinek a gondolatvilágában mozog Jeremiás (31:6, És 6:13, 
10:22 stb.) s ezért semmi kényszerítő okunk nincsen nem-
jeremiásinak tekinteni ezt a próféciát. 

A súb itt ?s „hazatérést" jelent. A 18. v. tanúsága szerint 
az „elpártolt f iak" itt mindkét országrész száműzöttjeire vo-
natkozik. A hívás alapja itt is az, hogy Isten Izráel Ura. A 
bácalti szóval hadat üzen Jeremiás a baáloknak és utal Isten 
kizárólagos uralmára. It t is Isten kegyelmének a megelőző 
akcióba lépése munkál ja Izráel visszatérését Istenéhez és a 
szövetség gyülekezetének az ú j ra megteremtését a Sionon. 
Az újteremtés kicsi kezdetből indul el és egyik legfőbb is-
mertető jegye lesz, hogy Isten maga ád „pásztorokat", veze-
tőket a népnek a régi szokásoknak megfelelően (vö. 23:lkk, 
30:21, És 1:6, Ez 34:23, Csel 20:28, Ef 4:11). Talán a dávidi 
dinasztia visszaállítására is gondol Jeremiás, ahogyan Jósiás 
is dávidi értelemben óhajtotta restaurálni országát (vö. 
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23:4kk). Ezek a vezetők Isten előtti felelősséggel pásztorolják 
majd a gyülekezetet. 

A prófécia még mélyebbre ás, amikor a 16. versben Isten 
teremtő jelenlétére utalva (Gen 1:28) átlépi a csak kult ikus 
és törvényeskedő istentisztelet kereteit és arról beszél, hogy 
az élő Isten jelenvalóságát megtapasztalva nem lesz szüksége 
többé a népnek Isten jelenléte kultikus szimbólumára: A 
szentládára. Az elkövetkező ú j üdvkorban tisztább és közvet-
lenebb kapcsolata lesz a népnek Istenével. Akkor é r t jük en-
nek a próféciának a meglepő irányát a törvényhez hű izráe-
liek fülében, ha tudjuk, hogy milyen várakozások és remény-
ségek kapcsolódtak a ládához. Jelenléte Istent jelenítette 
meg. Úgy tudták, hogy benne vannak a törvénytáblák. Sala-
mon a templom szentélyében helyeztette el, de attól fogva 
nem hallottunk róla semmit az ÓT-ban. Valószínű, hogy Je-
ruzsálem elfoglalásakor vagy elpusztult, vagy a babilónaiak 
vitték magukkal, mert a nép hite Ezékiel korában már az 
volt, hogy Isten elhagyta az országot (Ez 9:9). 

Jeremiás most egy olyan korszakot hirdet meg, amikor 
nem megfogható szövetségi szimbólum biztosítja és tanúsí t ja 
Isten valóságos jelenlétét, hanem egész Jeruzsálem veszi át 
a láda szerepét (17). Ott jelenti ki Isten a nevét és odagyűl-
nek majd a nemzetek (vö. 1:5 magyarázatát). Beteljesedik az 
előző próféták reménysége (Mik 4:lkk, És 2:2kk, 18:7): Ide 
zarándokolnak a népek, hogy imádják az egyetlen Istent, a 
saját szívük rosszasága helyett az Ö kijelentett akaratát ke-
ressék (vö. 11:8). 

Így teremt majd Isten teljesen újat a régi romokon. A fog-
ságban egymásra találnak az addig egymással civódó testvé-
rek (Ez 37:16—22) és együt t térnek meg hazájukba (vö. 24:6, 
32:37—44, Ám 9:15) Észak földjéről (cáfón = a száműzetés 
földje, vö. 3:12, 31:8, És l l :12kk, Ez 37:15kk). Tudjuk, hogy 
Esdrás és Nehemiás ú j honfoglalása nem hozta el ezt az ú j 
korszakot. Csak Jézus Krisztus teljesítette be ezt a próféciát, 
aki így szólhatott a samáriai asszonyhoz: „ . . . e l j ö n az óra,, 
amikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben 
imádjátok az A t y á t . . . " (Ján 4,21kk). 
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IZRÁEL B Ü N B Á N A T A 

3:19-25 

19 Én meg azt gondoltam: 
Mennyire szeretnélek egy sorba 

helyezni a fiakkal! 
És neked adni a kívánatos földet, 

a nemzetek seregének ékes örökségét. 
Azt hittem, akkor atyámnak1 hívsz engem 

és nem fordulsz el többé tőlem. 
20 De ahogy hűtelen lesz társához a nő, 

úgy lettetek hűtelenek hozzám, 
Izráel háza, — így szól az ÜR. 

21 Hang hallatszik a hegytetőkön, 
Izráel fiainak könyörgő sírása, 

mert görbe útra tértek, 
elfelejtették Istenüket, az URat. 

22 Térjetek vissza, eltért fiak, 
meggyógyítom eltérésteket! 

Itt vagyunk, eljöttünk hozzád, 
mert te URam vagy a mi Istenünk! 

23 Bizony, csak csalás folyt a halmokon, 
a hegyek tömegén. 

Bizony, csak Istenünkben, az tJRban van 
Izráel szabadulása! 

24 Ez a szégyenletes dolog2 emésztette 
atyáink szerzeményét ifjúságunk óta: 

juhaikat, marháikat, fiaikat és leányaikat. 
25 Szégyenünkben fetrengünk, 

gyalázatunk elborít bennünk, 
mert Istenünk, az ÜR ellen vétkeztünk, 

mi és atyáink ifjúságunk óta 
mind a mai napig és 

nem hallgattunk Istenünk, az ÜR szavára. 

1 Az 'áb nemcsak „atya" leszármazási értelemben. Tágabb jelentése 
is van: a fiatal, törékeny asszony is nevezheti „atyám"-nak a férjét , 
akire föltekint és. aki biztos támasza. Vö. És 63 : 16. — 2 A „szégyen-
letes dolog" helyén eredetileg baál volt. Vö. 11 : 13, Hós 9 :10. 
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A nép hűtlensége: 19—20. — Ezek a versek tovább részle-
tezik 3:1—5 gondolatmenetét, vagyis folytatják a feddő be-
szédet. A hangnem azonban már nem olyan éles és kizáró-
lagos, mint ott. Inkább panaszos, szívhez szóló és jelzi az át-
menetet 3:21kk-hoz. 

Isten arra a nagy kitüntetésre emlékezteti népét, amelyet 
Izráelnek szándékozott juttatni. Jahve a világ Teremtője és 
Ura s ezért a népek teremtője is (32:27). Ezek között a te-
remtményei (fiai) között azzal különböztette meg Izráelt, 
hogy minden más népet mellőzve a legszebb országot ajándé-
kozta neki. Nem azért a legszebb, mer t a lokálpatriotizmus 
ezt mondatja a néppel, hanem mert Jahve földje és mer t Iz-
ráelnek ajándékozott ajándéka, mennyasszonyi hozomány. Is-
tennek a mennyasszonya a legboldogabb lehetett volna! És 
Isten joggal várt ezért hálát (2:6k). De ahelyett, hogy jóságos 
atyjának nevezte volna és gondoskodását hűséggel, ragaszko-
dással viszonozta volna, — hűtlenül háta t fordított neki és a 
baálokhoz, a senkikhez és semmikhez pártolt. 

A nép bűnbánata: 21—25. — Jeremiás azonban nem adja 
föl a reményt. Hiszi és bízik abban, hogy Isten örökké és 
mindig szeretni fogja gyülekezetét. És ez a szeretet nem ma-
rad örökké viszonzás nélkül! Lélekben már látja, hogy ho-
gyan tér vissza egykor Izráel az Űrhöz, Istenéhez. 

Az a kép tehát, amelyet ezekben a versekben megjelenít 
Jeremiás, még nem valóság, tény, hanem prófétai látomás. 
Jeremiás tudja, hogy egykor valóság lesz, amit elmond, mert 
ő már átélte, és az emberek külső magatartása, cselekedetei 
mögött lát ja a majd más jellegű belső magatartást és vágya-
kozást. 

Azokon a kopasz magaslatokon, ahol a baálok kultusz-
helye van és tisztelete folyik, ahol lelkileg prostituálta ma-
gát Júda, — könyörgő sírás hallatszik. A vad orgiák köze-
pette megérzi a próféta a valami más, valami jobb és igazibb 
utáni belső vágyódást: a sóvárgást az igazi Isten után. Jere-
miás lát ja érzékeny próféta-leikével, hogy igen sokan nincse-
nek még lelkileg teljesen elveszve. Igen sokan vannak, akik 
látszólag még együtt csinálják a többiekkel a „rosszat", de 
szívükben nagy üresség tátong. Szívükben még romlatlanok 
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és az igazi tartalom, éppen az egyetlen igazi tartalom, az I s -
ten után vágyódnak. 

Szavakban még nem tud előtörni ez a vágy. De Jeremiás-
füle már hallja a „hangot", kihallja a sírást és jajgatást a. 
féktelen orgiából is. És Isten jósága, szeretete és hűsége ép-
pen abban mutatkozik meg, hogy ennek a szótlan megbánás-
nak is a segítségére siet (22a = Hós 14:5): „Térjetek vissza 
(térjetek meg hozzám!), meggyógyítom eltérésteket (kigyó-
gyítlak benneteket elpártolástokból)!" Ugyanazt a meghatá-
rozást tartalmazza ez a hely, mint Fii 2:12k vagy Ez 18:31. 
Sajátosan fonódik egybe Isten és az ember cselekedete! 

Ami jogilag, formálisan, ésszerűen nem volt lehetséges 
(3:1—5), azt Isten szeretete lehetségessé teheti, mihelyt meg-
mozdul a megbánás. Istennek ez a kegyelmes szava nyi t ja 
meg a nép száját a vallomásra 22b—25-ben: „Itt vagyunk! 
Eljöttünk Hozzád!" Amíg a jelenben a nép azt mondja „Nem 
megyünk Hozzád!" (2:31), addig a próféta lá t ja azt a pillana-
tot, amikor a titkos vágyódás Isten után alakot ölt ebben a 
nyílt vallomásban: „ . . . te URam vagy a mi Istenünk!" (22b. 
Vö. Deut 6:4). Amikor maguktól fölismerik azt az emberek, 
hogy mennyire öncsalás volt, ami t a „kopasz" halmokon csi-
náltak (23a). És akkor majd az egész gyülekezet fölismeri és 
elismeri, hogy a baál-kultusz mennyire haszontalan dolog 
volt. Ameddig csak vissza tudnak emlékezni — az atyáktól 
kapott örökséget a baáloknak áldozták oda és —, semmit sem 
kaptak érte (24a). És ha ezt belátják, akkor csak egyfaj ta 
magatartás felel meg: a szégyenlés! Szégyenükkel kell beta-
karniok a fejüket és bűnbánóan vallást tenniök bűneikről! 

ISTEN VÁLASZA 

4 : 1 - 4 

1 Ha megtérsz Izráel, — így szól az ŰR, 
hozzám térj meg! 

Ha eltávolítod förtelmességeidet1 

színem elől, akkor nem fogsz ingadozni! 
2 Ha igazán esküszöl az élő ŰRra,2 

a törvény és igazság szerint, 
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akkor benne kapnak áldást a nemzetek 
és vele dicsekszenek. 

3 Mert azt mondta az ÜR Júda férfiainak és Jeruzsálem-
nek: 

Szántsatok magatoknak új szántást 
és ne vessetek tövisek közé! 

4 Metélkedjetek körül az ÜRért, 
távolítsátok el szívetek előbőrét, 

Júda férfiai és Jeruzsálem lakói, 
különben kigyullad haragom mint a tűz, 

és olthatatlanul égni fog 
rossz tetteitek miatt! 

1 Istenképek, házi isteneik, amiulettak, vö. 7 :30, 12 :27, 16 :18. 
32 : 34, Deut 26 :16. — 2 5: 2.7, Deut 10 : 20, 26 : 17, És 45 : 23, 65 : 16. 

Ahogyan a kultuszi liturgiában a nép panaszára és kéré-
sére elhangzik az isteni válasz, úgy hangzik el most itt is a 
nép bűnvallása. A próféta világosan látja, hogy a bűnbánó 
hangulattal magában véve és a bűn pillanatnyi megvallásával 
még nem történt meg a döntő fordulat. Az igaz, hogy Isten 
kész kitárni ka r já t a bűnbánó nép felé és megengedi, hogy 
visszatérjen hozzá. De, hogy egészen az Ö népévé legyen, 
ahhoz láthatókká kell válniok a „hangulat" gyümölcseinek. 
El kell távolítaniok az utálatosságot és az Istenre esküvésnek 
igazabbnak kell lennie. Ez az eskü éppen az Isten mellé ál-

• lás, a mellette kiállás és mert a valóságban a baálokra gon-
dolt Júda, amikor Isten nevét kiejtette, ezért hangzik el most 
a követelés, hogy ennek az eskünek igazinak kell lennie, de 
a gyakorlati életben is meg kell történnie. Csak akkor remél-
heti Júda reménységének a beteljesedését, amit már az ős-
atyáknak megígért Isten: Olyan nagy lesz boldogsága, hogy 
a nemzetek, ha valakit meg akarnak áldani, ezt mondják: 
Legyen úgy, mint Izráelnek! Vagy, ha dicsekedni akarnak, 
így szólnak: Olyan a sorunk, min t Júdáé! 

A 3. verstől az egyes embert szólítja meg Jeremiás. A kul-
tuszi erkölcsök, illetve erkölcstelenségek eltávolítása, az élő 
Istenre esküvés fontos külső jelek ugyan a megtért ember 
életében. De megrekednek a „külsőségekben", ha belül nem 
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változik meg az ember. Az igazi bűnbánat a szív megválto-
zása, az élet radikális megújulása. 

Két képpel érzékelteti ezt Jeremiás. Az elsőt a földműves 
ember életéből veszi. A vetés csak akkor nő meg, ha jól elő-
készített földbe vetik a magot ( = Hós 10:12), ha a gazt eltá-
volították (Mt 13:7kk). A második kép a körülmetélkedési 
rítusra nyúl vissza. Ez a testi operáció külsőleg Isten gyüle-
kezetének tagjává avat ja az embert. De mit segít ez, ha a 
szív maga nem akar tudni Istenről, nem jut el hozzá Isten 
igénye (Róm 2:25). Hiszen belülről, az ember szívéből szár-
mazik minden rossz (Mk 7:21). Ezért belső körülmetélkedé-
sen kell átesnie az embernek. Minden rosszat ki kell vetnie 
a szívéből (Ez 18:31). De ahogyan Ezékiel korrigálja ezeket 
az igéket 36:26-ban, Jeremiás is tudja , hogy az ú j élet, az ú j 
teremtés nem az ember fáradozásán múlik, hanem Isten meg-
bocsátó irgalmas szeretetén (3:22a). Ugyanezeket az igéket 
találjuk Jézusnál is, tehát az ÓT-ban is az örök ige szól hoz-
zánk Jeremiás próféciáján keresztül. 

A 4b. vers mutatja, hogy Jeremiás komolyan vet te a meg-
térést. A bűnbánó szív számolhat Isten kegyelmével. Külön-
ben fellángol Isten haragja . Jeremiás tudja azt is, hogy a nép 
csak a bűnbánat külsőséges hangulatára hajlamos és az Isten 
kívánta megtérést, bűnbánatot nem vet te komolyan. 

HÁBORÚ 

A ROSSZ M E G I N D U L ÉSZAKRÓL 

4 :5 -8 

5 Adjátok hírül Júdában, 
hallassátok Jeruzsálemben 

és mondjátok: 
Fújjátok meg a kürtöt országszerte, 

kiáltsátok tele tüdővel 
és mondjátok: Gyülekezzetek, menjünk 

az erődített városokba! 
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6 Állítsatok lármafát1 Sión irányában, 
fussatok, ne álljatok meg, 

mert rosszat hozok Észak felől 
és nagy romlást! 

7 Feljött az oroszlán a bozótból, 
a nemzetek pusztítója elindult; 

kijött helyéről, 
hogy pusztasággá tegye országodat. 

Városaidat lerontják, 
lakójuk sem lesz. 

8 öltsetek azért zsákruhát, 
sírjatok és jajgassatok, 

mert nem fordult el az ŰR 
izzó haragja rólunk! 

1 Vö. 50 : 2, 51 : 12.27. — 

Már elhivatásakor megmondta Isten a prófétának (l:13kk),. 
hogy hamarosan véget ér a békés korszak, amelyben Jósiás 
király szerencsés uralkodása alatt része volt Jeremiás kor-
társainak. Csak az idősebb nemzedék emlékezetében élt még 
a szülők sok szenvedése, amit Szanheríb ostroma jelentett 
Jeruzsálem lakosságának (701-ben). 

De most azt a kijelentést kapja az Űrtól Jeremiás, hogy 
elindul a rossz Északról. Sokan (Köberle, Kroeker, Duhm, 
Schmidt stb.) a szkíta lovascsapatokkal azonosítják ezt az 
északi ellenséget. Herodotos szerint a szkíták a 7. század kö-
zepén 28 évig uralkodtak Ázsiában és Egyiptomot is megtá-
madták. Sok érv szól azonban ez ellen a föltevés ellen és leg-
valószínűbb, hogy Jeremiás nem is gondolt egy meghatározott 
ellenségre. Ha pedig gondolt, akkor azok csak a babilóniai 
seregek lehettek! 

Az 5—8. szakasz drámai költemény. Benne Jeremiás cso-
dálatos költőiséggel annyira szemléletesen írja le a háború 
borzalmait, hogy szinte magunk is átéljük azokat. A vad és 
barbár hordák közeledtének a hírére (5) követek jár ják be a 
vidéket, megfúj ják a kürtöket, a falvak és kisebb települések 
lakói menekülnek a megerősített városokba, elsősorban Je ru -
zsálembe (6) és annak fellegvárába, a Sionra. Az utakon seb-
tében felállított lármafák (vö. Magyar Ért . Szótár IV. 584) 
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jelzik az odavezető utat s egyúttal hadba szólítják a lakossá-
got. 

Az Űr jelenti be most a népnek a veszedelmet, amellyel 
szemben hiábavaló minden ellenállás. Megjelenése félelmetes. 
Oroszlánnak a vadsága és rablási vágya jellemzi politikai 
magatartását és tetteit (7). A testbe öltözött démonit éli át a 
világ, a népek „pusztítóját" (vö. 25:9). Nyomában elpusztult 
országok, elvérzett népek, minden eddigi kultúra romj i i . 
Végső menedéket a Sión sem tud adni! 

Komoly alapja van tehát Jeremiás felhívásának, hogy öl-
tözzenek „zsákruhába" (vö. 6:26, És 22:12, Jóéi 1:13), azaz 
tartsanak nyilvános és általános gyászünnepet, amelyen meg 
kell a népnek állapítania, hogy Jeremiásnak mégis igaza lett; 
Isten haragja nem fordul el róla (vö. 2:35, 3:10). 

A VEZETŐK CSŐDJE ÉS ISTEN ÍTÉLETE 

4:9 - 12 

9 Azon a napon az történik, 
— így szól az ÜR, 

hogy odalesz1 a király szíve 
és a vezetők szíve. 

A papok elámulnak, 
a próféták elképednek, 

10 és ezt mondják:2 Óh Uram, én URam! 
Bizony, igen rászedted 

ezt a népet és Jeruzsálemet, 
amikor azt mondattad: 

Békességtek lesz, holott 
lelkünkig ért a kard. 

11 Abban az időben azt mondják majd 
ennek a népnek és Jeruzsálemnek: 

Hegytetők izzó szele fú a pusztában3 

népem leányának az útján; 
nem szeleléshez, nem tisztításhoz való. 

12 Erősebb szél ez annál! Miattam érkezik! 
Azért most én is meghirdetem 

az ítéletet fölöttük. 
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1 Vö. Zs. 1 :6 . — 2 A G és A szövege alapján. 
3 Az Μ szövege fordításiunkban jól érthető' és nyelvtanilag is helyt-

álló, ha nominális mondatnak vesszük. 

Elsősorban a nép vezetőinek a hamis reménysége lepleződik 
le most: Király és vezetők tanácstalanok. Papok és próféták 
elszörnyednek, szájtátva nézik (smm) az eseményeket. De nem 
magukban, hanem Istenben keresik a csalódás okát, akinek a 
nevében csak a „jót" prédikáló hamis próféták hazug bizton-
ságba ringatták a népet (vö. 6:14, 8:11, 14:13, 23:17). Nem me-
nekülnek meg az ítélet elől, amikor maga az Űr megjelenik 
és felelősségre vonja őket (9—10). 

Mert a „rossz" lényegében nem Északról, hanem „fent"-ről 
érkezik (vö. 1:16). Isten ítélő haragja (8) perzselő szél alakjá-
ban tör az országra és elpusztít minden életet. A sivatag fe-
lől érkező sirokkó Palesztina lakóinak a gyötrelme, természet 
és minden teremtmény halála. Másutt is találkozunk ezzel a 
képpel (vö. 18:17, Hós^l3:15, Ex 18:8.10, Zs 18:11, 50:3, 83:16, 
Jób 38:1) az ítéletre érkező Isten kísértő jelenségeként, aki ott 
áll örök Bíróként minden történelmi esemény mögött. Isten 
haragjának a szele ez, amely már nem az ember eszköze a 
gabona szeleléséhez (vö. Zs 1:4, és Pálfy, Zsoltárok 22), ha-
nem az Istené („értem jön"), hogy elpusztítson minden „em-
berit". Az ítélet végrehajtója pedig az ismeretlen ellenség. 

A Z ELLENSÉG F Ö L V O N U L 

4:13-18 

13 íme, fölvonul mint a felleg, 
hadiszekerei mint a forgószél,1 

lovai gyorsabbak a keselyűknél. 
Jaj nekünk, elvesztünk! 

14 Tisztítsd meg szívedet a rossztól 
óh Jeruzsálem, hogy megszabadulj! 

Meddig hálnak még benned 
álnok gondolatok? 

15 Bizony, hírnök hangja hallik Dánból, 
és bajhírdetőé Efraim hegyéről. 
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16 Intsétek a nemzeteket: Itt vannak!2 

vigyétek hírül Jeruzsálemnek! 
Ostromlók jönnek messze földről, 

kiáltoznak Júda városai ellen. 
17 Mint mezőőrök vették körül,3 

mert pártot ütött ellenem, 
— így szól az ÜR. 

18 A te utad4 és cselekedeteid 
tették veled ezt.5 

Ez a te rosszaságod bizony keserű, 
bizony, a szívedig ért. 

1 Es 5 : 28. — 2 A hinné nominális mondatként értendő. — 3 T. L 
Jeruzsálemet és egész Júdát, vö. 2Kir 25 : lkk. — 4 3 MSS és több 
fordítás többesszámot vescz. — 5 2: :17.19, És 50 :1. 

Nem nevezi meg itt sem Jeremiás az Északról betörő ellen-
séget. De a gyors lovak és harckocsik (vö. Deut 28:49) ellen-
séges hadsereg inváziójára utalnak. Sötét viharfelhő gyorsa-
ságával jelenik meg. Hadiszekerei dübörögnek, mint a forgó-
szél (vö. És 5:28). A sas repülésének gyorsaságával közeledő 
ellenséges lovascsapatok elől nincs menekülés (vö. Hab 1:8)! 
A rövid, szinte befejezetlen mondatok (vö. hinné!) a rémület 
nagyságát érzékeltetik. 

Az ellenség támadása drámai leírásának a feszültségét meg-
szakítja α bűnbánatra felhívás (14). Ezzel is azt akar ja mon-
dani Jeremiás, hogy Isten nem dühöngő végzet, hanem igaz-
ságos Bíró, aki utoljára szólítja föl a prófétán keresztül az 
Ótestámentom gyülekezetét a helyes hitbeli és erkölcsi ma-
gatartásra. Az intelmet Jeruzsálemhez, az elpártolás centru-
mához intézi, ahol még ma is „szálló vendég" (lin) az álnok-
ság: A szív romlottsága s ezért a büntetése is a legnagyobb 
(31. v.). 

A 15. vers azonban folytat ja az ellenség támadásának és 
jellegének a leírását. Legészakabbról, azaz Dánból érkezik a 
szerencsétlenség híre. Hamar eljut Efra im hegyéig. Onnan 
Jeruzsálembe és már vonulnak is be Júdába az ellenséges 
hadak. Körülveszik Júdá t mint a mezőőrök, ha kártékony ál-
latot akarnak megfogni. Az asszír szövegben is megtalál juk 
ezt a képet : „Bezártam székhelyén, mint kalitkába a mada-

66. 



rat". A várfallal körülvett, tehát megerősített városokat nem 
ostromolták meg azonnal, hanem az azt körülvevő vidéket 
pusztították el, hogy elvágják az utánpótlás lehetőségétől is 
(vö. 13:19, 34:7). 

Júda megérdemelte ezt a büntetést. Engedetlensége és nem 
a vaksors hozta reá a „rosszat". Az élő, igazságos Isten akar ja 
büntetni az ilyen csapásokkal engedetlen népét. A próféták 
történelem-értelmezése szerint a történelmi események re j -
télyének a megoldása az igazságos Isten kezében van. 

A PRÓFÉTA KESEREG 

4:19 - 22 
19 Jaj a belsőm, a belsőm!1 

Kíntól vonaglom! 
Jaj, a szívem reszket! 

Háborog a szívem, 
nem hallgathatok! 

Mert hallottad lelkem a kürt szavát, 
a harci riadót! 

20 Romlás, romlást ér,2 

elpusztult az egész ország. 
Hirtelen pusztultak el sátraim, 

egy pillanat alatt kárpitjaim. 
21 Meddig kell még lármafát látnom, 

hallanom a kürt szavát? 
22 Bizony, balga az én népem, 

nem ismernek engem,3 

esztelen fiak,4 

nem értelmesek! 
Bölcsek — ha rosszat kell tenni5, 

ha jót kell tenni — tudatlanok! 

1 9 : 1.10, És 15 : 5, 16 : 11, 21 : 3, 22 : 4, Lk 19 : 42. — 2 Ez 7 : 26. — 
3 8 : 7, És 1 : 3. — 4 És 1 : 4. — 5 Róm 16 : 19. 

Ez a szakasz bizonyítja a legékesebben, hogy a veszedelem 
láttára nem vonul vissza Jeremiás önigazsága fellegvárába, 
nem nézi szenvtelenül az eseményeket, hanem az együttérző 
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hazafi emberi jellemét megcsillogtatva beszél saját fá jdalmá-
ról olyan csodálatos költőiséggel, amilyennel ritkán, csak a 
jeremiási kegyességet olyan híven tovább hagyományozó 
zsoltárokban találkozunk. Jeremiás igehirdetését és emberi 
magatartását éppen az jellemzi, hogy szenved a kimondott 
igazság súlya alatt! Az első látott veszély, a kürtszó, a csata-
zaj, a sebesültek jajgatása, az őt személyesen is sújtó kataszt-
rófa végtelen fájdalommal töltik el. 

De személyes fájdalmáról sem azért prédikál, hogy a saját 
lelkét megkönnyítse. Személyes vallomásában is Isten követe 
marad, sa já t szenvedésén is Isten ítéletének a komolyságát 
példázza és helyettesítően tesz bizonyságot Isten együttérző 
szeretetéről. 

Istennek erről az atyai szeretetéről szól a 22. v. Nem a po-
litikai események szokásos törvényszerűsége az oka annak, 
hogy ez a katasztrófa bekövetkezett, hanem Júda bűne. Mi 
ennek a bűnnek a lényege? Nem ismerik az Istent. Ez a Hó-
seásnál is annyira centrális megállapítás, — mint 1:5 alapján 
már tudjuk, a szövetségi viszonynak, a szeretetközösség-
nek az elutasítása. Isten akaratának, ígéreteinek és parancso-
latainak a megtagadása. „Fiak" voltak, akiknek az Atya sze-
retetközösségében kellett volna fölnevelkedniök (vö. És 1:2kk, 
Hós 11:1) és „belelátniok" Isten nagy titkaiba. Az ÓT egyik 
sajátos kifejezése, a bin. Azt jelenti, hogy valaki különbséget 
tud tenni két dolog között, (a bin származásilag kapcsolatban 
van a ben = között, közé praepozícióval), vallásilag Isten és 
a bálványok, etikailag a jó és a rossz között. Itt is arról van 
szó, hogy az egyedül jót, az Istent elhagyták és már etikailag 
nem tudnak különbségét látni a jó és rossz között. 

A VÉG 

4:23 - 31 
23 Láttam a földet, 

— íme kietlen és puszta, 
és az eget, 

— nincs világossága! 
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24 Láttam a hegyeket, 
— íme megrázkódnak, 

és minden halom reszket! 
25 Láttam — íme nincsen ember 

és az ég minden madara elmenekült.1 

26 Láttam — íme a kertek pusztává lettek 
és minden város összeomlott 

az ÚR színe előtt, 
lángoló haragja előtt. 

27 Mert azt mondta az ŰR: 
Ásító üresség lesz az egész ország, 

bár véget nem vetek neki. 
28 Ezért gyászol a föld 

és sötét lesz fönt az ég, 
mert kimondtam, amit határoztam, 

nem bántam meg, nem térek el tőle. 

29 A lovasok és íjjászok hangja elől 
menekül az egész város, 

bemennek a sűrűségbe 
és fölmásznak a sziklákra. 

Minden város elhagyott lesz, 
senki sem lakik bennük. 

30 És te, pusztulásra ítélt, mit teszel 
hogy bíborba öltözöl, 

arany ékszerekkel ékesíted magad, 
festékkel mázolod be szemedet?2 

Hiába szépíted magad: 
Megvetettek szeretőid, 

az életedre törnek! 
31 Mintha vajúdó asszony hangját hallanám, 

az először szülő sikoltozását: 
Sión leányának a ziháló hangját . 

Kitárja kezeit — 
ja j nekem, elalélt 

lelkem a gyilkosok miatt! 
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1 Az apokaliptikus felfogás szerint a világ vége előtt elvándorol-
nak a madaraik a földről. — 2 Az előkelőbb nők stibiummal festették 
szemüket, amitől nagyobbnak és ragyogóbbnak látszott, vö. 2Kir 9 : 30, 
Ez 23 : 40. 

A 23—26. verseket több exegéta (pl. Volz is) az apokalipti-
kus irodalom termékének tar t ja , amely tehát nem származ-
hatik Jeremiástól. Szerintem stílusában és tartalmában is je-
remiási szöveggel van itt dolgunk, amely az eddigieknél na-
gyobb dimenziókba visz el bennünket. Lélekben látja, hogy 
a föld, az ég, hegyek, termőföld és városok kietlenné és pusz-
tává lettek. Megbomlott a teremtés rendje , a földön káosz 
uralkodik, az ég sötét, a szilárd hegyek meginognak, ember 
és állat eltűnik a földről (vö. Zof 1:3), a ker tek és a gyümölcs-
termő föld pusztaság, a városok romokban hevernek! 

Csak a 26. vers végén tűnik ki, hogy Isten haragos ítélete 
látogatta meg a kozmoszt (vö. Zs 18:10.12, És 13:10kk, Jóéi 
2:10, 3:5, 4:15, Mik l:3k, Náh 1:5, Hab 3:6.10). 

A 27—28. versek isteni pecsétet ütnek a próféta látomá-
sára. A világbíró elhatározott szándéka, hogy elpusztítja a 
bűnös országot, úgy hogy a menny és a föld is elsiratják (vö. 
3:18, 5:18). 

A 29—31. versek megint az ellenséges invázió színterére 
visznek bennünket. A környező városok már megsemmisül-
tek és aki életben maradt, elrejtőzött a sziklák hasadékaiban, 
vagy a bozótos helyeken. Halálos csend honol mindenütt . 
Csak Jeruzsálem áll még. De neki is ütött utolsó órája! 

És hogyan fogadja az ellenséget, azaz Isten ítéletét? Űjból 
előveszi régi praktikáit. „Sión leányát" kéjnőnek rajzolja 
meg, aki kicsinosítja magát szeretői számára: bíborba öltözik, 
fölrakja aranyékszereit, s t ibiummal befesti szemeit. — Ez-
úttal azonban hiábavaló minden maga kelletése, amellyel az 
idegen istenek és világhatalmak kegyeibe akar beférkőzni a 
szövetségi hűség kontójára. Ez az ellenség nem a szépségére 
vágyik, hanem az életére tör. 

Jeremiás már látja a borzalmas véget is. Sión sikolyát 
hallja. De most nem az először szülő asszony sikolya ez, ha-
nem a meggyilkolté, aki kétségbeesetten nyúj t ja ki segít-
ségért a kezét (vö. JerSir 1:17). összerogy a felismerés súlya 
alatt, hogy gyilkosok áldozatává lett. 
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j o g o s i s t e n í t é l e t e 
5. f e j e z e t 

Az egész fejezet azt mondja el, hogyan győzi meg Isten a 
prófétát ítéletének a jogosságáról. A prófétákat, de különö-
sen Jeremiást igen sokszor foglalkoztatja a vétek és ítélet 
összefüggése. A történelmi katasztrófákat nem tudta a pró-
féta csak az emberi sors fordulatainak tartani. De azzal sem 
elégedett meg, hogy a megsértett, s ezért haragos istenség 
szenvedélyes büntetését lássa azokban. Olyan megoldást ke-
res, amely nem rendíti meg senkinek a hitét Isten igazságos 
világkormányzásában. 

Már a 2. és 3. fejezetben is vívódik Jeremiás saját magával 
is a fenyegető katasztrófa láttára. Jogos-e, igazságos-e Isten 
ítélete? — teszi föl a kérdést. Nem Istent akarja számonkérni 
vajúdó kérdésével, hanem cselekvésének a motívumait bo-
gozza fürkésző szívvel és elmével. Személyes hitéletének és 
hivatástudatának a formálásában is fontos neki, hogy ismerje 
Megbízójának a gondolatait és döntéseinek az okát. 

De lelkiismeretes megfontolásra készteti a választott nép 
iránt érzett töretlen szeretete és felelőssége is. A megtérés-
nek, a megmenekülésnek utolsó képessége is hiányzik-e a 
népből? Az Isten megbocsátó szeretetébe vetett hite és hű-
sége népe iránt t a r t ja állandóan feszültségben a prófétát és 
motiválja belső és külső vívódásait. 

Ekkor Isten maga vezeti el szolgáját a helyes felismerésre: 
Isten mindig kész megbocsátani. Nem a haragja, hanem a 
szeretete örök! De hiába já r ja be a próféta Jeruzsálem utcáit 

vizsgálj a a közösség és egyének életét. Mindenütt ugyanaz 
a hitbeli és erkölcsi romlottság az eredmény! 

ISTEN N E M T U D MEGBOCSÁTANI 

5 :1 -11 

1 Járjátok be Jeruzsálem utcáit, 
nézzetek szét, tudakozódjatok 

és keressétek a terein, 
vajon találtok-e valakit, 

van-e, aki törvényesen cselekszik, 

71. 



keresi az igazságot s akkor 
megbocsátok ennek a városnak?! 

2 Még ha azt mondják is: „Él az ÜR!" 
— bizony1 hamisan esküsznek! 

3 URam, szemeid nem a hűségre néznek-e? 
Megverted őket, de nem fájlalták. 
Tönkretetted őket, mégsem akarták 

elfogadni a fegyelmezést. 
Arcukat keményebbé tet ték a kősziklánál; 

nem akartak megtérni. 
4 Én meg azt mondtam: Csak a nincstelenek, 

ők ilyen esztelenek, 
mert nem ismerik az ÜR útját , 

Istenük törvényét. 
5 Hadd menjek el a nagyokhoz, 

hadd beszéljek velük! 
Mert ők ismerik az ÜR út já t , 

Istenük törvényét. 
De éppen ők törték össze együtt az igát, 

szaggatták le köteleiket. 
6 Azért leteríti őket az erdőből kijövő oroszlán, 

elpusztítja a pusztai farkas, 
párduc őrzi városaikat, 

széttép mindenkit, aki kijön azokból. 
Mert megsokasodott a hitszegésük, 

elhatalmasodott elpártolásuk. 
7 Öh, miért bocsátanék meg neked? 

Fiaid elhagytak engem 
és nem-istenekre esküsznek. 

Jól tar tot tam őket, mégis házasságtörők 
és parázna nő házában tolongnak. 

8 Fölgerjedt viháncoló ménekké lettek, 
mindegyik a másik feleségére nyerít. 

9 Ne toroljam meg ezeket ra j tuk? 
— így szól az ÜR, 

és az ilyen népen mint ez 
ne áll jak én magam bosszút? 

10 Menjetek föl szőlőhegyeire2 és pusztítsátok, 
de véget ne vessetek neki! 



Távolítsátok el vadhajtásait, 
mert nem az IJRéi azok! 

11 Bizony, igen hűtelenné lett hozzám 
Izráel háza és Júda háza, 

— így szól az ÜR. 
1 20 kéziratban és S-ben 'ákén = bizony található. — 2 A hegy 

teraszos megművelésére utal a héber szó. 

Az 1—6. versek párbeszédet tartalmaznak Isten és a pró-
féta között. Isten nem a harag, hanem a szeretet Istene, nem 
büntetni, hanem megbocsátani akar. Egész Jeruzsálemnek 
megbocsát, ha csak egy igazat is találnak benne (vö. Gen 
18:23kk, Jób 14:4.) Jeremiás magára vonatkoztatja a fölszólí-
tást, hogy keressék meg azt az egy igaz embert és a 2—5. 
versekben jelenti Istennek vizsgálata eredménytelenségét. 
Tanulmányozta az embereket az utcán, megfigyelte őket a 
közösségi életben, de rendkívül lehangoló tapasztalatokat 
szerzett. Az Isten és a nép, Isten és az egyes ember kapcsola-
tát szabályozó törvény és igazság keresett cikk lett a válasz-
tott nép körében (vö. 7:28, 9:2, Hós 4:1, Mik 7:2). Nem té-
veszti meg Jeremiást az sem, hogy az „élő Istenre" esküsz-
nek, amivel hűségüket akarták bizonyítani Isten iránt (Deut 
10:20). Az a jkak esküje hazugságot takar. Pedig Isten éppen 
azt kívánja, hogy minden szónak és tet tnek legyen meg az 
alapja: a szövetségből jolyó hűség Isten és a másik ember 
iránt. A sorozatos csapásokkal is erre intette és nevelte en-
gedetlen népét (vö. Ám 4:6kk). Az eredmény azonban nem a 
bűnbánat és megtérés, hanem az isteni rend makacs elutasí-
tása (3. v.). 

A kiábrándító eredmény lát tán először azzal vigasztalja 
magát a próféta, hogy eddig csak a „nincsteleneket" figyelte: 
a kereskedőket, iparosokat, teherhordókat, általában az „utca 
emberét", akitől nem is lehet többet várni. Ök nem ismerik 
Isten parancsolatait, képzetlenek és híjával vannak az er-
kölcsi normáknak (4. v.). Gyermekkoruktól fogva csak a 
rosszat látták környezetükben és Isten büntetéseiről sem hal-
lottak. 

Ezért fordult most a „nagyokhoz": a vagyonos és „művelt" 
polgárokhoz, akik jól ismerték Isten parancsolatait, hiszen a 
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papok és a próféták is ide sorolandók! A kép azonban vigasz-
talan itt is. A felsőbb rétegek még össze is tartanak a rossz-
ban (5c), az erkölcsi kötelékeket elvetik (vö. 5:26k, Zs 2:3) és 
tudatosan szegülnek ellene Isten jól ismert akaratának (vö. 
2:20, Mt 19:23). 

A próféta véleménye kemény, de nem igaztalan, ha Ma-
nassé korára gondolunk, amikor üldözték a prófétákat, a szö-
vetség lényegét pedig annyira meghamisították, hogy magát 
Jósiás királyt is megdöbbentik a megtalált törvénykönyv ki-
jelentései (Deut, 621. — 2Kir 22:l lkk). 

A próféta jelentése alapján az Űr maga mondja ki a végső 
szót: Nincs megbocsátás! A ragadozó állatokhoz hasonlított 
ellenség betör az országba (2:15, 4:7), ostrom alá veszi a vá-
rosokat és erődítményeket, ahová a gazdag arisztokraták me-
nekülnek és könyörtelenül lemészárol mindenkit, aki kime-
részkedik azokból. Majd a 6. vers végén maga Isten állapítja 
meg, hogy a katasztrófa oka Jeruzsálem bűne. 

A 7—11. versekben Isten beszél és azzal a kérdéssel foglal-
kozik: megbocsáthat-e népének, amely olyan hűtlenül el-
hagyta és a „nem-istenekre esküszik" (vö. 2:11, 4:2)? A sinai 
szövetségkötéskor az egyetlen Istenre esküdött meg a nép s 
mert „jólétükben" elhagyta, eljátszotta a szövetséghez kap-
csolódó áldást és ígéreteket is (Deut 28). Tombolnak a baál-
vallás érzékiségében, lábbal t iporják a házasság erkölcsi tör-
vényeit is (8. v.). 

Nem megbocsátásról, hanem csak megtorlásról lehet itt 
szó: Isten személyes bosszújáról. Hiszen itt már arról van szó, 
hogy Istennek magának kell komolyan vennie az istenségét 
és megvédenie azzal, hogy nem hagyja büntetés nélkül, aki 
az ő nevével, azaz istenségével visszaél! Ezért ad személyesen 
utasítást arra, hogy támadja meg az ellenség a szőlőhegy ké-
pében szimbolizált Izráelt (vö. És 5: lkk, Jer 2:21, 12:10). Sza-
bad préda a nép az ellenség kezében. 

A 11. versben még egyszer összefoglalja Isten az eddigie-
ket és megokolja az ítélet jogosságát: Az egész választott nép 
hűtelenné lett hozzá, Júda nem jobb Izráelnél, pedig különb-
nek ta r t ja magát. A reá mért csapás nem lesz kisebb, mint 
volt Északizráelé (722). 
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ISTEN MEGTAGADÁSA 

5:12-17 

12 Megtagadták az URat 
és azt mondták: Nincsen ő, 

nem jöhet ránk semmi rossz, 
sem fegyvert, sem éhínséget nem látunk. 

13 A próféták meg széllé lesznek, 
senki sem beszél belőlük — 

bár velük történnék meg ez!3 

14 Ezért azt mondta az ÚR, 
a Seregek Istene: 

Mivel ezt beszéltétek, 
én majd tűzzé teszem 

igémet a szádban, 
ezt a népet pedig fává, 

és megemészti őket. 

15 Rátok hozom ma jd 
a messziről való népet, 

Izráel háza! — így szól az ÜR. 
Régi nép ez, 

ősidőből való nép, 
nép, amelynek nyelvét nem ismered 

és nem érted, mit beszél. 
16 Tegze olyan, mint a nyitott sír, 

mindnyájan hősök! 

17 Megemészti aratásodat és kenyeredet, 
megemészti fiaidat és leányaidat, 

megemészti juhaidat és marháidat, 
megemészti szőlődet és fügefádat . 

Erődített városaidat pedig, 
amelyekben bizakodol, 

lerombolja fegyverrel. 

3 Egy későbbi másoló széljegyzete ez. amely azután belekerült a 
szövegbe: „így történjék velük!" 



A feddő beszédet (12—13) a próféta mondja, a fenyegetés 
(14—17) Istentől származik. 

Szemére veti Jeremiás a választott népnek, hogy megta-
gadta Istent. Nem elvileg tagadják ugyan Jahve létezését (vö. 
Zs 10:4, 14:1), de magukban azt gondolják: „Nem sok vizet 
zavar!" Űgy tesznek ugyan, mintha még mindig Júda és Je-
ruzsálem Istene volna Jahve : Áldoznak neki, imádkoznak 
hozzá és a választott népnek vallják magukat! De az asszír 
kultusz lenyűgöző hatása a la t t úgy gondolják, hogy ez a „kis 
Isten" nem tud beleszólni a történésekbe (vö. Zof 1:12). 
Ésaiás és Mikeás próféták jövendölései sem „váltak be", akik 
pedig Jahve nevében hirdették meg a Sión végét. Jeruzsálem 
nagyobb biztonságban van, mint valaha! Jahve tehát nem 
„tényező", nem kell törődni vele! Fenyegethet, úgy sem tör-
ténik semmi baj. A próféták csak hadd beszéljenek folyton 
„kardról és éhínségről" (És 5:18k, Ám 9:10)! Nem kell rá juk 
hallgatni, hiszen olyan nagy hatalma nincs is Jeruzsálem Is-
tenének! A hosszú békés korszak Manassé uralkodása idején 
(691—638) és a hamis próféták örökös kedvező (üdv- jöven-
dölései (5:31) hozzászoktatták az embereket a gondatlanság-
hoz. 

A próféták (Jeremiáson kívül kortársaira, Zofóniásra és 
Űriásra kell gondolnunk: 26:20k) arra hivatkoznak, hogy Is-
ten lelke „kényszeríti" őket az ítélet hirdetésére. Arra a régi 
szemléletre utal itt, hogy a prófétákat az isteni ruah inspi-
rál ja a prófétálásra. Ennek a szónak kétféle jelentése van: 
„lélek" és „szél". Az Istentől elfordult emberek tagadják a 
próféták isteni inspiráltságát: fenyegetésükkel együtt „széllé" 
lesznek, mer t az állítólag bennük dolgozó „lélek" is csak 
„szél". A próféták azt állí t ják, hogy övék „Isten igéje". A gú-
nyolódok azt mondják, hogy „senki sem beszél (mondat igét) 
belőlük". Jeremiás saját tapasztalatait mondja el, hiszen az 
emberek egyszerűen a szemébe nevettek az ifjú „pesszimis-
tának", amikor Isten igéjével fenyegette meg őket. 

De nem ingatta meg hitében környezetének ez a léha „kéz-
legyintése". Az emberi kételkedés nem gyengíti, nem szün-
teti meg Isten igéjének a hatalmát (14. v.). Az általa h i rdete t t 
ige hatalmát Isten újból megerősítette (vö. 1:9) és minden 
kételkedéssel szemben beszél pusztító erejéről a tűz képében 
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(vö. 23:29, És 1:31). Az az „ige", amelyet a nép gúny tár-
gyává tesz, félelmetes hatalom, objektív erő. A nép saját tes-
tén fogja ezt megtapasztalni. A „szélnek" és levegőnek tar-
tott ige tűz lesz és a megsértett Isten azzal ha j t j a végre ítéle-
tét . 

Ezt a kijelentést pecsételi meg Isten a mitikus vonásokkal 
ecsetelt ellenségnek a betörésével (15—16). ősrégi nép ez, 
amelynek a nyelve ismeretlen (És 28:11, 33:19), életereje 
végtelen. Csupa hősök, azaz erős és harcedzett emberek (ta-
lán a nagyobb testmagasságra is gondolt Jeremiás), akiknek 
a támadása haláltosztó. Semmi sem állhat meg előttük és ma-
rad meg utánuk. A négyszer ismétlődő „megemészti" szóban 
utal Jeremiás a „tűz" képére (14) és jelzi, hogy milyen balga 
dolog az erődített városokban bizakodni, Istent és hatalmát 
pedig semmibe venni, amelynek ezek az idegen hatalmak is 
a szolgálatában állnak. (Deut 28:49kk ennek a próféciának a 
nyomán íródott). 

A FOGSÁG OKA 

5:18-19 

18 De még ezekben a napokban sem vetek véget nektek 
— így szól az ÜR. 19 Ha majd azt kérdezitek: Miért 
cselekedte velünk mindezt Istenünk, az ÜR, akkor ezt mondd 
nekik: Ahogyan elhagytatok engem és idegen isteneknek 
szolgáltatok a ti országotokban, ugyanúgy fogtok idegenek-
nek szolgálni olyan országban, amely nem a tiétek. 

Ez a prózában írt két vers tartalmilag elüt környezetétől, 
mer t a katasztrófa utáni helyzetre utal. A legtöbb exegéta 
szerint tartalma miatt nem Jeremiástól származik, hanem a 
fogságban keletkezett. De éppen a 18. vers egyezik Jeremiás 
reménységével, hogy nem pusztul el teljesen a választott 
nép (vö. 3:14k, 4:27c). Nem valószínű azonban, hogy eredeti-
leg is ezen a helyen volt ez a prófécia, hanem később került 
ide a gyülekezeti használatban, hogy a borzalmas ítélet sú-
lyát enyhítsék (vö. 9:11). Viszont azért is helyet kaphatott itt 
az 5. f-ben, mer t az Izráel elkövette bűn megbüntetésére 
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utal, abban a gúnyos formában, hogy az idegenben kell szol-
gálniok az idegen isteneket Isten akaratából. Azt aratják, amit. 
vetettek. 

ISTEN H A T A L M A S , A NÉP ENGEDETLEN 

5:20-25 

20 Jelentsétek Jákób házának 
és adjátok hírül Júdának: 

21 Halljátok csak, 
oktalan és esztelen nép, 

akiknek van szemük, de nem látnak, 
van fülük, de nem hallanak! 

22 Nem féltek tőlem? — így szól az ÜR, 
nem remegtek az én orcámtól? 

Hiszen én raktam fövenyt a tenger határául, 
örök rendelésül, amelyet nem léphet át. 

Ostromolja ugyan, de nem bír vele, 
hullámai zúgnak, de nem léphetik át. 

23 De ennek a népnek 
elhajolni kész és dacos szíve van: 

elhajlottak, eltávoztak. 
24 Még a szívükben sem mondják: 

Féljük az URat, a mi Istenünket, 
aki esőt ád, őszit 

és tavaszit a maga idejében. 
Az aratásra rendelt heteket 

megtartja nekünk. 
25 Bűneitek vették el ezeket és 

vétkeitek vonták meg tőletek a jót. 

Ez a szakasz is a katasztrófa és bűn kapcsolatával foglalko-
zik, de most más oldalról igyekszik megértetni az egész vá-
lasztott néppel (Jákób = Északizráel), hogy mennyire okta-
lan és esztelen dolog félelem és rettegés nélkül élni a szövet-
ség Istene jelenlétében, aki a világ teremtőjeként magát a ha -
talmas tengert is megszabott korlátai között tartja, ősidőktől 
bámulattal töltötte el az embert , hogy ez a hatalmas víztömeg 
megmarad medrében és nem pusztítja el kaotikus szörnyként 
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a világot. Hullámai ostromolják ugyan a partokat, de meg-
törten porlanak szét a parti homokban. 

Amikor a rakoncátlan tenger is így engedelmeskedik Isten 
akaratának, Izráel lázadozik, engedetlen. Isten mindenható-
sága megfékezi a természet félelmetes erőit is, a választottak 
gyülekezete pedig nemcsak nem veszi figyelembe, hanem 
még dacol is vele! Isten jóságának is „istenfélelemre", azaz 
hitre kellene elvezetnie (vö. Pálfy, Istenfélelem 1949). A földi 
élet rendjét Isten pontosan megtar t ja (Gen 8:22, Jer 3:3, 
14:lkk): ád őszi esőt (novemberben) és tavaszit (februárban), 
megérleli a gabonát stb. Az ÓT a testi élet döntő fontosságú 
szükségletében, a mindennapi kenyér megadásában ismeri 
föl Isten uralmát a természetben. A természet rendjének az 
embert kell szolgálnia, amelyért azonban a választott nép 
egyáltalán nem hálás. 

Az ember engedetlensége miatt nem részesülhet ebben a 
„jóban", mert a valláserkölcsi rend és a természet rendje kö-
zött mély összefüggések vannak. A kettőnek az összekuszált-
ságából kellene fölismernie a gyülekezetnek, hogy a kataszt-
rófa és a bűn szoros kapcsolatának következetes őre az Űr. 

A KAPZSI VEZETŐK 

5:26-31 

26 Mert bűnösök találhatók népem között, 
guggolva lesnek mint a madarászok, 

tőrt4 vetnek, 
embereket fogdosnak. 

27 Mint a madárral teli kosár, 
úgy van tele házuk alattomossággal. 

Ezért lettek nagyok és gazdagok. 
28 Meghíztak, kövérek, 

gonosz beszédükben határt nem ismernek, 
az ítélni való ügyben nem ítélkeznek, 

az árva ügyében, de ők boldogulnak — 
a szegények jussát nem ítélik meg. 

29 Hát ne toroljam meg ezeket rajtuk?! 
— így szól az ŰR, 
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és az ilyen népen ne álljak 
én magam bosszút? 

30 Szörnyű és borzasztó dolgok 
történnek az országban: 

31 A próféták hazugságot prófétálnak, 
a papok kezükbe ragadták a hatalmat, 

— az én népem pedig így szereti! 
De mit cselekesztek majd, 

ha itt lesz a város vége? 
4 Vö. LKöhler, Lexicon, 573. 

A választott népnek azt a csoportját ítéli meg Jeremiás a 
26—28. versekben, amelyik nagyon jól ismerte a szövetségi 
viszony, tehát az Isten szeretetrendjének az alaptörvényeit, 
az Isten félelemét és a felebarát szeretetét, de tudatosan át-
hágta azokat a közösségi életben: a bűnösöket, akik „saját 
életelveik" szerint élnek (vö. Pálfy , Zsoltárok 19kk). A pénz 
imádata kegyetlenné tette őket. „Embereket fogdosnak" (vö. 
Péld 1:11, Mik 7:2k, Hab 1:15), rabszolgaságra vetnek s egyre 
gazdagszanak. Szónokolni azonban nagyszerűen tudnak Isten 
akaratáról, ha mások ügyében kell bíráskodniok (vö. Zs 
73:6kk). Kereskedők és hitelezők, uzsorások és pénzváltók ha-
sonlítanak az alattomos madarászokhoz. 

De az isteni jogrend alapvető szociális törvényét, az árvák 
és szegények védelmét elhanyagolják (vö. És 1:23, Zak 7:10). 
A gazdagok a felsőbb rendekhez tartoznak és így a polgári 
életben nekik kellett volna kezeskedniök értük. De ők csak 
magukkal törődtek, a maguk minél nagyobb nyereségével. 

Ebből vonja le Jeremiás a 9. verssel egyező tételét: Isten 
nem hagyja megtorlás nélkül az egyéni és társadalmi életnek 
ezt a romlottságát. A szövetség Istenének meg kell védenie a 
szövetség rendjét (vö. 5:5, Mai 3:5). 

Fokozódik Jeremiás felháborodása a 30—31. versekben, 
ahol a prófétákat és papokat pellengérezi ki. A klasszikus 
próféták igehirdetésében gyakran szereplő téma, hogy a ha-
zugságot és ámítást a nép lelki vezetői honosították meg a 
nép körében (vö. 2:12, 18:13, 23:14, Hós 6:10, És 28:7kk, Mik 
2:11, 3:5kk). A hamis próféták hazugságot prófétálnak (2:8), 
a papok meg helyeslik, mert hasznuk van belőle és megszi-
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lárdíthatják hatalmi pozíciójukat. A nép tapsol hozzá, mert 
„ezt szereti" (Mik 2:11). Mindenki egyet értett tehát abban, 
hogy Jeremiás történelemlátását nem kell komolyan venni. 

Jeremiás szerint nem kétséges, hogy Isten véget fog vetni 
a papok és hamis próféták vallásos „üzelmeinek" és mi lesz 
akkor? Mit fognak mondani és prófétálni, ha azt kell hirdet-
niük: Mégis Jeremiásnak, mégis Istennek volt igaza! 

KÖZELEG A VÉG 

6:1—8 

1 Fussatok Benjámin fiai1 

Jeruzsálemből! 
Fújjátok meg a kürtöt Tekoában2 

és tűzzétek ki a zászlót Bét-Hakkeremben! 
Mert valami rossz fenyeget Észak felől 

és nagy romlás. 
2 Sión leányát, a szépet és 

gyönyörűségest elpusztítom. 
3 Pásztorok jönnek el hozzá 

nyájaikkal együtt, 
sátrakat vernek vele szemben köröskörül, 

legelteti mindegyik, ami a keze ügyébe esik. 
4 Indítsatok szent háborút ellene/1 

induljatok, vonuljunk föl délben! 
Jaj nekünk, mert estére fordult a nap, 

s mert nyúlnak az esteli árnyak! 
5 Induljatok, vonuljunk föl még az éjjel, 

pusztítsuk el lakótornyait! 
6 Mert azt mondta a Seregek URa: 

Vágjatok ki fákat és hányjatok 
töltést Jeruzsálem ellen! 

A meglátogatás városa ez, 
csupa zsarolt javak vannak benne. 

7 Ahogyan frissen tartja vizét a kút, 
frissen tartja ez is a rosszaságát. 

Erőszakról, elnyomásról hallani benne, 
előttem szüntelen betegség és zúzódás van. 
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8 Fogadd el a fenyítést, óh Jeruzsálem, 
hogy ne szakadjon el tőled a lelkem, 

és sivárrá ne tegyelek, 
lakatlan földdé! 

1 A jeruzsálemi lakosság tekintélyes része benjámini volt, vö. Jós 
19 : 28, Bir 1 : 21. — 2 Arnos próféta szülőfaluja Jeruzsálemtől délre 
849 m magosan. — 3 Neh 3 :14 szerint eJ-chadr közelében, Betlehem-
től nyugatra feküdt. — 4 A háborút kultikus cselekmények előzték 
meg. Később egyszerűen a háború megindítását jelentette a qds ige. 

Az egész 6. fejezet a fenyegető háborút és annak vallásos 
hátterét tárgyalja. Az 1—8. versek közvetlenül a 4. fejezet 
végéhez kapcsolódnak. Az északi ellenség már közvetlenül 
Jeruzsálemet fenyegeti s ezért nincs értelme, hogy a vidék 
lakossága odameneküljön (vö. 4:6). Elsősorban közelebbi vé r -
rokonait figyelmezteti (vö. 1:1), hogy hagyják el a fővárost 
és meneküljenek dél felé, Júda pusztájának a hegységébe 
A magasan fekvő Tékoában és Bét-Hakkerem fölött a hegyen 
is ki kell tűzni a menekülés ú t j á t jelző lármafákat . 

A 2. verstől megint változik a kép. Most még olyan Sión, 
mint a szép, érintetlen levegő. De sérthetetlennek hitt „pá-
zsitot" (vö. És 10:24kk, 28:16, 29:lkk, 31:4kk, Jer 7:4) „legel-
tetik nyájaikkal (csapataikkal) (És 7:25, Mik 3:12) a vele 
szemben sátrat verő pásztorok (vezérek, vö. 1:15, 4:17, Nem 
22:4). 

Tehát nem békés legeltetésre érkeztek. Az ellenség táborá-
ban nagy a harcikedv (4—5). Tisztek és közkatonák egymást 
lelkesítik és buzdít ják a támadásra. Ha j t j a őket a remélt 
zsákmány is és a nap minden szakaszában újabb és ú j a b b 
csapást mérnek a városra, hogy elfoglalják „lakótornyait". 

De hol marad az Űr segítsége?! A „Seregek URa" (szándé-
kosan használja itt Jeremiás Isten „háborús nevét") nem se-
gíteni jön, hanem még Ő is parancsot ád az ellenségnek a tá -
madásra. (A támadás módjához vö. Deut 20:9k). Miért? Mert 
Jeruzsálem tele van „elnyomással" (Ám 3:9k) és a rossz min-
dig frissen buzog benne (vö. 23:10b). Az ellenség is csak esz-
köz Isten kezében, hogy „meglátogassa" ítéletével ezt a rom-
lott várost. 

Jeremiás azonban nem elkeseredett fanatikus, hanem 
vérzőszívű hazafi, aki még most is bízik Isten megbocsátó 
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szeretetében. Ezért hangzik el az intelem. Isten nem érdek-
telen bíró, hanem Atya, aki csak fájó szívvel fenyít. J e r e -
miás lelkébe is belelátunk itt. Szeretne segíteni népén, m e r t 
nagyon szereti (vö. Lk 19:41kk) Jeruzsálemet. Intelmének 
alapja Isten szeretete, akinek a „lelke" még mindig ragasz-
kodik Sionhoz. A szövetségkötéskor megígért hűsége ez. 

A PRÓFÉTA S Z E N T HARAGJA 

6:9 -15 

9 Azt mondta a Seregek URa: 
Az utolsó szemig megszedik1, mint a szőlőt 

Izráel maradékát. 
Tedd rájuk a kezedet, mint a szüretelő 

a vesszőkre! 

10 Kivel beszéljek és kit hívjak 
tanúnak, hogy meghallják? 

Körülmetéletlen a fülük, 
nem tudnak figyelni. 

Szégyellik az ŰR igéjét, 
nem lelik kedvüket benne. 

11 Ezért az Űr lángoló haragja töltött el, 
Töltsd ki a gyermekekre az utcán 
és az ifjak közösségére egyaránt! 

A férfi és nő essék foglyul, 
az öreg az aggastyánnal együtt! 

12 Házaik másokra szállnak, 
mezőjükkel és asszonyukkal együtt, 

mert kinyújtom kezemet 
az ország lakosaira, 

— így szól az ÜR. 
13 Hiszen apraja-nagyja mind 

nyerészkedésre adta magát, 
prófétája, papja mind 

hamisságot cselekszik. 
14 Népem romlását úgy gyógyítják, hogy 

könnyelműen mondogatják: Békesség! 
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Békesség! — pedig nincsen békesség! 
15 Szégyent vallottak, mert utálatosat cselekedtek, 

de szégyenkezni nem szégyenkeznek 
és már pironkodni sem tudnak. 

Azért elesnek majd az elesőkkel, 
elbuknak meglátogatásuk idején, 

— mondotta az ŰR. 

1 Értelemszerűen ezt várnók 9b alapján: „Szedd meg az utolsó sze-
mig!" A fordítások és kamimientáirok szinte kivétel nélkül így fordít-
ják. — A 12—15. versek szinte azonosak a 8 : 11—12. versekkel. 

Isten irgalmas és hosszútűrő (vö. Ex 34:6), a próféta tü-
relme azonban véges. Elcsügged, e l fárad és elfásul lelkipász-
tori munká jának az addigi eredménytelenségét látva. Egy 
ilyen pillanatban kapja Jeremiás a megbízatást Istentől, hogy 
„mezgéreljen" tovább „Isten maradékán". Isten jól tudja, 
hogy Izráel egésze csődöt mondott. De talán egy-két kisebb 
vesszőn mégis található elbújva szőlőszem. Áház idejében is 
csak Isten tudott a hétezer „csendesről", akik nem hajtot tak 
térdet a Baál előtt. Talán most is ez az eset forog fenn. Mert 
akkor annak a néhánynak a pásztorolása talán megmenti az 
egészet. 

Isten felszólítására azonban ismét lemondó a válasz. Mit 
kezdjen velük, ha hallani sem akarnak, ha már figyelni sem 
tudnak, mer t „körülmetéletlen" a f ü lük (vö. 4:4, Csel 7:51). 
A körülmetéletlen, azaz meg nem szentelt, a természetes em-
ber nem érti az isteni dolgokat. Nemcsak „szégyellik" a hal-
lott igét, de meg is vetik a hirdetőjével együtt (vö. Zs 1:2). 

Isten követeinek a sorsa ez, amire már elhivatásakor fi-
gyelmeztette Isten a prófétát (1:19). Szégyen és gúny lesz az 
osztályrésze (vö. 5:13, 15:15, 20:8, Hós 9:7). Jeremiást szent 
harag tölti el ekkora érzéketlenség és közöny lát tán. Nem 
tudja többé legyűrni magában és most saját népére szórja 
haragos igéit (vö. Pálfy , Istenfélelem, 118). Isten igéjét 
ugyanis senki sem tudja bilincsbe verni. Sem a nép gúnyoló-
dása, sem a próféta. Ki kell öntenie a bűnösökre, nőkre és 
férfiakra, öregekre és fiatalokra egyaránt , az utcán gondta-
lanul és önfeledten játszadozó gyermekekre csakúgy, mint a 
fiatalság vidám együttlétére. Mindenki elveszíti mindenét és 
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fogságba kerül (12a). A belső erkölcsi széthullást követi az 
ítélet. 

Isten „kinyújtott keze" jelképezi az ítéletre érkező Isten 
haragját (vö. 15:6, 21:5, Ex 15:12, Deut 4:34, És 5:25, 10:4, 
Zof 1:4 stb.). Ezt a súlyos ítéletet okolja meg a 13—15. ver-
sekben; ahol a nép apraját-nagyját hatalmába keríti a nye-
részkedés, papok és próféták hazudoznak (vö. 5:31), a veze-
tők könnyelműek és tájékozatlanok, felületes optimizmusuk-
ban „békességről" beszélnek, holott a valóságos helyzet egé-
szen más (vö. 4:10, 14:13, 23:17, Ex 22:28), — ott elkerülhe-
tetlen Isten ítélete. Szégyellniök kellene magukat a vezetők-
nek, de erre is képtelenek: az állandó kötelességmulasztás 
elaltatta lelkiismeretüket, — ezért megszégyenülnek hamis 
reménységükben, ha tényleges valóság kitetszik a megláto-
gatás idején (5:31, 9:9, Ám 3:14 stb.). 

Már itt jelentkezik Jeremiás szolgálatának egyik legmeg-
rendítőbb vonása: Harc a hamis próféták fanatikus „sálóm"-
jövendölései ellen (vö. 23:9kk, 27). Mert az igazság és valóság 
nemcsak vallásos fogalom Jeremiás szemében, hanem Isten-
nek a történelembe helyezett rendje is! 

ISTEN H IÁBA AKARTA M E G M E N T E N I NÉPÉT 

6 : 1 6 - 2 1 

16 Azt mondta az ÜR: 
Álljatok ki az utakra és nézzetek körül, 

kérdezősködjetek az ősi ösvények felől, 
hol van a jó út és azon járjatok, 

hogy megtaláljátok lelketek nyugalmát! 
De azt mondták: Nem megyünk! 

17 Őrállókat is állítottam föléjük:1 

„Figyeljetek a kürt szavára!" 
De azt mondták: Nem figyelünk! 

18 Azért halljátok meg ti nemzetek, 
és tudd meg te népközösség, 

mi vár rájuk! 
19 Halld meg te föld! 

íme rosszat hozok 
erre a népre: 
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Saját gondolataik gyümölcsét, 
mert nem figyeltek beszédemre, 

sem tanításomra, hanem megvetették. 

20 Minek nekem ez a tömjén, amely SébábcJ2 érkezik, 
és a jóillatú nád1 messze földről? 

Égőáldozataitok nem kedvesek, 
véresáldozataitok nem tetszenek nekem. 

21 Ezért azt mondta az ÜR: 
Botránkozásokat állítok e nép elé, 

és fölbuknak bennük, 
atyák és fiak egyaránt, 

szomszéd és barátja elpusztulnak. 
1 2 MSS alapján. — 2 Fehér, "törési felületén aranysárga gyantá-

ból készült, vö. Ex 30 : 34, És 60 : 6. Séba Délarábiában volt. — 3 A 
kutatók a kálmos növényre gondolnak (aootrus calamus), amelynek a 
kúszó gyöktörzse illatosi, vö. És 43i: 24, Ez 27 :19, ÉnÉn 4 :14. 

Az előző kemény intelemre most szelídebb szavak követ-
keznek, de ezeknek is az a célja, hogy az elkerülhetetlen ka-
tasztrófa jogosságát bizonyítsák. A nép ismeri ugyan a he-
lyes utat, de nem „akar" járni azon. Isten kétféle ú tmutatót 
is fölhasznált népe tanítására: α történelmet („az ősi ösvé-
nyek": vö. 2:2) és a prófétákat. Egyetlen népnek a története 
sem tanúskodik olyan világosan Isten csodálatos vezetéséről, 
a helyes úton járásnak az értelméről és rossz út végzetessé-
géről, mint Izráel története (vö. Ám 2:9—12). Abból is meg-
tanulhatta volna Júda, hogy hogyan és kinél tudja megtalálni 
„lelke nyugalmát" (vö. Mt 11:29). Júda azonban nem értet t 
már a történelem nyelvén. 

Isten élő tanúi (a próféták) a nép körében éltek és minden 
időben intették és óvták attól, hogy megszegje a nép a szö-
vetség rendjét (vö. Ez 3:17, 33:7kk, És 21:6, Mik 7:4.7, Hab 
2:1). Nemcsak Jeremiás (6:9kk), Isten minden „őrállója" tu-
datos ellenállásba ütközött a népnél. 

Nincs tehát más kiút: ú jból Isten ítéletét kell hirdetnie a 
„népközösségnek", mint gondolataik gyümölcsét (vö. És 
10:12). A Júdára vonatkozó isteni döntést a nemzeteknek, 
sőt az egész világnak meg kell hallania. Ne gondolja Júda, 
hogy Istennek tetszik a drága tömjén, amit elégettek neki, az 
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égő- és véresáldozatok tömegében nem leli kedvét. Mindez 
nem tudja helyettesíteni Isten nagy követelését: A megté-
rést, igéjének, tanításának (:tóra, 19. v.) az elfogadását és kö-
vetését. Jeremiás nagy elődeihez hasonlóan elutasítja az is-
tentiszteletnek ezt a „helyettesítő" (miseszerű) értelmezését. 
Az áldozatokról és a legdrágább ajándékokról sem akar t 
tudni (vö. 7:21kk, Zs 40:7, 51:17k, És l:10kk, 66:3, Ám:21kk, 
Hós 6:6, Mik 6:6k). Az áldozati kultusz ugyanis a kanaáni 
vallásból kerül t be az izráeli kultuszba, ahogyan annak for -
mái és a ras samrai leletek is meggyőzően bizonyítják. Az 
izráeli kultusz középpontjában Isten üdvösségtörténete, sza-
badító-megváltói tettei állottak. Az áldozati kultuszban az 
ember ajándéka volt a fontos, hogy az istenség „jótetszését" 
elnyerje és kegyeibe férkőzzék. A próféták felfogása szerint 
az istentiszteletben Isten állítja a gyülekezetet szolgálatába 
(ezért cabódá — leiturgia, az istentisztelet neve!). Az áldozati 
kultusz viszont az Istent akar ja az ember vágyainak és el-
gondolásainak a szolgálatába állítani. Hiába igyekezett maga 
Jósiás király éppen Jeremiás idején (621) megtisztítani az iz-
ráeli kultuszt a kanaáni értelmezéstől, ezt a tartalmi romlott-
ságát a formális reform nem küszöbölte ki. 

Ezért végződik ez a szakasz a katasztrófa újabb bejelenté-
sével: a maguk választotta úton elbuknak (vö. 23:12) és mara-
déktalanul elpusztulnak. 

A Z ÉSZAKI ELLENSÉG 

6:22-26 

22 Azt mondta az ÜR: 
Már jön is egy nép Észak földjéről, 

egy nemzet kél föl a föld legvégéről.1 

23 Ijjat és kopját ragadnak, 
kegyetlenek, nem irgalmaznak. 

Hangjuk zúg mint a tenger 
és lovakon nyargalnak. 

Egy emberként sorakoznak a harcra 
te ellened, Sión leánya. 
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24 Hallottuk a hírét: 
kezünk elernyedt, 

szorongás vett erőt rajtunk, 
vonaglás, mint a szülőasszonyon. 

25 Ne menj ki a mezőre 
és ne járj az úton! 

Mert ellenséged kardja vár 
és iszonyat köröskörül. 

26 Népem leánya, öltözzél zsákba, 
fetrengj a hamuban! 

Gászolj, mintha egyszülöttedért 
tennéd, zokogj keservesen! 

Mert hirtelen eljön 
a pusztító ellenünk2. 

1 Vö. 25 : 32, És 5 : 26 (az asszírok), Jer 3k : 8 (a száműzöttek). — 2 
A legtöbb klasszalkus fordításban „ellenetek" található. 

Az ítélet általános meghirdetése után ebben a szakaszban 
megint konkrétan prófétál az északi ellenség támadásáról, 
hasonlóan 4:5kk, 5:15kk és 6:lkk leírásaihoz. Ez az ellenség 
világhatalom, mert a föld „legvégéről" érkezik, nem ismer 
irgalmat (vö. Hab 1:6kk), fegyverzete „modern", és ellenáll-
hatatlanul elsodor mindent, mint a zúgó-morajló tengerára-
dat. 

A helyzet halálosan komoly lesz Jeruzsálemben s ezt Jere-
miás magának a lakosságnak a megállapításaival ecseteli: 
Bénító, páni félelem fogja el a népet, az emberek egymást 
intik, hogy ne hagyja el senki a várost, mert beleszalad az 
ostromló sereg kardjába (vö. 6:1). Csak egyet tehetnek a „má-
gór misszábib" láttán: Gyászünnepet tar tani és elsiratni 
Siont, ahogyan egyszülött gyermekének a temetésén zokog az 
ember (vö. Á m 8:10, Zak 12:10). Ez lesz az Istenét elfelejtő 
népnek a vége! 
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A C S A L Ó D O T T PRÓFÉTA 

6:27-30 

27 Vizsgálóvá1 tettelek népemben, te Bevehetetlen2, 
hogy megismerd és megvizsgáld útjokat. 

28 Mindnyájan nyomorult pártütők, 
rágalmazva járnak, közönséges réz és vas! 

Mindnyája selejt! 
29 Zihált a fújtató, 

csak ólom jött a tűzből, 
hiába olvasztott az olvasztó, 

rosszak, nem tisztíthatók meg. 
30 Megvetett ezüstnek hívják őket, 

mert az ÜR megvetette őket. 

1 A báchón nem inf. abs., hanem főnév. — 2 A mibcár utalás 
1 :18-ra. — 

Ennek a szakasznak a héber szövege rendkívül romlott, 
szinte nem is rekonstruálható. De, ha részleteiben bizonyta-
lan is a megértése és fordítása, az értelme nem kétséges: 
Számadás arról, hogy mi Jeremiás prófétai működésének az 
eddigi eredménye? A zárlat vigasztalan! 

Ha visszatekintünk a megelőző fejezetekre, ahol Jeremiás 
nem mondja ki Isten végleges ítéletét, hanem ú j ra meg ú j ra 
vizsgálgatja a nép, a gyülekezet ú t já t (életét), hogy nincs-e 
benne annyi igaz ember, akikért elfordítaná Isten ítéletét a 
népről, — akkor é r t jük meg ezeknek a verseknek az értel-
mét: Isten hosszútűrő Isten és Jeremiás hosszútűrő prófétája! 
Próbálgatja, vizsgálgatja a gyülekezetet. Keresi az ítélet ki-
mondásának a jogosságát. Jeremiás szerint ez éppen a próféta 
hivatása: Nemcsak az igehirdetés a feladata, hanem a vizsgá-
lás is. Jeremiásnak a prófétai szolgálatról vallott felfogása 
szerint a próféta nemcsak az ítélet fullaj tára, nem csak vég-
rehajtószerv, hanem Isten követe. Ítélet és megbocsátás van 
a kezében. Ezért akarta Jeremiás fölébreszteni igehirdetésé-
vel a népben az értékeket, ha ilyenek még vannak (vö. 
6:10.29). Így lett Jeremiás lelkipásztorrá aki felelősnek 
tudja magát felebarátjai életéért, sorsáért, de legfőképpen az. 
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üdvösségéért (vö. Ez 33). Magatartására jellemző az is, hogy 
párbeszédet, dialógust folytat Istennel. Tusakodik vele a rá-
bízottakért. Az ilyen párbeszédek azonban legtöbbször mono-
lóggá lesznek, önmagát marcangoló megállapításokká. így 
van ez ebben a prófétai dialógusban is! 

A párbeszéd Isten megállapításával, sőt számonkérésével 
kezdődik. Olvasztárrá te t te Isten. Mi az eredmény? Nem sik-
kaszthatja el az igazi eredményt! Jeremiás tudja ezt. Vála-
szol Istennek. Az eredmény siralmas, elmarasztaló. Mindnyá-
jan nyomorult pártütők. Érettek az ítéletre. Közönséges réz 
és vas az olvasztás eredménye. 

Szem előtt kell itt tar tanunk mindazt, amit a 2—6. fejeze-
tekben kifogásolt és vádként már elmondott Je r : A magas-
lati kultuszt kinövéseivel és érzéki szennyével együtt . A fe-
lelőtlenséget, könnyelműséget és gúnyt a prófétai igével 
szemben (6:10). A kapzsiságot, kizsákmányolást és csalást, 
hűtlenséget és hamis esküt, házasságtörést és hazugságot, az 
erőszakosságot és elnyomást. A romlott, pénz rabságában élő 
vezetőket. Pár tütő a gyülekezet. 

A 29. versben a vizsgáló helyébe az olvasztár képe lép. 
Ezzel is fokozza a számadás komolyságát. A fúj ta tóval még 
izzóbbá teszik az olvasztó kemencét, hogy a nemesfémet el-
különítsék a salaktól (vö. És 1:25, Ez 22:17kk). Az eredmény 
ugyanaz. A salak (kép nélkül: a rosszak, bűnösök) nem válik 
külön. Csak nem nemes f ém marad a próféta kemencéjében. 

így összegezi a próféta az eredményt: Megvetett (kiselejte-
zett) ezüst a nevük. Méltóak az elvetésre, az ítéletre. Mert a 
héber ige mindezt jelenti. Jeremiás hangja zord, halált le-
hellő. Működésének első szakasza tehát vigasztalan képpel 
zárul. 

* 

Jósiás uralkodásának első éveiben (627-től) dolgozott Je -
remiás a legnagyobb lendülettel. Működésének ez az első 
szakasza fáradhatat lan harc volt népéért és országáért. Egy-
más után hangzanak el rövidebb és hosszabb próféciái. Bát-
ran hirdeti az ítéletet, korholja és kárhoztatja a bűnt, a vét-
ket, az elpártolást, a hitszegést. Kér és fenyeget, könyörög és 
ítél! 
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Az eredmény azonban elszomorító. Isten intelmei nem ta-
lálnak visszhangra az emberek szívében és értelmében. Min-
den szavára, intelmére dacos nem a válasz. Papok és üdv-
próféták szembeszállnak vele. Megállapítása hasonlít Adyé-
hoz: „Hiába minden! Húz a haláltó, —elveszünk!" — Ismerve 
Jeremiás természetét, a kapott sebek fájdalmasabban érintik, 
mint próféta-elődeit. Ésaiás gúnyolódva válaszol gúnyolóinak 
(28:9—11). Jeremiás ezt nem tud ja megtenni. Csak a finom 
iróniáig jut el, ot t megtorpan. Haragját mérsékli belső rész-
véte. 

Nem tudjuk pontosan, hogy ez az eredménytelenség és csa-
lódások sorozata indította-e a r r a Jeremiást, hogy egy időre 
visszavonuljon a nyilvános működéstől és csak szűk körben 
végezze lelkipásztori munkáját . Nem valószínű! Talán mégis 
látott gyümölcsöt a fán és Jósiás kutuszreformját az első 
időkben prófétai sikernek könyvelte el. Amikor azonban a 
rosszindulatú Jó ják ím lépett t rónra és Júda politikája nagy-
hatalmi ábrándokban mozgott, Jeremiás megjelent a nyil-
vános társadalmi élet színterén (609). 

j ó j á k í m k i r á l y u r a l k o d á s a a l a t t 

7—20 f. 

JEREMIÁS NAGY BESZÉDE A T E M P L O M B A N 

Jósiás király 609 nyarán elesett a megiddói csatában. Jó-
jákím uralkodása kezdetén (609/8) nagy ünnep volt Jeruzsá-
lemben. A városok és falvak lakói a fővárosba özönlenek. 
A templomban nyüzsögnek az emberek. Patakokban folyik 
az áldozati állatok vére. Az ünnep jellegét nem ismerjük. De 
amikor látta a nép az ősrégi épületet sértetlenül, amikor 
annyi más város és birodalom tűnt el a föld színéről és ami-
kor arra emlékeztek, hogy milyen régóta uralkodik már a 
dávidi királyi család, — akkor a büszkeség dacos gőggé nőtt 
szívében. Mégis csak vagyunk mi valakik! Még mindig áll 
Jeruzsálem! És i t t van az Ür temploma, ahol mindig jelen 
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van maga Jahve! Ezek a falak mégis csak bevehetetlenek! 
Haragudott ugyan Isten a népre, de mégis csak megvédte ezt 
a szent várost! Szanherib sem tudta elfoglalni. Megszűnt 
Asszíria. Sőt Nékó fáraó is megkímélte Jeruzsálemet és meg-
hagyta Júdát . 

Nem is tehet másként az Űr! Hiszen népe pusztulásával Ő 
maga is megszűnne. Ki szolgál neki, ha nincs választott nép? 
Ebben a büszke és önigazságában kéjelgő gyülekezetben ott 
van Jeremiás is. Nehéz szívvel, rossz sejtelmekkel. Gyűlöli 
és megveti ezt a bűnös tobzódást, a könnyelmű beszédet és 
hitet, a hamis reménységet. Odalép a templom előcsarnokába 
és nagy beszédet intéz a néphez, 

A beszéd bevezetését 26:1—6-ban, magát a beszédet pedig 
3 7. fejezetben találjuk. 

A BESZÉD BEVEZETÉSE 

2 6 : 1 - 6 

1 Jehójákímnak, Jósiás fiának, Júda királyának uralko-
dása kezdetén, ezzel az igével ragadott meg engem az Űr: 
2 Azt mondta az ŰR: Allj az ŰR házának udvarába és hir-
desd Júda minden városából azok ellen1, akik eljöttek lebo-
rulni az ÜR házában, mindazokat az igéket, amiket paran-
csomra hirdetned kell nekik! Egyetlen egy igét se rövidíts 
meg! 3 Talán hallgatnak rá és megtér mindenki a maga 
rossz útjáról, és akkor megbánom2 én is azt a rosszat, amit 
cselekedni akarok velük gaztetteik miatt. 4 Mondd azért 
nekik: Azt mondta az ÜR: Ha nem hallgattok reám és nem 
jártok tanításom szerint, ahogyan azt előtökbe adtam 5 
és nem hallgattok szolgáimnak, a prófétáknak a beszédére, 
akiket elküldtem hozzátok3 — elküldtem4 —, de nem hallgat-
tatok rájuk, 6 akkor olyanná teszem ezt a házat, mint 
Silót5. Ezt a várost6 pedig a föld minden nemzetének7 az át-
kává8 teszem. 

1 Az cal és '.el praepozíciót nem szabad egyformán fordítani, aho-
gyan sok eocegléta teszi. — 2 18 : 8, Ez 33 : 11, Jón 3 : 10. — 3 7 : 13.25, 
11 : 7, 25 : 3.4. — 4 A haském előtt, a kötőszó több kézirat alapján 
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törlendő. — 57:12.14, lSám 4 : l lkk, Zs 78 : 60. — 6 A Q javítja a 
mutatónévmást hazzót-ra. — 7 Vö. 1 : 5-ben a gój szó értelmét. — 8 
Vö. 4 : 2, 24 : 9, És 65 : 15. — 

Jeremiásnak bűnbánatra indító beszédet kell tartania, 
amely talán megtérést hoz és akkor nem kell Istennek a fe-
nyegető rosszat elhoznia népére. Tartalma az, hogy az enge-
detlenség (nem hallgatás!) Isten igéje iránt a templom és Je-
ruzsálem elpusztításával jár. Mindkettő sorsát körülír ja az-
zal, hogy Silóról (vö. 7:12kk) beszél és Jeruzsálemről csak 
átkozódva emlékeznek meg a nemzetek. A „törvény" itt nem 
deuteronómiai törvény, hanem általában Isten erkölcsi utasí-
tása, tanítása, kijelentése. 

A T E M P L O M H O Z F Ű Z Ő D Ő HAMIS REMÉNYSÉG 

7:1-15 

1 Az ÚR ezt az igét intézte Jeremiáshoz: 2 Állj oda 
az ÜR házának a kapujába1, hirdesd ott ezt az igét és mond-
jad: Halld meg az ÜR igéjét egész Júda, ti akik bementek 
ezeken a kapukon, hogy leboruljatok az ÜR előtt! 3 Azt 
mondta a Seregek URa, Izráel Istene: Jobbítsátok meg útjai-
tokat2 és tetteiteket, akkor veletek lakozom ezen a helyen3! 
4 Ne bízzatok hamis jelszavakban (üres igékben), amelyek 
így szólnak: „Az ÜR temploma, az ÜR temploma, az ÜR 
temploma ez"! 5 Mert csak, ha valóban megjobbítjátok 
útjaitokat és tetteiteket, ha valóban igazságot tesztek ember 
és embertársa között, 6 ha jövevényt'1, árvát és özvegyet 
nem sanyargattok és ártatlan vért sem ontotok ezen a helyen, 
más istenek5 után nem jártok a magatok vesztére: 7 csak 
akkor lakozom veletek ezen a helyen, az országban, amelyet 
atyáitoknak adtam öröktől fogva mindörökre. 8 De ti 
hamis jelszavakban bizakodtok, amelyek nem használnak. 

9 Hiszen ti loptok, gyilkoltok, házasságot törtök, hamisan 
esküsztök, a baálnak tömjéneztek, más istenek után jártok, 
akiket nem ismertek 10 és azután eljöttök és ideálltok 
a színem elé ebben a házban, amelyet a nevemről neveznek 
és azt mondjátok: „Megmenekültünk!" — hogy ugyanazokat 
az útálatosságokat cselekedhessétek! 11 Hát latrok bar-
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lángjává lett ez a ház a szemetekben, amelyet az én nevem-
ről neveznek?!6 Akkor majd én is annak látom — így szól az 
ÜR. 

12 Mert menjetek csak el volt helyemre, Silóba7, ahol 
először készítettem lakást a nevemnek8 és nézzétek meg, mit 
cselekedtem vele népemnek, Izráelnek a rosszasága miatt!? 
13 Most pedig, mivel ti mindezeket a cselekedeteket elkö-
vettétek — így szól az ÜR —, pedig én szóltam hozzátok, is-
mételten szóltam, de ti nem akartátok meghallani, hívtalak 
benneteket, de ti nem válaszoltatok, 14 — azért úgy cse-
lekszem ezzel a házzal, amelyet a nevemről neveznek, amely-
ben ti bizakodtok és ezzel a hellyel, amelyet nektek és atyái-
toknak adtam, ahogyan Silóval cselekedtem. 15 Titeket 
pedig elvetlek a színem elől, ahogyan elvetettem testvéreite-
ket mind: Efraimnak minden ivadékát. 

1 A külső udvarból a belsőbe vezető kapun (vö. 26 : 2, lKir 7 :12) 
belül állt, ahol jól láthatta és hallhatta mindenki a prófétát. — 2 Üt 
= magatartás és jellem. Vö. 18 :11, 26 : 13,35 :15, 2Kir 17 : 13.14. — 3 
Régi fordítások alapján. — 4 Vö. Jób 19 : 15 és a Próbafüzetben adott 
magyarázatot. — 5 Ex 20 : 3, stb. — 6 32 : 34. — 7 Silóban, volt elő-
ször a 12 törzs központi szentélye, tehát a jeruzsálemi templom elődje. 
Másutt is voltak oltárok, de a nagy ünnepeket itt tartották. lSám 4 
nem mondja ugyan el, hogy Siló elpusztult, de Zs 78 : 6 említést tesz 
róla és az ásatásak adatai szerint Kr. e. a 11. században pusztíthatták 
el az Anatóttól nem messze fekvő helységet a űlisziteusok. Jeremiás 
tehát elég sokszor láthaitta Siló romjait, amelyek Isten ítéletére emlé-
keztették. Vö. Jós 18 : 1, Bir 18 : 31, 1 Sám 1 : 3. — 8 Deut 12 : 11. — 

A 26. fejezet tárgyalt részében arról értesülünk, hogy Jere-
miás röviddel Jójákim király trónralépése után (608/7) tar-
totta nagy beszédét a templomi istentisztelet ellen Isten pa-
rancsára (26:1) és azt is elmondja ott Bárúk, hogy ez a be-
széd majdnem életébe kerül t a prófétának (26:8kk). Minthogy 
a 2—6. fejezetek Jeremiás prófétai működésének elég korai 
időszakából származnak, a 6. és a 7. fejezet között jó hosszú 
időnek kellett eltelnie, amikor a próféta hallgatott. Általában 
úgy értelmezik ezt a hallgatást a magyarázók, hogy vissza-
vonulása a nyilvános prófétai működéstől az istentisztelet re-
formjával függ össze Jósiás uralkodása alatt (621), amikor az 
országban elburjánzott vidéki áldozó halmokat lerombolták 
és az istentiszteleti életet a jeruzsálemi templomra összponto-
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sították. Jeremiás örömmel üdvözölte ezt a kultuszreformot 
és hosszú hallgatása azért következett be, mert addigi prófé-
ciájának lényeges támadási pontjai estek el a kultuszreform 
révén, elsősorban az idegen kultuszi elemek és az elburján-
zott baál-kultusz rombolásai a nép hitéletében és kegyességi 
gyakorlatában. 

Ez a magyarázat azonban csak föltételezés. Jeremiás hall-
gatásának sok más oka is lehetett, amelyekről könyvében 
sem ő, sem Bárúk, sem a későbbi redaktor nem tudósít ben-
nünket. Egy bizonyos: Jeremiás kemény támadást indít eb-
ben a beszédében a templomi kultuszgyakorlat ellen. Kitűnik 
belőle, hogy a jósiási kultuszreform távolról sem volt olyan 
radikális és eredményes. A kultuszreform után mondott jere-
miási próféciák arról tanúskodnak, hogy a vidéki kultuszhe-
lyek, illetve áldozóhalmok legalábbis nem mind szűntek meg 
és a kanaáni áldozatgyakorlat, meg az asszír csillagimádás 
tovább burjánozhatott egyelőre latens formában elsősorban 
az előkelő régek körében. De sokkal veszélyesebb eredménye 
is lett a jósiási kultuszcentralizációnak. Az a tévhit, hogy 
minden veszéllyel szemben biztos pont Sión templomhegye. 
A nép így vélekedett: Ésaiás prófétának a hitről szóló igehir-
detését az idők fényesen igazolták: Jeruzsálem és temploma, 
amiket már az asszír csapatok bekerítettek és már úgy lát-
szott, hogy a világhódító Szanheríb martalékává lesz (701), 
sértetlenek maradtak. Szanheríb elvonult és egyetlen nyilat 
sem lőtt ki a városra. Most bizonyosodott be, hogy a hitből 
táplálkozó politika eredményes volt (vö. És 7:lkk). 

De éppen ez a látszólag helyes hitből fakadó üzenet lett 
Izráel végeztévé. A szent város legyőzhetetlenségének az igé-
retét csak ott ér thet ték meg helyesen, ahol Izráel Szentje 
mindig a nép emlékezetében maradt . Ahol ez elől az isteni 
Te elől kitérnek az emberek, mer t életüket sa já t belátásuk 
szerint akar ják berendezni, ott észrevétlenül a kézzelfogható 
dolgok után nyúlnak, mintha azokban volna elraktározva tö-
ményen Isten kegyelmes közelsége, hűsége és szeretete: a 
templomban és fényes ünnepségeiben, az áldozati kultuszban 
és dőzsölő áldozati lakomákban. Az örök Isten helyére az örök 
nép kerül, a választott nép, a sérthetetlen. A bűnbánat helyé-
ből és az isteni magasztalás templomából a nép és a „biroda-
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lom" dicső jövendőjének a büszke vára, szilárd garanciája 
lesz! Nemcsak Isten kegyelmes jelenlétének helye a temp-
lom, hanem nemzeti szempontból is biztos mentsvár! 

Ezt a hitbeli helyzetet találta Jeremiás, amikor áttette te-
vékenysége színterét vidékről a fővárosba, Jeruzsálembe. 
Templomi beszéde arról tanúskodik, hogy világosan látta a 
hamis reménységben és bizakodásban rejlő veszélyt és elszán-
tan harcolt ellene. Nem a templomot, nem is az ott tartott 
istentiszteleteket támadja meg Jeremiás, hanem azt a hamis 
hitet és reménységet, amely Sión szentélyéhez kapcsolódott. 
A helyzet persze rendkívül kritikus volt. Hiszen az emberek 
valami szilárd pontot kerestek az életben, amelyben megfo-
gódzhatnak. A nép és állam megmaradásának a biztosítékát 
igyekeztek megtalálni a fenyegető veszélyek között, hogy az-
után elmondhassák megkönnyebbülten: „Megmenekültünk!" 
(10). Jójákím trónraléptével az a hangulat uralkodott el, hogy 
ismét egy despota kiszámíthatatlan szeszélyei döntenek élet 
és halál fölött. Ez elől is menekülnie kellett az embernek va-
lahova! Amellett az is látható volt, hogy Asszíria letűnőben 
van, hogy Egyiptom akarja megadni neki a kegyelemdöfést, 
hogy a szkíták, a médek és a babilóniaiak harcolnak majd 
örökségéért, aminek véres háború lesz az ára. És mi történik 
közben a palesztíniai kisállamokkal, éppen Júdával is?! 

Ennek a történelmi helyzetnek lidércnyomása nehezedett 
Júdára. A gyülekezet rettegve gondolt a holnapra és meg-
mentő segítség után kapkodott. Ez a helyzet az államvallás 
képviselőit, a papokat és üdvprófétákat is megszólaltatta. El-
érkezettnek lát ják az időt, hogy fölélesszék a nép buzgóságát 
a templom látogatására. Ezért a d j á k ki most jelszavukat, 
amely az aggodalmaskodókat ú j reménységgel töltötte el és 
az Ésaiás-korabeli nagy megmenekülésre utalnak (701): „Az 
ÚR temploma!" A Szentély mellett majd megint el viharzik 
a világhódítók serege és nem okoz benne kárt. Hiszen itt van 
Isten háza, amely fölött Izráel Istenének a nevét mondták el. 
Ez az Isten nem engedi lakóhelyét bántani! Csak arra van 
szükség, hogy az ember komolyan vegye vallási kötelezettsé-
geit és megbizonyítsa azzal hűséges odaadását Istennek. Mi-
nél több áldozat, imádság és ünneplés, annál biztosabb olta-
lom a templom! 
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Az ÚR parancsára oda kell állnia a prófétának a templom 
kapujába, minden bizonnyal a külső udvarból a belsőbe ve-
zető kapuba (26:2), hogy próféciáját az istentiszteletre ösz-
szegyült egész gyülekezet hal l ja (2). A Seregek URának ne-
vében mondja el ott prédikációját: „Jobbítsátok meg út ja i to-
kat és tetteiteket, akkor veletek lakozom ezen a helyen!" (3). 
Nem azt jelenti ez a tétel, mintha Isten az emberek erkölcsi 
jócselekedeteihez kötné kegyelmes jelenlétét a templomban. 
Azért választotta Siont a lakóhelyévé, mert szereti (Zs 87:2). 
Izráelben is nagyon jól tudják, hogy a mennyek sem tud ják 
befogadni felségét, de a szövetséghit szerint ezen a helyen 
kell őt keresni, ezen a helyen található meg. Jeremiás is 
tudja , hogy a templom Isten ajándéka, hogy Isten ott lakozik, 
sőt örökké ott fog lakni, de a hangsúly azon van, hogy Isten-
nek az ott-lakozása elválaszthatatlan a szövetség népének az 
engedelmes magatartásától. Ha ez nincs meg, akkor a szent 
Isten nem lesz megfogható ezen a szent helyen. Ez a tévhit 
rejl ik ugyanis a szenvedélyes bizonyságtétel mögött: „Az ŰR 
temploma ez!" (4). Talán éppen közbekiáltások formájában 
hangzik el ez a hitvallás Jeremiás igehirdetése közben több 
oldalról is, azért hangzik el háromszor is. 

Első pillanatra úgy'látszik, hogy ez a „jelszó" a megtévesz-
tésig azonos Ésaiásnak a hitre való felszólításával. Hiszen úgy 
látszik, hogy itt is merész hitről van szó, amikor a látszat el-
lenére is a láthatatlan realitásokra hagyatkoznak, amelyek 
valóban döntőek. Mintha komolyan vennék, hogy Isten népé-
nek, Isten gyülekezetének nem az emberi erőben kell bíznia, 
hanem Istentől kell várnia a segítséget és ezért már előre 
meg kell neki adni a dicsőséget. 

Jeremiás azonban jól látja ennek a hitnek a tévhit tar ta l -
mát is. Nem veszi készpénznek azt a látszatot, hogy ez a hit 
az esaiási hitet akar ja magyarázni. Hamis és hazug „jelsza-
vaknak" (üres igéknek) minősíti, sőt velük szemben ál l í t ja 
éppen föl tételét, amit azután ugyanolyan mélyen akar bele-
vésni hallgatói szívébe, mint Ésaiás a hitről szóló bizonyság-
tételét: „Jobbítsátok meg (most már a mi nyelvünkre lefor-
dítva) magatartástokat, az életről és társadalomról vallott 
régi felfogástokat és cselekedeteiteket, mert ha azok nem job-
bak, mint a jósiási reform előtt voltak, akkor hazugság az 
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egész vallásos sürgés-forgás és erkölcsi reform! Csak ha ez 
megtörténik, akkor lakozom veletek ezen a helyen, akkor ta-
lálkozhatunk egymással úgy, hogy haragom nem emészt meg 
benneteket!" 

Megmagyarázza ezt a tételt az 5—7. versekkel, amikor Is-
ten régi szövetségi követelményeit sorolja föl a templomi 
gyülekezet emlékezetében: Az árvák és özvegyek, az elnyo-
mottak és kizsákmányoltak védelmét és szeretetét, ami fel-
tétele annak, hogy testvéri közösségben szent nép jöhessen 
létre és maradhasson meg! 

Ezzel egészen félreérthetetlenül megmondja, hogy mi 
hiányzik szerinte ellenfeleinek, az állítólagos hívőknek és 
kegyeseknek a jelszavából. Nem veszik komolyan azt, hogy 
az élet zár t egész, amit nem szabad ké t részre osztani: szent 
és profán életre! Az élet kegyetlenül egységes egész, amely-
ben nem lehet egyszer kegyes, a másik alkalommal pedig er-
kölcstelen és embertelen életet élni! Az élet Isten akarata 
szerint a maga egészében tar t igényt az egész emberre és 
ezért az embernek egyformán kell viszonyulnia az élet min-
den kérdéséhez, Isten kijelentett akaratának megfelelően! Az 
ember életének csak akkor van értelme és helyes célja, iga-
zán emberi küldetése és megbízatása, ha nem tesz különbsé-
get Isten tisztelete között a templomban és az élet ún. gya-
korlati megélése között: a gyermeknevelésben, a munkában, 
a haza szeretetében, a társadalom minden igaz szándékaiban 
és törekvéseiben. Nem lehet az életből egyes darabokat ki-
hasítani, azokat szentnek tartani, a többit pedig mellékesnek 
minősíteni és félretolni sem az egyéni életben, sem a közös-
ségben! De legfőképpen az egyházban és Isten gyülekezetei-
ben nem! Ha a templomi istentiszteletben valóban a bűnbo-
csánat ténye valósul meg Isten és az ember között, akkor ezt 
az ajándékot nem lehet elkülöníteni az élet gyakorlati kérdé-
seitől, az élet tényleges rendjétől, amelybe belehelyezte Isten 
népének a létét. Egyik a másik nélkül nem igaz, sőt képmu-
tatás, hazug magatartás, amelyre lecsap Isten ítélete. 

Ezért félrevezető Jeremiás korában Esaiásra hivatkozni! A 
templom, a gyülekezet, az egyház részesül Isten kegyelmé-
ben, de csak akkor, ha mindig figyel Isten elhívó szavára, 
ami mindig parancs! — és arra irányul, hogy a gyülekezet 
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egész élete, munkája és szolgálata istentisztelet legyen és ne 
állítsunk szent dolgokat és szenteket a szent Isten helyébe! 
Ha a templom, az istentisztelet és a választott nép egész szol-
gálata úgy alakul, hogy a kultuszt bástyává tesszük, amely 
mögött elsáncolhatja magát a szövetség Istenének összes pa-
rancsolataival szemben, akkor a saját képünkre formáltuk az 
Istent, kegyes magatartásunk csak önámítás és Istent magát 
a mi szépen adagolt életünk ártatlan, tehetetlen, semmitérő 
bálványává tettük. 

Isten bűnt megbocsátó szeretetének a valóságából, ami min-
dig jelen van a bűnbánatra kész gyülekezetnek, ezen az úton 
olyan varázseszközt akarnak csinálni maguknak, amelynek a 
helyes használatával (mágikusan!) isteni erők szabadulnak föl. 
És akkor már nincsen szó arról a bensőséges kapcsolatról, ami 
az embert az isteni akarattal összekapcsolja, hanem csak a 
szent szokások külső korrektségéről! És akkor megszűnik az 
istentisztelet kapcsolata magával az élettel! 

Így fedi föl Jeremiás az isteni akarat meghamisítását a 
templommal és az ott folyó istentisztelettel. Jeremiás volt 
Ésaiás igazi tanítványa és nem kortársai. Mert Ésaiás és Je-
remiás szerint nem hit a hit, ha elválasztja, szinte elzárja 
Istent a valóságos élettől és az embert a körülötte élő embe-
rektől. Isten nem enged semmit lefaragni vagy lehazudni szö-
vetségi rendjéből, amelynek lényeges pontjait a Tízparancso-
latban találhatja meg mindenki és nem enged semmit ledol-
gozni szövetségi jogából (mispáth), amely szent népet és ki-
rályi papságot akar létrehozni. Isten a szövetség Istene, Isten 
szövetségben van az egész teremtett világgal, Isten a népek 
világossága akar lenni s ezért nem lehet „magánkapcsolato-
ka t" létesíteni vele, nem lehet „külön antennát" fölállítani 
„üzeneteinek" a fölfogására az Ótestámentom szerint sem. 
Olyan kapcsolatot pedig elsősorban nem, amelyből hiányzik 
a felebaráti szeretet./lAki tehát nem veszi komolyan a fele-
barátját , a hazáját, a világot és annak nagy kérdéseit, az nem 
veszi komolyan Istent és a templomot sem. Annak szájában 
az Isten is, meg a templom is csak jelszó, hazug ige! 

A következő 8—11. versekben elég nagy csapat templom-
látogató ellen fordul a próféta. Ezek elfogadták a papok ki-
adta jelszót és ezekben a veszélyes időkben a templomon kí-
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vül folytatott egész életük teljesen ellene mond kegyes za-
rándoklatuknak és istentiszteletüknek. A belsőleg üreseknek 
és minden hitbeli és erkölcsi döntés elől kitérőknek a nagy 
tömege az, amely az elmúlt évtizedek nagy vallásos kevere-
dése idején Manassé alatt az idegen istenekhez és misztériu-
mokhoz kapcsolódott. Most azonban, amikor inog lábuk alatt 
a talaj , amikor a pogány istenek, a bálványok „semmirevaló-
sága" (vö. 2:8kk) kitűnik, most kezdenek visszaemlékezni 
Jahvéra, Izráel Istenére és most szívesen veszik a papoktól, 
hogy a templomra mutatva a bizonytalanságban biztos pontot 
ajánlanak föl nekik. 

Jeremiás azonban szembefordul velük. A papok megelé-
gednek azzal, hogy elvégeznek bizonyos ceremóniákat abban 
a hiszemben, hogy így sikerül a gyülekezetet összetartaniok. 
A próféta szerint azonban ez nemcsak szélhámosság és öncsa-
lás, hanem magának Istennek a bosszantása. A válasz súlyos 
ítélet lesz. Hiszen ahogyan a rablók barlangjukban biztonság-
ban tud ják magukat és ott helyezik el zsákmányukat, ugyan-
úgy akar ják az ilyen templomosok is arra fölhasználni az Is-
ten házát, hogy saját életüket átmentsék és mindazt, amit 
az isteni parancsolatok megszegésével zsákmányoltak maguk-
nak. Számukra a templom azzá a mágikus erővel telt szent 
körré lett, ami mindenkinek biztosítja a segítséget, aki ismeri 
a ceremóniákat és gyakorolják azokat. Egy pillanatra sem 
gondolnak arra, hogy a templomban tisztelt Isten belső meg-
térést, a szívek és vesék megtisztulását kívánja tőlük: Olyan 
bűnbánatot, amely egész életüket más irányba lendíti és a jó 
úton elindítja. 

A papi jelszavak végzetes következménye, hogy a templom 
szent „dologgá", fétissé vagy ereklyévé lett. Veszendőbe ment 
a személyes kapcsolat a szövetség és kiválasztás Istenével. Is-
tent hatalmába vette és kezében ta r t ja az ember, akinek az 
erejét és hatalmát azután hasznosítani akarja. 

Isten azzal tudatosítja bennük ilyen félreismerését, hogy 
elpusztítja azt a helyet, amihez ilyen hamis reménységek 
kapcsolódnak. A templomnak a személyes Istenhez kell el-
vezetnie. A templomnak semmi értelme, ha az emberek ép-
pen a templom fé d e ζ é k^éjatí^rí^ek ki az Istennel való talál-
kozás elől! Minden h i fcé*eηkedeá j B i ηdeη ellenkezést elnémít 

Ü A 
100 m l 



a próféta azzal, hogy Siló elpusztulására emlékezteti hallga-
tóit. Silóban állt valamikor az Isten ládája. A silói szentély-
ben szolgálta egykor Éli családja az Urat (lSám 1—4). A 
szentély a láda elvesztése és Éli családjának a pusztulása 
után a filiszteusok kezébe került és elpusztították. Az biztos, 
hogy attól fogva Siló eltűnik a történelemből és az ottani 
papi nemzetséget néhány nemzedékkel később Nób-ban talál-
juk ( lSám 21 és 22). Ahogyan elpusztította Isten a silói szen-
télyt, úgy hogy Jeremiás korában már csak romjai voltak 
láthatók, úgyanúgy elpusztíthatja jeruzsálemi templomát is. 

Jeremiás ellenfeleinek az elvakultsága azonban már gyó-
gyíthatatlan volt. A próféta fenyegetése „istenkáromlás" 
volt a szemükben és ahogyan a 26. fejezetben olvashatjuk, 
föllázítják ellene a népet és örökre be akar ják tömni a száját. 
Meg akarják lincselni az „istenkáromlót", aki Sión örök ki-
választásának a szentségét merte megtámadni igehirdetésé-
ben. De közbelépett az állami bíróság, ahol még voltak józan 
emberek és megmentették Jeremiást a megkövezéstől. 

* 

Jeremiás templomi harca saját korának a papjaival és üd-
vösséget hirdető prófétáival tartalmilag azonos módon ismét-
lődött meg Jézus életében. A farizeusok és a szadduceusok 
mindig Isten jelenlétével dicsekedtek és a templomi istentisz-
teleten látható jelét akarták adni annak, hogy a választott 
nép tagjai. Elzárkóztak és saját istenfiúságukat hangoztatták, 
amikor Jézus személyében Isten uralmi igényével találkoz-
tak. Jézus nélkül akarták a templomot. Istenhez akartak tar-
tozni anélkül, hogy engedelmeskedtek volna Követének. így 
ők is az emberi dacolás és lázadás fellegvárává tették a temp-
lomot. 

A keresztyén embernél a templom helyére Jézus lépett. 
Átvette a templom funkcióit, mert Benne és Általa ledőlt 
köztünk és Isten között a bűn válaszfala és most szabadon 
mehetünk az Atyához. Az újszövetség népének a Királyaként 
részeltetett bennünket Isten megváltó művében és így le-
szünk tagjai a kiválasztottak ú j nemzetségének. 

De a kísértéseket ez sem szünteti meg. Mert minél gazda-
gabban bontakozik ki a lélek belső kapcsolata Istennel, annál 
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közelebb a kísértés, hogy ezt az életkört minden szép megje-
lenési formájával és ünnepi órájával elkülönítsük az élet más 
területeitől és megelégedjünk az előbbi ápolásával. A világ-
ban és a világon végzett munkánknak pedig más törvényeket 
szabunk. És ebben a pillanatban a keresztyén élet is végze-
tesen kettéválik szent és p rofán életre, amelyekben más és 
más erkölcsi törvények uralkodnak. 

ISTEN HELYETT AZ ÉG KIRÁLYNŐJÉT TISZTELIK 

7:16-20 

16 Te azonban ne imádkozzál ezért a népért. Ne mondj 
értük se jajszót, se imádságot! Ne kérlelj engem, mert nem 
hallgatlak meg! 17 Nem látod, mit cselekszenek Júda 
városaiban és Jeruzsálem utcáin? 18 A fiúk fát szede-
getnek, az atyák tüzet gyújtanak, az asszonyok pedig tésztát 
gyúrnak, hogy az ég királynőjének1 áldozati süteményeket 
készítsenek- és más isteneknek italáldozattal áldozzanak 
azért, hogy engem bosszantsanak3. 19 De vajon engem 
bosszantanak-e — így szól az ÜR —, és nem inkább magu-
kat-e, hogy szégyen4 borítsa arcukat?! 20 Ezért azt 
mondta az én Uram, az ÜR: Lángoló haragom kiárad erre a 
szent helyre: emberre, állatra, a mezők fájára és a föld gyü-
mölcsére. Égni fog és nem alszik ki! 

1 A szó mostani puinfctációja szándékos ferdítés. Vö. BH és Al-
bright, The Old Testament and modern Study 1951, 47. — 2 Akkád 
kölcsönszó: kamáinu = Istárnaik készített áldozati sütemény . — 3 Vö. 
25 : 7, 27 : 10.15, 32 : 29.35, 44 : 8, És 10 : 2. — 4 Vö. 2 : 26, 3 : 25. 

A 26. fejezet tanúsága szerint Jeremiás beszédét Siló el-
pusztításával befejezte és a 16. verssel ú j szakasz kezdődik. 
Párbeszéd zajl ik le Isten és Jeremiás között a menny király-
nőjének, a babilóniai Is tárnak a kultuszáról. Jósiás halála 
u tán a kultuszreformot a gyakorlatban megszüntették Jó já -
k ím alatt, sőt 44:15—23 szerint talán hivatalos államvallássá 
is tették a csillagimádás kultuszát. Az ég királynőjének mint 
anyaistennőnek, a női termékenység biztosítójának a tiszte-
lete, amelyet elsősorban a nők ápoltak, valamikor az egész 
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Keleten elterjedt, ősrégi és kedvelt kultusz volt. A kanaáni 
Astarte, a görög Aphrodité és a rómaiak Venusa képviselik 
ezt a vallásos típust, amely a katolikus Mária-tiszteletben 
{stella maris) ma is él. 

Jeremiás az asszír-babilóniai Istárt nevezi itt az ég király-
nőjének, akinek szimbóluma a holdsarló és a Vénusz-csillag 
volt. Később, közvetlenül a keresztyénség fellépése előtt 
Izisz istennő tiszteletében élte virágkorát és ennek motívumai 
kerültek bele a Mária-kultuszba. 

Az áldozati sütemény (vö. 44:18k) az istennőt ábrázolta. 
Apró, primitív f igurák voltak ezek, esetleg sarlót vagy csil-
lagot ábrázolhattak (vö. Gressmann, AOB, 290—96). Az ital-
áldozattal együtt apró-cseprő női kívánságaikat is előadták az 
istennőnek, ahogyan a katolikusok teszik ma is a szentekkel 
és Máriával. 

Az első parancsolatnak ezt a durva áthágását személyes 
sértésnek (18) fogja föl a „szövetség" Istene, hiszen Júda 
nemzeti szerencsétlenségét is annak tulajdonították, hogy az 
„istennő" kultikus tiszteletét abbahagyták (vö. 44:18). „De 
vajon engem bosszantanak-e?" — teszi föl nekik maga Isten 
a kérdést. Nem, hanem inkább „szégyenkezve" kell az em-
bernek fölismernie, hogy az ellenkezőjét érte el, mert Isten 
haragját hívta ki maga ellen és az egész országra katasztrófát 
zúdított, ami ellen nincs orvosság. Imádkozni sem szabad an-
nak elhárításáért (16. Vö. 15:1, Í Ján 5:16). 

AZ Á L D O Z A T I K U L T U S Z ELLEN 

7:21-28 

21 Azt mondta a Seregek URa, Izráel Istene: Égőáldoza-
taitokat rakjátok véresáldozataitokhoz és egyétek meg a húst! 
22 Mert nem beszéltem atyáitokkal és nem parancsoltam 
nekik az égő- és véresáldozat dolgában, amikor kihoztam őket 
Egyiptom országából. 23 Hanem ezt parancsoltam nekik: 
Hallgassatok az én szavamra és Istenetekké leszek, ti pedig a 
népemmé lesztek. De mindig azon az úton járjatok, amelyet 
megparancsolok nektek, hogy jó dolgotok legyen! 24 De 
nem hallgattak meg és a fülüket sem hajtották hozzám, ha-
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nem megátalkodott rossz szívük tanácsa szerint jártak, háttal 
felém, nem arccal. 25 Attól a naptól fogva, amelyen ki-
jöttek atyáitok Egyiptom országából, a mai napig, naponta 
elküldtem hozzátok szolgáimat, a prófétákat, időben elküld-
tem. 26 De nem hallgattak rám és a fülüket sem hajtot-
ták hozzám, hanem megkeményítették a nyakukat és rosz-
szabbak lettek, mint atyáik. 

27 Amikor elmondod nekik mindezeket a dolgokat, nem 
fognak rád hallgatni. Bár kiáltasz nekik, nem válaszolnak. 
28 Azért ezt mondd nekik: Ez az a nép, amely nem hallga-
tott Istenének, az ÜRnak a szavára és nem fogadta el a fi-
gyelmeztetést. Elveszett az igazság, kipusztult a szájukból. 

Itt megint a templomudvaron találjuk a prófétát . Nézi, 
hogy hogyan muta t j a be az ünneplő tömeg áldozatait. Az ál-
dozatokból visszamaradt darabokat megette a család a roko-
nokkal és barátokkal együtt. S közben azt hitték, hogy az ál-
dozattól függ, hogyan szereti Isten a népet. A nép nem talált 
kivetni valót abban, hogy tiszteli az Urat s közben pogány vi-
szonyt teremt az ,,ég királynőjével". Az eleven Isten féltő 
kizárólagossága nem termelt még ki „istenfélelmet." 

De megszólal Jeremiás. Felszólítása (21) kigúnyolása az 
egész áldozati „nagyüzemnek". Az égőáldozat maradéktalanul 
Istent illette (Leν 1), a véresáldozatot pedig megosztották az 
Űrral (Lev 3, 7 : l lkk) . A próféta arra szólítja föl őket, hogy 
az égőáldozati állat húsát is egyék meg. Nemcsak azt akarja 
ezzel mondani, hogy Isten nem reflektál reá, hanem az egész 
szent szertartást profánnak minősíti kijelentésével (vö. Hós 
8:13). 

Még súlyosabb az a kijelentése, hogy Isten nem adta az ál-
dozati kultuszt. Hát nem isteni eredetű? Akkor hogyan be-
szélhet az üdvtörténet Krisztus áldozatáról, az áldozat köz-
ponti jelentőségéről az üdvtörténetben? A sok megoldási kí-
sérlet közül ma is csak azt tudom elfogadni, amelyet 1955-
ben fe j te t tem ki: „Lényegében Jeremiás próféta is azt 
mondja, amit Hós 6:6 és az Ámos-helyek. Jeremiás kortársai 
nagyon jól tudták, hogy Isten parancsolta meg atyáiknak a 
különböző áldozatokat. Hiszen az áldozatok bemutatásával bi-
zonyára elmondták a papok a „szereztetési igéket" is és senki 
sem gondolt arra Jeremiás igehirdetésének a hallatára, hogy 
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az áldozati kultusz mózesi eredetét akarná tagadni. Abban az 
értelemben azonban nem adott Isten parancsolatot, hogy az 
áldozatnak „ex opere operato", tehát etikum — engedelmes-
ség (odahallgatás) nélkül lenne értéke. Az áldozatnak az en-
gedelmesség adja meg a célját, értelmét és igazságát (vö. 
lSám 15:22). Jeremiás félreérthetőség nélkül használja ezt a 
retorikai fordulatot, ami arról tanúskodik, hogy kortársai 
szemében magától értetődő volt az áldozat és kultusz mózesi 
eredete és ez a megfelelő pentateuchos-helyek magas kora 
mellett szól. Hasonlóan kell látnunk a többi prófétai kijelen-
tést is (És 1:11—13, 58:5kk, Hós 6:6, Ám 5:21kk, Mik 6:6—8) 
és ezzel a próféták abszolút kultuszellenességét sem lehet 
„abszolút" igazságként az ótestámentomi tudomány területén 
hirdetni". (Vö. Pálfy, A tagadó mondatok stilisztikai értelme 
a Szentírásban, Lelkipásztor 1955, 135kk.) 

Jeremiás tehát azt akarja mondani ebben a szakaszban, 
hogy ha az Isten valóságos Isten és az ember valóban az ő 
teremtménye és gyermeke, akkor nem az emberek adománya 
a fontos szemében, hanem az élő közösség. Ezen a szinten 
mozog a próféta igéje és így saját korán túlmutat arra, aki 
így szólhatott tanítványaihoz: „Ha valaki szeret engem, meg-
tar t ja az én beszédemet és az én Atyám szeretni fogja ő t . . ." 
(Ján 14:23). 

Istennek erre az alapakaratára figyelmezteti Jeremiás a 
népet, mert ha ezt megveti, akkor azt semmiféle áldozattal 
pótolni nem tudja. Nem az áldozatnak mint olyannak üzen 
hadat Jeremiás, hanem a „keménynyakúságnak" (24k). Hiába 
küldte egyik prófétát a másik után, süket fülekre találtak 
(27). Ez lesz Jeremiás sorsa is, de emiatt nem léphet ki a 
szolgálatból, hanem szütelenül hirdetnie kell, hogy a nép 
vallástétele az áldozatnál csak az ajkak vallástétele, de nem a 
szívé (vö. És 29:13). 
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B Á L V Á N Y O Z Á S ÉS GYERMEKÁLDOZAT 

7:29-8:3 

29 Nyírd le hajkoronád és dobd el, 
kezdj gyászénekbe a hegytetőkön, 

mert megvetette az ÜR, eltaszította 
a nemzedéket, amelyre megharagudott! 

30 Hiszen azt cselekedték Júda fiai, ami rossz a sze-
memben — így szól az ÜR. Förtelmességeiket abban a ház-
ban helyezték el, amelyet a nevemről neveznek, tisztátalanná 
téve azt. 31 És fölépítették a Tófet1 áldozó halmait a 
Ben-hinnom2 völgyében, hogy megégessék fiaikat és leányai-
kat a tűzben, amit nem parancsoltam és eszembe sem jutott. 

32 Azért még eljönnek a napok — így szól az ÜR —, ami-
kor nem mondják többé: „A Tófet" és „A Ben-hinnóm völ-
gye"! — hanem „Az öldöklés völgye!" — és a Tófetben fog-
nak temetkezni más hely híján. 33 Ennek a népnek a 
holtteste eledelévé lesz az ég madarainak és a föld állatainak 
és senki sem riasztja el őket. 34 Elnémítom Júda váro-
saiban és Jeruzsálem utcáin az örömöt, az örvendezés hang-
ját, a vőlegény és mennyasszony hangját, mert rommá lesz 
az ország. 

8 1 Abban az időben — így szól az ŰR — kiszórják 
majd sírjukból Júda királyainak a csontjait és vezéreinek a 
csontjait, a papok, a próféták és Jeruzsálem lakosainak a 
csontjait. 2 Kiterítik azokat a nap, a hold és az ég egész 
serege elé, amelyeket szerettek, amelyeknek szolgáltak és 
amelyek előtt leborultak. Nem szedik össze, nem temetik el, 
trágyává lesznek a föld színén. 3. És inkább választaná 
majd a halált, mint az életet, az egész maradék — azok, akik 
megmaradtak ebből a gonosz nemzetségből, mindenütt, ahol 
megmaradtak, ahová szétszórtam őket — így szólt a Seregek 
URa. 

1 A Tófet eredetileg tefat (G = tafet). Jelenítése: tűzhely. A bőset 
magánhangzóival látták el, hogy elítélő véleményüket érzékeltessék. 
Vö. Jób 17 : 6 és Daiman, Jerusalem und sein Gelände 1930.206. — 2 
Jeruzsálemtől délre és délnyugatra elterülő völgy, mai nevén wadi-
er-rabábe (Hegedű-völgy). A késői zsidóságban és az ÜT-ban a „pokol" 
megjelölésére használják Gyehenne alaikban. 
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A nép engedetlensége nemcsak erkölcsi, hanem vallásos 
téren is megmutatkozott. Arról értesülünk itt, hogy „förtel-
mességeiket" (más fordítások szerint: „szörnyetegeiket", vö. 
32:34), azaz bálványképeiket Isten templomában állították 
föl. Ilyen rövid életű volt a jósiási kultuszreform és Ez 8 is 
arról tudósít, hogy a fogság előtti kor végén megint voltak 
istenképek a templomban. 

Még borzalmasabb volt a gyermekáldozat a Hinnóm völ-
gyében (vö. 19:5, 2Kir 23:10). A népi hite szerint Isten kí-
vánta a gyermekáldozatot és Jeremiás ezt a tévhitet támadja 
meg itt (vö. 3:24, 32:35, Zs 106: 38). Nem tudjuk pontosan, 
hogy milyen volt ez az áldozóhely. Talán csak a szabadban 
fölállított oltár volt, mögötte az istenség képe és előtte egy 
gödör, amelyben égett a tűz. 

A próféta különben egy verses felszólítással kezdi ezt a 
szakaszt (29): Sión leánya kezdje el a siratóéneket (a ha j le-
vágása hozzátartozott a gyászhoz, vö. Mik 1:16). Eredetileg 
talán nem itt volt a helye ennek a jeremiási versnek. De mert 
a 32. verssel a büntetésről van szó, ami követi a kultikus 
romlottságot és az egész országot a halottak temetőjévé teszi, 
jól vezeti be ez a vers az egész szakaszt tartalmilag is. 

Büntetésként ellenséged foglalja el a várost. Annyi lesz a 
halott, hogy a Hinnóm völgye az öldöklés völgye lesz és ma-
gát az addig „szentnek" hitt helyet is temetővé teszik. Sőt 
odáig f a j u l a helyzet, hogy senki sem lesz, aki eltemesse a 
halottakat: az ég madarai és a föld állatai lakmároznak ra j -
tuk. Halotti csend borul Júda városaira és Jeruzsálem utcáira. 

De még az eltemetett halottaknak sem lesz nyugtuk. A 
zsákmányra éhes hódítók a halottakat is kiszórják a sírokból 
— elsősorban az előkelők sír ját fosztogatják ki —, és trágya-
ként fekszenek majd a földön. Csontjaik ott hevernek és fe-
hérlenek a napon. Rá juk tekint a sápadt hold és a fénylő 
csillagok, amelyek előtt életükben annyiszor leborultak. Most 
csontjaik folytathatják a csillagimádást, amely az egész ak-
kori Keleten (különösen Asszíriában, Babilóniában és Föní-
ciában) igen elterjedt és Áház meg Manassé idején behatolt 
a jeruzsálemi templomi kultuszba is (2Kir 16:10kk, 21:3.5, 
23:12). Jósiás megszüntette ugyan (2Kir 23:4kk), de Jójákím 
újból bevezette (2Kir 24:3). 
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De az életben maradtak sorsa olyan lesz, hogy szívesebben 
cserélnének a halottakkal, Is tennek ez a fenyegető jövendö-
lése szinte szórói-szóra beteljesedett Jeruzsálem elestekor. És 
Jeremiás szemtanúja volt. 

AZ ÍTÉLET OKAI 

8 :4 -17 

4 Mondd meg neki, hogy ezt mondta az ŰR: 
Ha elesik valaki, nem akar-e fölkelni? 

Ha helytelen útra tért, nem fordul-e vissza? 
5 Miért fordult hát el ez a nép, 

Jeruzsálem, örökös elfordulással? 
Miért ragaszkodtak a csalárdsághoz, 

nem akartak visszafordulni? 
0 Figyeltem és hallgatóztam: 

nem igazán beszélnek. 
Senki se bánja rosszaságát 

és nem mondja: Mit tettem?! 
Mindenki a maga útjára tért, 

olyanok mint a harcban száguldozó lovak. 
7 Még a gólya is az égen1 

ismeri a maga rendelt idejét, 
a gerlice, a fecske és a daru is 

ügyel, mikor kell megjönnie, 
csak az én népem nem ismeri 

az ÜR rendjét! 

8 Hogyan mondhatjátok: Bölcsek vagyunk 
és nálunk az ÜR tanítása! 

Igen! De hazugsággá tette azt 
az írástudók hazug tolla! 

9 Szégyent vallottak a bölcsek, 
megrémültek, mert rajtakapták őket! 

Íme az ŰR igéjét vetették meg, 
mi hát a bölcsességük?! 
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10 Azért asszonyukat másoknak adom, 
mezőiket a hódítóknak, 

mert apraja-nagyja mind 
nyerészkedésre adta magát; 

prófétája, papja mind 
hamisságot cselekszik. 

11 Mert népem leánya romlását úgy gyógyítják, 
hogy könnyelműen mondogatják: „Békesség!" 

Békesség? — Nincs békesség! 
12 Szégyent vallottak, mert útálatosat cselekedtek. 

De szégyenkezni nem szégyenkeztek 
és már pironkodni sem tudnak. 

Azért elesnek majd az elesőkkel, 
fölbuknak meglátogatásuk idején 

— mondotta az ÜR. 
13 Szüretelnem kellene náluk2, 

— így szól az ÜR. 
De nincs szőlőfürt a tőkén, 

nincs füge a fügefán, 
a levele is elhervadt. 

Ezért legázoltatom őket. 

14 Miért ülünk veszteg?! 
Gyűljetek össze, 

menjünk az erődített városokba 
és ott legyünk nyugton!3 

Mert Istenünk, az ÜR megnyugtat bennünket,4 

mérget ád innunk, 
mert vétkeztünk az ÜR ellen. 

15 Békességre várunk, de nincs semmi jó, 
a gyógyulás idejére, de itt a rettegés5. 

16 Dán felől hallatszik 
lovainak prüszkölése, 

méneinek nyihogásától 
reng az egész föld. 

Ha megérkeznek, megemésztik az egész országot: 
a várost és lakóit. 

17 Bizony mérges kígyókat 
küldök rátok, 
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amelyeken nem fog varázslás, 
és megmarnak benneteket, 

— így szól az ŰR. 

1 A hébernek nincsen szava a levegőre. — 2 Vö. G. — 3 és 4 A 
dmm igéből: nyugton lenni, vö. 47 : 6. — 5 A 15. vers 14 :19-ben újból 
szerepel. 

A nép magatartása érthetetlen (4—7). — A legtöbb exegéta 
önálló szakasznak tekinti. Szerintem Izráel konokságára utal 
vissza (7:24kk) és megokolja újból, hogy miért lesz kímélet-
len Isten ítélete a megtérni nem akaró gyülekezeten, a vá-
lasztott népen. Alaptétele, hogy „senki se bánja rosszaságát" 
(6). A bűnbánat és megtérés megtagadása érthetetlen, hiszen 
ellene mond a természetes emberi ösztönnek is. Űjra talpra 
akar állni, aki elesett és a helyes útra akar visszafordulni, 
aki eltévedt. Isten népe viszont kitart a tévúton (5:3, Zs 
95:10). Tudják ugyan, hogy helytelen a magatartásuk, de 
eszükbe sem jut visszafordulni, megtérni (szójáték a sb igé-
vel). 

Jeremiás ítélete nem elhamarkodott. Figyelt és hallgató-
zott (v. 9. 5:4k, 6:9.27), de hiába: A bűn lejtőjén zuhannak le-
felé, mint a megvadult lovak. Jeremiás föladta a reményt, 
hogy megjavulnak. 

Annál megszégyenítőbb ez a körülmény, hiszen még a ván-
dormadarak is pontosan tudják, hogy mikor kell visszatér-
niük (vö. És 1:3). Amit mi állati ösztönnek tar tunk, az az ak-
kori ember szerint engedelmeskedés az isteni parancsnak, 
mer t a mispáth szónak itt rend az értelme (vö. Pálfy, Zsoltá-
rok 22k). Mindegyik vándormadár tudja a teendőjét és így 
megszégyeníti az embert, aki nem akar tudni Istenéről, illetve 
Isten erkölcsi rendjéről. 

Az írástudók hazug tolla (8—13). — A farizeusi kegyesség 
történetének egyik szakaszát leplezi le Jeremiás ezekben a 
versekben. Itt tűnik ki, hogy mit akar mondani a próféta a 
6. versben ezzel a mondattal: „Nem igazán beszélnek". Aki 
azt hiszi, hogy bölcs, az nem fogadja el az intelmet (vö. 
8:4kk). Kegyességének a helyességét az Űr tanításának a be-
tűszerinti értelmezésével igazolja (vö. Pálfy, Zsoltárok 20k). 
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Akkor ér t jük meg tehát helyesen ezt a szakaszt, ha fölis-
merjük, hogy Jeremiás szembeállítja a tórával a dábárt, Isten 
igéjét. A tóra itt már az írott törvény (Luther helyesen 
mondja: ,,a szent írás"), megőrzői pedig a papok, akiket itt 
bölcseknek és írástudóknak mond. A bölcsek az akkori jo-
gászok (2:8-ban a „törvény magyarázói"). Ők foglalkoztak hi-
vatásszerűen az írott és az Íratlan törvénnyel. De a papok 
mellett akkor még nem volt világosan kialakult és zárt rend. 

Az „ŰR igéje" viszont a prófétai ige és igehidetés. Amikor 
tehát Jeremiás ezt a prófétai igét elmondta, a papok azt fe-
lelték neki: Mit akarsz Jeremiás ezekkel a fenyegetésekkel és 
intelmeiddel?! Sokkal jobban ismerjük mi az Isten akaratát, 
mint Te, hiszen nálunk van a tóra (abban az értelemben is,, 
hogy itt őrizzük a templom irat tárában és úgy is, hogy mi 
vagyunk annak a szakértői!). Erre válaszolja azután a pró-
féta: „Igen. De hazugsággá tette azt az írástudók hazug tolla!" 

7:22k alapján t u d j u k megérteni, hogy mit akar itt Jeremiás 
mondani. Nemcsak emberi találmány a papok tórája, hanem 
az igazi tórának a meghamisítása is, hiszen már nem Isten 
valódi akaratát, pl. a dekalógust tükrözi és t a r t j a zsinórmér-
téknek, hanem a kultuszt, az áldozatot, a külsőségeket, a 
tiszta és nemtiszta reguláit (vö. Róm 2:17kk). 

A könywal lás és a törvény-teológiának azóta is mindig kí-
sértő problémáját érinti tehát Jeremiás. Emberi bölcsesség-
nek minősíti, amelyben csalódni fognak a meghirdetői is. 
A hit és a cselekedet egyetlen zsinórmértéke szerinte Isterí, 
élő igéje, amely személyes közösséget teremt Isten és az em-
ber, Isten és a gyülekezet között és ezért egyetlen garantálója 
az üdvösségnek (vö. 7:13k). 

Helyesen állapítja meg Rudolph, Jeremia 53, hogy Jere-
miás nem a Deuteronómium ellen polemizál i t t és annak a 
prófétai szellemét meghamisító papi tevékenységre utal (pl. 
Wellhausen, Duhm, Cornill, Η. Schmidt, J . Köberle), hanem 
egészen önálló úton jut el az ú j testámentomi kegyesség köz-
ponti kérdéseihez és azon túl útegyengetője lesz a lutheri re -
formációnak is. 

Nem lesz békesség (10—13). — A 10—12. versekhez (a G-
ben hiányzik) vö. 12—15. — Viszont a 13. vers zárja le a 
8—9. verseket. Hiába keresi az Űr az engedelmesség gyümöl-
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cseit a törvény őreinél. Aratáskor, az ítélet napján üresen ta-
lálja a szőlőtőkéket és a fügefát (És 5:2, Mk 11:13, Lk 13:7). 
A levelei is elhervadtak, beteg az egész fa belsőleg! És aho-
gyan Jézus azt mondja a terméketlen fügefa példázatában, 
hogy végül is ki kell vágni, itt is megjelennek az ítélet végre-
hajtói. 

Az ítélet borzalmas lesz (14—17). — Jellemző, hogy nem 
az ellenség támadásával folytatja a próféta gondolatait, ha-
nem az ellenség rohamától már meglepett és megrémült em-
bereket beszélteti drámai stílusban. 4:5kk-ban már találkoz-
tunk ezzel a jelenettel. Itt azonban már teljesen enerváltak 
az emberek. A menekülés nem nyúj t védelmet, hanem pusz-
tulást. A végső összeomlást csak késleltetni lehet vele. 

Mert a prüszkölő lovakon nyargaló ellenség mögött Isten 
van, aki elhatározta a választott nép megsemmisítését. Isten 
érkezik, hogy ítéletet tartson, mert a gyülekezet megrontotta, 
megszegte szövetségi rendjét . „Mérget" ád inni népének (vö. 
9:14, 25:15, Num 5, Zs 75:8k, Ez 23:31kk, És 51:17). Most már 
rádöbbennek, hogy „vétkeztek az ÚR ellen" (vö. 3:25), de már 
késő. A félelem okozta bűnvallás már nem indítja irgalomra 
az Urat, hanem a 17. versben hangsúlyozza ő maga is, hogy 
a pusztulás elkerülhetetlen. Most a „mérges kígyó" (vö. Num 
21:6—9, Zs 58:5k) képét használja, amelynek a marása ellen 
a varázslás nem segít. Ezzel a példázattal azt akarja mondani, 
hogy Isten haragja népével szemben „gyógyíthatatlan", sem-
miféle injekcióval nem lehet semlegesíteni. 

A Dán felől, a régi birodalom legészakibb tartománya felől 
közeledő ellenség nevét senki sem meri kimondani, pedig már 
mint valami ragadozó állatnak a szájában érzi magát min-
denki. 

A PRÓFÉTA ELSIRATJA NÉPÉT 

8:18-23 

18 Gyógyíthatatlan vagyok, gond terhel, 
beteg a szívem. 

19 Népem leányának a kiáltása hangzik 
az országban mindenütt:1 
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Hát nincsen az ŰR Sionban? 
Nincs már ott a Király?2 

Miért bosszantottak engem bálványokkal, 
az idegen hiábavalóságokkal?3 

20 Elmúlt az aratás, véget ért a nyár, 
és mi nem szabadultunk meg! 

21 Népem leányának összetörése összetört engem, 
gyászba borultam, borzadály fogott el. 

22 Hát nincs balzsamolaj Gileádban,4 

nincsen ott orvos? 
Miért nem hegedt be 

népem leányának a sebe? 

23 Bárcsak a fejem víznek, 
szemem könnynek forrásává válnék! 

Éjjel nappal siratnám 
népem leányának megöltjeit!?5 

1 A „mesze földről" fordítás helytelen, mert a nép nincsen fogság-
ban. Sokkal inikább: „széltében az országban mindenütt". — 2 Vö. 
2 : 6.8. — 3 Vö. 2 : 26k. — 4 A gileádi gyógybalzsam fontos export-
cikk volt, vö·. Gen 37 : 25, Ez 27 : 17. Kultúrtörténetileg arról tanúsko-
dik ez a hely, hogy már akkor volt külön orvosi rend Izraelben. Vö. Ex 
21 : 19, Dalman, Arbeit u. Sitte 1,548. — 5 Jer Sir 4 : 9. 

Akik a 14. fejezettel hozzák kapcsolatba ezt a szakaszt, 
ahol a nagy szárazságról és éhínségről van szó, azok nem a 
jövőre, hanem a jelenre vonatkoztatják ezt a szakaszt, tehát 
kiemelik a mostani összefüggésből és így fakóvá teszik Je re -
miás stílusát nem értve próféciájának legértékesebb vonásait. 
Arról nem is szólva, hogy a 23. vers „megöltjeit" csak mes-
terkélten lehet az éhínség áldozatainak tekinteni. 

Ebben a szakaszban ugyanis két jellegzetességét f igyelhet-
jük meg Jeremiás igehirdetésének. 1. Ö már egészen világo-
san, szinte kézzelfoghatóan lá t ja és átéli a holnap gyülekeze-
tével együtt azt az isteni ítéletet, amely menthetetlenül utol-
éri Jeruzsálemet^ a szent és sérthetetlennek vélt Siont. Mi-
előtt bekövetkeznék, már ő maga is szenved miatta és panasz-
dalt énekel a megholtak fölött. 2. Igehirdetéseibe ismételten 
beleszövi a profán életből vett közmondásszerű megállapítá-
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sokat, népi mondásokat. I t t a 20. vers i lyen és ezért nem szó-
szerint, hanem szimbolikusan kell ér tenünk és értelmeznünk 
ebben az összefüggésben. 

A 14kk versekhez kapcsolódik tehát ez a szakasz, amely-
ben Jeremiás Isten oldalán áll ugyan az ítélet bekövetkez-
tekor, de egyúttal ember marad, népének hű fia és a válasz-
tott nép tagja. Ö maga is szenved és Ámoshoz hasonlóan szí-
vének a fá jdalmát önti ki (vö. 4:19kk). Olyan nagy az elkese-
redés Isten segítségének az elmaradása miatt , hogy az ország-
ban széltében-hosszában ez a kérdés hangzik: „Hát nincsen 
az ÚR Sionban?!" „Nincsen már ott a Király?" Úgy vélik, 
hogy Isten elhagyta szent helyét és így nincs mód arra, hogy 
könyörgésüket eléje vigyék) a Király maga az ŰR, nem a 
földi király!). De tévednek! Mert Isten most is ott van a Sio-
non és meg is szólal. De a panaszos kérdésre kérdéssel vála-
szol. Ebben azonban már benne van az elutasító ítélet is a 
bálványimádás, az idegenből importált „hiábavalóságok" (vö. 
2:26k) miatt. Ez a magyarázata annak, hogy miért nem a re-
mélt békesség, hanem „rettegés" várja őket a Sionon is (vö. 
8:15). 

Ebben az összefüggésben kell megértenünk a 20. verset is. 
A gabonaaratástól az őszi betakarításig terjedő idő csupa ün-
nepnap a palesztíniai parasztember életében, amire azután az 
ősszel tartot t nagy szövetségi ünnep tet te föl a koronát. Az 
év kezdete is volt ez egyúttal , amikor megújították a szövet-
séget Istennel. Tehát ez a közmondásszerű kijelentés is a 
gyülekezet csalódását aka r j a megfesteni: Isten mentő közbe-
lépése elmaradt és nem lehet megújítani vele a szövetséget 
(vö. 2:28). 

Jeremiást kétszeres erővel súj t ja ez a csapás. Ezt akar ja 
stilárisan érzékeltetni a 21. vers szójátékában. A gyülekezet 
terheit ő már most látja, de a csapás őt is éri. A négyszer el-
hangzó „népem leánya" muta t j a azt is, hogy mennyire egy-
nek tudja magát Jeremiás népével. Másrészt arról is tanúsko-
dik a 21. vers, hogy nemcsak szolidáris volt népével, hanem α 
helyettesítő szenvedést is vállalja érte. Nemcsak együttérez 
vele, mit Hóseás (5:13kk, 6:1, 11:7), hanem orvosság és orvos 
után is néz. De neki is meg kell hajolnia a tény előtt, hogy 
nincs gyógyír és nincs gyógyulás. Csak megsiratni tud ja népe 
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megöltjeit. Ahogyan népével együtt szenved Isten ítéletének 
a súlya alatt, ugyanúgy szenved Istennel együt t népének a 
bűnei miatt, amely nem ismerte föl meglátogatásának a nap-
ját. Ezért sír Jeremiás, az Ószövetség nagy szenvedője és sír 
jóval később Jézus Krisztus, az Újszövetség helyettes szenve-
dője Jeruzsálem fölött (Lk 19:41). 

A H Ű T L E N E K GYÜLEKEZETE 

9 : 1 - 8 

1 Bárcsak lenne a pusztában 
egy kunyhóm az út mentén! 

Elhagynám népemet, 
elmennék tőlük.1 

Mert mindnyájan házasságtörők, 
hűtelenek gyülekezete! 

2 Fölvonták nyelvüket mint az íjat2, 
hazugsággal és nem igazsággal 

lettek hatalmassá az országban!3 

Mert egyik rosszról a másikra térnek, 
de engem nem ismernek — így szól az ŰR. 

3 Mindenki őrizkedjék felebarátjától 
és egyetlen testvértekben se bízzatok! 

Mert még a testvér is mind csalva csal,'1 

a felebarát is mind rágalmazva jár.3 

4 Mindenki becsapja a felebarátját, 
— nem szólnak igazat. 

Nyelvüket hazug beszédre tanítják,6 

kifáradtak a gonosztevésben. 
5 Lakóhelyeden álnokság álnokságot ér, 

nem akarnak ismerni engem — így szólt az ÜR. 
6 Azért ezt mondta a Seregek URa: 

Íme, én megolvasztom, megpróbálom őket,7 

mert mit tehetnék mást népem leányáért?! 
7 Gyilkos8 nyíl a nyelvük, 

álnokságot beszélnek szájukkal, 
békességgel köszönnek egymásnak,9 

de magukban cselt vetnek. 
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8 Hát ne toroljam meg ezeket rajtuk?10 

— így szól az ÜR. 
Az ilyen népen ne 

álljak én bosszút?! 
1 Vö. 5:1.4k, 6:9k.29k, 8:6. — 2 Vö. BH. — 3 Vö. BH. Az adott 

fordítás híven követi a héber szöveg értelmét. — 4 A héber szó Jákób 
nevére utal ( = a Csaló), vö. Gen 27:36 és Hós 12:4. — 5 Vö. 6:28. 
— 6 A hazug beszéd mestereivé, szakértőivé képezik ki magukat. — 
7 Vö. 6:29.30, 8:6, És 1:25, Mai 3:3. — 8 A Κ és GLV szerint sóchéth, 
a Q és 78 kézirat (ST) szerint sáchut olvasandó. — 9 Vö. 2Sám 20:9, 
Zs 26:9, 28:3. — 10 Szósizeiririt: „Ne látogassam meg ezekért őket"?! A 
fordítás azonban helyes, mert a meglátoglaitás szó pozitív és negatív 
jelentése mindig az összefüggés alapján dörutendő el. 

Már a 2. fejezetben hallottunk arról, hogy Izráel hűtlenné 
lett Istenhez és a 4. fejezetben is „házasságtöréshez" hason-
lította Jeremiás a szövetségi szeretetnek, hűségnek a megcsú-
folását. Az erkölcsi tévelygéseknek a magyarázatát abban 
látja Jeremiás, hogy nem ismerik az Ura t (2). Az emberi kö-
zösség szétziláltsága azért van, mert Jeremiás szerint nem 
lehet bízni abban, aki hűtelen lett az Istenhez, a szövetségi 
közösség megteremtőjéhez, az egészséges és normális emberi 
kapcsolatok fenntartójához. 

Jeremiás szerint az istenismeret h í ján meglazultak a leg-
szorosabb emberi kötelékek is: a barátság és a vérségi kap-
csolatok, amelyek pedig a keleti ember életében szent dolgok 
voltak. Az Istenéhez hűtelen gyülekezet életmódjában és tet-
teiben is hűtelenné lett. 

Jellemző, hogy éppen a nyelv bűnei t emeli ki Jeremiás. 
A nyelv mérges szavakat lövellő nyíl (2), vagy maga a mér-
gezett nyíl (7). A szó elveszítette hitelét az emberi érintke-
zésben, maguk a testvérek sem tudnak hinni egymás szavá-
nak, ahogyan már Jákób ősatyjuk éppen a saját testvérét 
csapta be (3) és ahogyan ezt a romlottságot Jeremiásnak a 
saját családjában is ismételten meg kellett tapasztalnia (12:6, 
11:19, 20:10). Mintha egyenesen edzenék magukat a hazug-
ságban (4b). Arra azonban gondoljunk, hogy amit itt leír Je-
remiás, az nem sajátságosan zsidó vonás, hanem egyetemes 
emberi specialitás. (Az egyiptomi irodalomban is találunk 
elég gyakran ilyen kijelentéseket: „Az ember any ja szeme 
láttára öli meg testvérét", vö. Erman, Die Literatur der 
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Aegypter, 1923.138.) Ezért vonatkozik minden korra és min-
den körülményre, amit Jeremiás 2b és 5b-ben különösen is 
hangsúlyoz, hogy az erkölcstelenség alapja az isteni normák 
hiányában van. 

Mert aki ilyen módon megsérti az igazságot, az nem tisz-
teli a másik ember jogát sem az élethez. Aki — modern szó-
val élve — hidegháborút folytat a másik ember ellen, az a 
melegháborútól sem riad vissza! A hazug szó már vétek az 
ötödik parancsolat ellen! A rágalom gyilkol! 

Ezért kell Istennek olvasztárként föllépnie gyülekezetében 
(vö. 6:27kk), aminek azonban itt nem nevelő, hanem ítéletes 
vonatkozása van. Nem a rosszakat akarja elkülöníteni, a sala-
kot leválasztani a nemes fémtől, a megjavíthatóktól és nem a 
jó magot keresi ebben a gyülekezetben, hanem az egész kö-
zösség totális romlottságát fedi föl. 

Megundorodva ettől a látványtól legszívesebben visszavo-
nulna Jeremiás próféta működésének a színteréről, hogy 
meghúzza magát a pusztában egy szerény kunyhóban (1). 
A panaszzsoltárok stílusa és tartalma lép elénk ebben a sza-
kaszban (vö. Zs 55 és Baumgartner, Die Klagegedichte Jere-
mias. BZAW, 32). 

A PRÓFÉTA GYÁSZÉNEKE 

9:9-21 

9 Sírásba, siratóénekbe1 kezdek a hegyek miatt 
és gyászénekbe a pusztai legelők miatt. 

Mert kiégtek, ember nem megy át rajtuk, 
és nem hallik a nyájak bégetése. 

Az ég madarai is, az állatok is 
elbújdostak, elköltöztek.2 

10 Jeruzsálemet kőhalommá teszem, 
sakálok tanyájává,3 

Júda városait pedig sivár pusztává 
teszem — lakatlanná. 

11 Ki az a bölcs ember, aki bele tud látni ebbe és hir-
detni tudja, amit az ŰR szája kijelentett neki: 
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Miért vész el az ország, 
ég ki, mint a puszta, amelyen 

senki sem megy át? 
12 Mert az ÜR megmondta: Mivel elhagyták a tanításo-

mat, amelyet adtam nekik, nem hallgattak az én szavamra 
és nem aszerint jártak, 13 hanem megátalkodott szívük'' 
és a baálok után jártak, amire atyáik tanították őket. 14 
Azért azt mondta a Seregek URa, Izráel Istene: Megetetem 
őket, ezt a népet, ürömmel és megitatom őket méreggel. 
15 Szétszórom őket olyan népek közé, amelyeket nem is-
mertek sem ők, sem atyáik és utánuk küldöm a fegyvert,"' 
amíg csak meg nem semmisítem őket. 

16 Azt mondta a Sereegek URa: 
Eszméljetek, hívjátok a siratóasszonyokat, 

jöjjenek és küldjetek a bölcs asszonyokért, 
jöjjenek azok is! 

17 Siessenek és kezdjenek 
siratóénekbe fölöttük! 

Hadd lábadjon könnybe a szemünk 
és szempillánkról áradjon a víz! 

18 Mert siratóének hallatszik a Sionról: 
Óh, hogy elpusztultunk,·' 

de nagyon megszégyenültünk! 
El kellett hagynunk ezt a földet, 

széthányták lakóhelyünket. 
19 Halljátok csak asszonyok az ÜR igéjét, 

és fogadja be fületek szája beszédét! 
Tanítsátok siratóénekre leányaitokat 

és gyászénekre egyik asszony a másikat! 
20 „Belépett a halál ablakainkon, 

bejött toronyházainkba. 
Kiirtotta a gyermekeket az utcáról, 

az ifjakat a terekről."7 

21 Beszélj! — így szól az ÜR: 
Ügy hever az emberi hulla, 

mint trágya a mezőn8 

és mint kéve az arató mögött: 
de nem hordja össze senki! 
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1 Vö. BH. — 2 Vö. 4:25, 8:14. — 3 Vö. És 13:22, 34:13. — 4 Vö 
3 :17, 7 : 24. — 5 Vö. 42:16, 44:27, 49:37, I>ev 26:33, Deut 28:64, Ám 
9:lkk. — 6 Vö. 4:20, 6:26. — 7 Vö. 6:11. — 8 Vö. 7:33, 8:2, 16:4. — 

Ez a hosszabb szakasz a következő gondolati és tartalmi 
egységekre bontható föl: Az egész szakasz központi témája a 
„panaszdal", amit maga a próféta kezd el a kikerülhetetlen 
katasztrófa láttára (9). Ehhez kapcsolódik a Jeruzsálem fölött 
kimondott isteni ítélet (10). A 11—15. versek prózában mond-
ják el, hogy ami történik, az Isten akarata és nem történelmi 
szerencsétlenség. Majd a 16. versben maga Jeremiás szólítja 
föl gyászénekre, siratóénekre a hivatásos siratóasszonyokat és 
siratóénekre tanítja Jeruzsálem asszonyait (20kk), miután 
hallja az odamenekült lakosság panaszát (18). 

A próféta siratóéneke (9:9—15). — Népének a pusztulását, 
a főváros lerombolását, az egész ország kihaltságát annyira 
biztosra veszi Jeremiás, hogy máris maga előtt látja a romok-
ban heverő Jeruzsálemet és a kihalt legelőket. De nemcsak az 
ország lakossága, hanem a madarak és a vadállatok is, tehát 
minden élőlény elmenekül a sivár pusztává vált vidékről (9). 
hogy azután az utóbbiak hamarosan megint megjelenjenek, 
ahol a legkevésbé várják őket: A főváros romjai között, ahol 
most még nyüzsög az odamenekült embertömeg. Halotti csend 
ül a lakatlan földön (vö. 4:23kk). 

A 10. versben azután maga Isten veszi át a szót a prófé-
táktól. Talán azért, hogy még most is és újból lerombolja azt 
a tévhitet és hamis reménységet, amiről már 7: lkk-ban szó 
volt: Jeruzsálem sem marad meg, hanem sakálok tanyáznak 
majd benne, és Júda megmaradt városai is lakatlanok lesz-
nek. Nem valamilyen idegen nagyhatalom terjeszkedési po-
litikája okozza ezt, hanem mert az Isten így akarja. 

A 11—15. versek prózában kérdeznek a katasztrófa oka 
után. Az összefüggést megszakítják ugyan és az exegéták ké-
sőbbi betoldásnak tekintik, de tartalmilag idevág és arról 
tanúskodik, hogy amikor később a gyülekezetben felolvasták 
lekcióként a 9—10. verseket, a gyülekezet szájából hangzott 
el a 11. vers (bevezetve az eredeti versformában megmaradt 
prófétai retorikai kérdést) és arra válaszol a lekció olvasója 
a 12—15. versekkel, megtoldva az ítéletet hirdető igét azzal, 
hogy a megmaradtakat pedig szétszórja Isten a népek között 
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és még ott sem lesz az életük biztonságban (15). A gyüleke-
zet bűnbánata ez a fogságban (prédikációs stílusban, mint az 
egész Deuteronómium): Saját engedetlensége és bálványimá-
dása miatt jutot t oda, ahol van (12k). 

A halott nép elsiratása (9:16—21). — A 16. vers közvetle-
nül a 9—-10. versekhez kapcsolódik azzal a különbséggel, 
hogy itt most Jeremiás maga szólítja föl a halott nép elsira-
tására a siratóasszonyokat. Ez a szakkifejezés csak itt fordul 
elő az Ótestámentomban. A halottasháznál, de társadalmi és 
állami gyász esetén is a siratóasszonyokat szerepeltették, akik 
ismerték a régi sirató énekeket és a gyászolás szokásait. 
„Bölcs asszonyoknak" is nevezték őket, mert maga a halott 
siratás „tudomány" volt és csak akkor nem kellett félniök az 
élőknek a halott haragjától, ha „elsiratása" megfelelő formák 
között és megfelelő tartalommal megtörtént. Bölcsnek tartot-
ták ezeket az asszonyokat azért is, mert nemcsak a sirató éne-
keket ismerték, hanem titkos tudományuk is volt (pl. jöven-
dölés, vö. 2Sám 14:2kk, 2Krón 35:25, Jób 3:8, Ám 5:16, Mt. 
9:23 és HJahnow, Das hebräische Leichenlied. (1923). 

A 17. versben Jeruzsálem és a környező városok odamene-
kült lakossága szólal meg, hogy mielőtt elpusztulna, elsirassa 
saját magát a siratóasszonyokkal együtt. Maga a próféta is 
meghallja a gyászéneket (18), mer t a siratóasszonyok már a 
Sionon vannak. A gyászének tar talma még csak az elmene-
kültek otthontalanságáról szól, akiknek el kellett hagyniok a 
lakóhelyüket és „megszégyenültek", mert Isten ítélete min-
den ellenkező reménységük ellenére utolérte őket. 

De a még tragikusabb csak most következik. Mert J e r e -
miásnak magának kell Isten utasítására megtanítania J e r u -
zsálem asszonyait és azoknak leányait egy ú j siratóénekre 
(19), amely Jeremiás leghatásosabb költeménye és legmeg-
rendítőbb szakasza az ÓT-nak a halál hatalmáról. A halált 
megszemélyesíti a próféta és először a tolvajjal, majd a 
21. versben az aratóval hasonlí t ja össze. Belül és kívül dü-
höng a halál. A városban mint valami tolvaj és gyilkos végzi 
munkáját , a harcmezőkön könyörtelen kaszásként arat. Nem 
tesz különbséget szegény és gazdag, öreg és fiatal között. 
Sem a zárt aj tó, sem a toronyház nem akadály útjában! Ha-
sonlóan borzalmas az aratása a harcmezőn is. Ott hevernek 
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a lekaszált hullák. A félelmetes kaszás nyomában senki sem 
halad, hogy összehordja a „kévéket". Ott maradnak eltaka-
rítatlanul, mint trágya a mezőn! 

Először jelenik meg az irodalomban a „nagy kaszás", ami 
azután az emberi alkotóművészet nagy motívuma lett. De Je-
remiásnál az a tény marad mindig eredeti és egyúttal meg-
rendítő, hogy a halál könyörtelen ténye és aratása mögött 
mindig ott tudja az élő Istent, akiben talán éppen azért hisz 
olyan rendíthetetlenül, mer t nemcsak az életnek, hanem a 
halálnak is az Ura. 

MIVEL DICSEKEDJÜNK? 

9:22-23 

22 Azt mondta az ÜR: 
A bölcs ne dicsekedjék bölcsességével, 

ne dicsekedjék a vitéz vitézségével, 
a gazdag ne dicsekedjék gazdagságával! 

23 Hanem azzal dicsekedjék a dicsekvő, 
hogy értelmes és tudja rólam, 

hogy én vagyok az ÜR, aki szeretetet, 
jogot és igazságot teremtek a földön, 

mert ezekben telik kedvem, 
— így szól az ÜR. 

A helyes és helytelen dicsekvésről szóló kijelentés jól is-
mert az Űjtestámentomból is (IKor 1:31, 2Kor 10:17, Jak 1:9k). 
A bölcsességirodalom stílusában szembefordul itt a próféta 
azzal az életszemlélettel, hogy a bölcsesség, a hatalom és a 
gazdagság fénypontjai az emberi életnek (vö. IKir 3:12k). 
Nem azért mond bármit is ezek ellen, mintha ezeknek semmi 
értékét nem látná, hanem mert ezek birtokában nagy a „kí-
sértés", hogy megfeledkezik az ilyen ember arról, aki kezé-
ben ta r t ja az ember jelenét és holnapját. Ezért állítja szembe 
a hamis dicsekvéssel a 23. versben az igazi értelmességet. 

Az ÓT értelmezése szerint azonban ez az értelmesség és 
okosság nem valami értelmi magasabbrendűségét jelent, ha-
nem az istenismeretet: annak a megismerését, aki végső fo-
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kon mindent irányít, kormányoz és fönntart ezen a világon 
aki hűségesen, a szeretet jegyében jogosan és igazságosan in-
téz mindent a földön (vö. 2:8, 4:22, 9:2.5, 22:16, 24:7, 31:34, 
Hós 4:1.6, 5:4, 6:4, 8:2). Az istenismeret ugyanis szoros kap-
csolatban van az ÖT-ban a hittel. Mert a kinyilatkoztatás ol-
daláról nézve az ismeret nemcsak azt jelenti, hogy tudunk 
Istenről, hanem hogy kapcsolatunk van vele (vö. Mai 2:7). 
Tehát a jdc nem csupán intellektuális felismerés és megisme-
rés az ÓT-ban, hanem Isten kinyilatkoztatásának a belső hit-
beli megragadása, akaratának a megértése (vö. Weisser, Glau-
ben im AT, 92), a vele való közösség akarása (vö. Pálfy, Isten-
félelem, 52kk). 

A próféták szerint is az istenfélelem minden bölcsességnek 
a kezdete (vö. Péld 9:10, Zs 111:10). Igazán értelmes tehát 
az az ember, aki Isten felől tájékozódik, őt teszi élete 
centrumává. Jeremiás három kifejezéssel jelzi, hogy mit te-
kint a „bölcs élet" legfontosabb tartalmának mint Isten ado-
mányait : A cheszedet, az Isten szövetségi szeretetét, amely 
alapja annak a közösségnek, amit Isten létesít az emberrel és 
gyülekezetével; a mispáth-ot, az Isten jogrendet és így egész-
séges életet teremtő bírói tevékenységét; és végül a cdáqát, 
a szövetségi szeretet teremtette igazságos, tehát egészséges 
társadalmi és világrendet (vö. Pálfy, Zsoltárok, 22k, 106k, 109 
és Weiser, Psalmen3 , 23.33). 

Azokon az embereken nyugszik Isten jótetszése, akik ilyen 
istenismerettel rendelkeznek (vö. Lk 2:14), nekik szól az üd-
vösségre vonatkozó Ígéret (vö. Ex 34:6, Mik 6:8, 7:18). Nincs 
helye az Ötestámentomban az emberi kegyesség dicshimnu-
szának. Az első parancsolat értelmében az isteni örömhír 
alapmotívuma az ÓT-ban, hogy Isten örül a szövetségi sze-
retetét elfogadó, jogrendjét tisztelő és világrendjét imádó 
embernek. 

A KÖRÜLMETÉLETLEN S Z Í V Ű IZRAEL 

9:24-25 

24 Eljönnek a napok — így szól az ÜR, amikor megláto-
gatok minden körülmetéltet, aki igazában körülmetéletlen: 
25 Egyiptomot és Júdát, Edómot és Ammón fiait, Móábot 
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és mindazokat, akik körülnyírt hajúak és a pusztában laknak 
— mert mindezek a népek körülmetéletlenek, Izráel egész 
háza pedig körülmetéletlen szívű! 

Prózában megírt intelem ez az önálló szakasz, amely ta-
lán azért került ebbe az összefüggésbe, mert Júdában a körül-
metéltségükkel is dicsekedtek az emberek. Az egyiptomiak-
nál régóta megvolt a körülmetélkedés rítusa, de nem tartot-
ták szent cselekménynek (Ez 31:18, 32:19.32). A környező né-
peknél szinte megvolt ez a szokás. Azok a népek azonban, 
amelyekkel harcban állt Izráel (a kanaániak, filiszteusok, asz-
szírok és babilóniaiak) körülmetéletlenek voltak. Ezért elég 
korán a szent néphez, á Jahve gyülekezetéhez (Ex 19) tarto-
zás jegye és pecsétje lett a circumcisio és Jeremiás korában 
ugyanúgy bíztak a körülmetéltség védő erejében és hatalmá-
ban, mint a temploméban (7:14) és az áldozatéban. 

Két fronton is fölveszi Jeremiás a harcot a körülmetéltség 
ilyen értelmezése ellen: 1. Nemcsak „Izráel háza", hanem a 
pogány népek is ismerik a körülmetélkedést, akiket pedig 
„Izráel háza" mélységesen megvet. Az araboknál vö. Gen 
17:23kk, a mohamedánok a mai napig gyakorolják a körül-
metélkedést, bár a Kórán nem ír ja elő. Már csak ezért sem 
ajánlatos ilyen „előnnyel" dicsekedniök Izráel fiainak. — 2. 
A valóságban ezek a körülmetéltek mind „körülmetéletlenek" 
és etekintetben Izráel háza sem kivétel, mert a szíve körül-
metéletlen. Tehát sem a pogányokat, sem a választott népet 
nem védi meg a külső körülmetéltség attól, hogy Isten meg-
látogassa őket bűneik miatt. Mert a szív körülmetéletlensége 
éppen azt jelzi, hogy Izráel háza a legbelsőbb lényege szerint 
bűnös. Eljön majd az idő, amikor mindenkit elér Isten keze 
— a körülmetélteket és körülmetéletleneket, a körülnyírt ha-
júakat (az arab és szír beduin-legények megnyírták hajukat a 
halántékukon avatáskor: 25:23, 49:32. Izráelben megtiltották 
ezt a szokást éppen kultikus vonatkozásai miat t : Lev 19:27, 
Deut 14:1, sőt a kegyes izráeliek megnövesztették később a 
„pájeszukat" — tiltakozásul e kultikus szokás ellen) csakúgy, 
mint a körülmetéletlen Izráelt, mert Jeremiás szerint a szí-
vében körülmetéletlen (4:4), a legpogányabb nép (vö. Lev 
26:41, Ez 44:7, Róm 2:25kk). 
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A körülmetéltség magában sem előnyt, sem hátrányt nem 
jelent Isten ítéletének a meghirdetésekor. A belső közösség 
nélkül (vö. 23. v.) éppúgy nem oltalom, ahogyan nem az a 
templom, Isten jelenlétének a szimbóluma (7:14). 

i s t e n és a b á l v á n y o k . ö s s z e o m l á s 

JEREMIÁS K Ö N Y Ö R G É S E 
10. fejezet 

1 Halljátok meg az igét Izráel háza, amelyet az ŰR jelen-
tett ki nektek! 2 Azt mondja az ŰR: 

A pogány népek útját ne tanuljátok el1 

és az égi jelektől ne rettegjetek, 
ha a pogány népek rettegnek is azoktól! 

3 Mert a népek rettegése2 mind hiábavalóság. 
Hiszen egy fát vágnak ki az erdőben, 

a szobrász keze készíti el bárddal. 
4 Ezüsttel és arannyal szépítgetik, 

szögekkel és kalapáccsal megerősítik, 
hogy ne mozogjon. 

5 Olyanok, mint madárijesztő3 az uborkaföldön, 
mert nem beszélnek, 

hordozgatni kell őket, 
mert lépni sem tudnak. 

Ne féljetek tőlük, mert nem tudnak rosszat tenni, 
de jót tenni sem tudnak. 

6 Nincs hozzád hasonló URam! 
Nagy vagy és nagy a te 

neved hatalmad miatt. 
7 Ki ne félne téged, 

óh népek Királya! 
Bizony megillet az téged, 

mert a népek minden bölcse között 
és azok bármely királyságában 

sincs hozzád hasonló! 
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8 Egyaránt ostobák és balgák, 
a hiábavaló bálványok fegyelme 

fabatkát sem ér! 

9 Vert ezüst, 
Társisból hozták'' 

és úfázi arany;5 

mesterember csinálmánya, 
ötvös kezemunkája, 

öltözetük kék és bíborpiros: 
bölcs mesterek munkája mindahány! 

10 De az ÜR igazán Isten, 
élő Isten ő, 

örökkévaló Király. 
Fölháborodásától megrendül a föld, 

nem bírják el kárhoztatását a népek. 

11 Mondjátok ezt nekik: „Az istenek, akik az eget és a 
földet nem alkották, el fognak veszni a földről és az ég alól!"6 

12 Ő alkotta a földet erejével, 
Ö szilárdította meg a világot bölcsességével, 

az Ő értelme feszítette ki az egeket.7 

13 Mennydörgő szavára víztömeg támad az égben, 
ködfelhőt hoz fel a föld széléről, 

villámokat alkot az esőhöz8 

és szelet hoz ki tárházából.9 

14 Ostobának bizonyult minden tudatlan ember, 
megszégyenült minden ötvös a bálványok miatt, 

mert hazugság az öntvénye, 
nincs abban lélek! 

15 Hiábavalók azok, nevetséges dolgok, 
meglátogatásuk idején elvesznek majd.10 

16 Nem olyan mint ezek Jákób Osztályrésze,11 

mert Ő a mindenség formálója, 
Izráel pedig örökségének a törzse,12 

a neve: „Seregek URa!" 

17 Szedd össze a földön batyudat,13 

ostromlott város lakosa! 
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18 Mert azt mondta az ÜR: 
kiröpítem parittyámból 

az ország lakosait 
most ez egyszer. 

Megszorítom őket, 
hogy megtaláljanak. 

19 Jaj nekem, összetörtem! 
Zúzódásom gyógyíthatatlan! 

De azt mondtam: Betegség ez ugyan, 
de elhordozom. 

20 Sátram elpusztult, 
minden sátorkötelem elszakadt. 

Fiaim elmentek, nincsenek. 
Nem feszíti ki senki sátramat, 

nem vonja föl sátorlapjaimat. 
21 Bizony, ostobák voltak a pásztorok, 

nem keresték az URat. 
Ezért nem jártak sikerrel, 

egész nyájuk szétszóródott. 

22 Egy hang! Egy hír! — „Íme eljött!" 
Egy nagy zúgás Észak földje felől. 

Sivár pusztává teszik Júda városait, 
sakálok tanyájává. 

23 Tudom URam, az embernek nincs hatalmában 
a maga útja és senki járókelő nem irányíthatja lépteit. 

24 Fenyíts meg bennünket1'' URam, de mértékkel, 
ne haragodban, hogy semmivé ne tégy! 

25 öntsd ki lángoló haragodat a népekre, 
amelyek nem akarnak tudni rólad, 

és a királyságokra, amelyek nem 
hívják segítségül nevedet. 

Mert megemésztették Jákobot, 
megemésztették, végeztek vele 

és elpusztították lakóhelyét. 
1 Az 'el helyett 'et olvasandó. Vö. S és 12:16. — 2 A chuqqót je-

lentése általában: „előírások". Valószínűbb azonban, hogy chittat ol-
vasandó = a népek rettegése (a vallás, religio értelmében) hiábavaló, 
hiszen a névszói állítmány egyesszámban van. — 3 A processiókon 
körül hordozott bálványok olyanok voltaik, mint a tarkabarka bábuk. 
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— 4 Rendszerint a spanyolországi Tarsessusra gondolnak a magya-
rázók. — 5 A név ismeretlen, ezért a különböző szöveghagyományok 
ofirt olvasnak, vö. BU. — 6 Aráin nyelvű prózai betoldás, aimit ere-
detileg a kézirat rnargójára, írtak liturgikus szóvégiként és később bele-
másoltak a folyamatos: szövegbe. Már a revideált Károlyi-szöveg is 
zárójelbe teszi. Egyesek varázssizöveget sejtenek beinne, vagy érvet, 
amit a pogányokkal folytatott vitában használtak föl a zsidók. — 7 
Az akkori ember világiképe szerint a föld hatalmas, oszlopakon, nyug-
szik (Bír 16 : 26'kk). Az oszlopokon esetleg a hegyeket érti, amelyek 
Jóíb 26 : 11 szerint az ég oszlopai ugyan, de a földé is lehetnek s mint 
ilyenek a földikorongon át mélyen belenyúlnak a földialatti vizekbe 
(Jób 38 : 6, Péld 8 : 25). Ezek fölött az oszlopok fölött feszítette ki Isten 
mint valami sátorlapolt: az eget. — 8 Az „aranyatérő" tavaszi és őszi 
esőket vihar vezeti be (Zs;. 135 : 7). — 9 A szélnek is megvan a meny-
nyei kamrája, ahonnan Isten parancsára tör elő — az akkori ember 
világképe sízeriint. — 10 Vö. 8 : 12. —· 11 Vagyis az ÜR. Az ÖT-ban 
gyakran előforduló' kép: Isten a papok (Num 18 : 20), a kegyesek (Zs 
16 : 5, 73 : 26, 119 : 57, Jer Sir 3 : 24) osztályrésze vagy örökségé. Más^ 
kor Izráel Isten „osztályrésze" (Deut 32 : 9). — 12 Zs 74 : 2, Jákob és 
Izráel itt nem népi-nemzeti értelemben szerepelnek, hanem, a szellerni-
lelki Izraelről van szó, ellentétben a pogányokkal. — 13' A szó csak 
itt fordul élő, de mert aiz arab knc jelenítése: összehúzni, a batyu, 
motyó szavak helytállóak ezen a helyen. Különböző képek azt igazol-
ják, hogy a foglyok kevés: mioityójukat magukkal vihették a fogságba. 
— 14 GL, alapján, mert Jeremiás i t t népével vállal közösséget a szen-
vedésben,. 

A 10. f e j e z e t h á r o m , e r e d e t i l e g önálló d a r a b b ó l t e v ő d i k 
össze: 1—14: Összeütközés I s t e n és a b á l v á n y o k közöt t ; 17— 
21: I n t e l e m és a n é p panasza az összeomlás m i a t t ; 22—25: J e -
r e m i á s imádsága . 

Isten és a bálványok (10:1—16). — M a j d n e m az összes e x e -
g é t á k e g y e t é r t e n e k abban , h o g y ez a szakasz e rede t i l eg n e m 
J e r e m i á s t ó l s zá rmazo t t , m e r t fö l té te lez i a fogság s ze l l emi 
h á t t e r é t és igen n a g y r o k o n s á g o t á ru l el a z Ó T - n a k a f o g -
s á g b a n és a f o g s á g u tán i k o r s z a k b a n k e l e t k e z e t t i roda lmi t e r -
m é k e i v e l . N e m c s a k m ű f a j i l a g , h a n e m t a r t a l m i l a g is ( D e u t 
4:28, Zs 115:4kk, 135:15kk, É s 40:19k, 41:6k, 44:9kk, 46 :5kk) . 
J e r e m i á s a r r ó l és azér t p r ó f é t á l , m e r t a v á l a s z t o t t nép a b a á l -
k u l t u s z t és a cs i l l ag imádás t t e t t e magáévá . I t t viszont m é g 
csak az a veszé ly f enyege t , h o g y a p o g á n y o k ú t j a (vö. 2:23, 
Csel 18:26, 19:9.23), vagyis a p o g á n y kegyesség i gyakor l a t e l -
c s á b í t j a I s ten g y ü l e k e z e t é t . 

A l igha l e h e t n e ké t ségbe v o n n i , hogy ez a szakasz m o s t a n i 
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formájában nem származik Jeremiástól. Különösen is meg-
győző etekintetben a Jahve-himnusz li turgikus jellege és a 
később betoldott arám prózai szöveg (11). Éppen ez az utóbbi 
vers azt sejteti, hogy az istentiszteleti hagyomány őrizte meg 
nekünk ezt a szakaszt és arról tanúskodik, hogy milyen ele-
ven hatást gyakorolt Jeremiás próféciája a fogsági és fogság-
utáni gyülekezet kegyességi irodalmának a kialakulására, il-
letve istentiszteletének a tartalmára. 

Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a szövetségi ha-
gyományban régóta és állandóan nagy szerepet játszott a 
„más istenek" elutasítása (vö. Ex 20:3, Jós 24:14.23 és Weiser, 
Psalmen3,17.28.35). Miért ne kapcsolódott volna bele Jeremiás 
is ebbe a szövetségi tradícióba éppen Manassé és Jó jákím ko-
rában? Rövid mondanivalójában éppen ezért jeremiási ez a 
szakasz is, még ha nem is eredeti fogalmazásban. Az exegéták 
ennek megfelelően megkísérlik az eredeti vers-sorrendet is 
megállapítani. Szerintem azonban mai sorrendjében is elfo-
gadható a szöveg. 

Elég körülményes bevezetés után (1), amelyben a szövetség 
gyülekezetéhez fordul a próféta, kezdődik Isten igéje, amely 
altalában óv attól, hogy a pogány vallást eltanulják. Az út a 
vallásos „események" egész rendjét jelenti , ahogyan a mú-
szar a 8. versben (vö. Zs 25:8). A „mennyei jelektől" se ret-
tegjenek, min t a pogányok teszik. Nem a nagy csillag-istenek-
ről van tehát i t t szó, mint pl. Deut 4:19-ben, hanem a feltűnő 
égi jelenségekről, „tüneményekről", amelyek babonás féle-
lemmel töltötték el a pogány embereket, hiszen azok mögött 
démonok tevékenységét hitték és az asztrológiával akarták 
elvenni hatalmukat . 

A 3. verssel a pogányok isteneinek a keletkezését és hatal-
mát kigúnyoló kijelentések következnek, amelyek egészen 
egyszerű és a néphit nyelvén tárják föl a pogány istenek ge-
nezisét. Ezek a bálványképek a szobrász és az aranyműves 
műhelyében „születnek". A halott bábukat azután felöltöz-
tetik, földíszítik és még hozzá is szegezik valamihez, hogy ne 
inogjanak. Némák, mint a madárijesztők az uborkaföldön, 
mozdulni sem tudnak, hordozni kell őket. Azt bizonyítja 
mindez, hogy sem jó, sem rossz nem származhatik tőlük. 
Élettelen és tehetetlen emberi csinálmányok. Egy szóval: a 
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hiábavaló, semmitérő bálványok tisztelete (fegyelme) „fabat-
kát sem ér!" (5). 

Mennyire más az Űr, Izráel Istene, akihez sem a népek 
bölcsei, sem hatalmasai nem mérhetik magukat (6k). Öt 
nem emberi kéz alkotta, hiszen Ö minden teremtmény Alko-
tója. A „népek Királya", akihez nem a pogányok babonás 
rettegésével, hanem az „istenfélelem" tisztult érzésével és 
magatartásával kell közeledni (vö. Pálfy, Istenfélelem). 

„De az ŰR igazán Isten" az „álistenekkel" szemben (Deut 
13:15, 17:4). Ez a megállapítás vezeti be a szakasz második 
felét, amely himnikus formában dicsőíti az „élő Isten" felsé-
gét és hatalmát. A bálványok élettelenek — az Isten élő ŰR. 
A bálványok élete addig tart, amíg tisztelőik élnek — ez az 
Isten örökkévaló Király (vö. Ex 15:18, Zs 10:16, 24:8kk, 44:5, 
103:19, 114:2, 145:1, 146:10, 149:2). A bálványok tehetetlenek: 
sem jó, sem rossz nem származhatik tőlük — Isten előtt meg-
rendül a föld és a népek világa! 

A menny és a föld megteremtésével nyilatkoztatta ki leg-
először mindenhatóságát és alkotó-tevékeny bölcsességét. 
Csodálatosan folytat ja világfenntartó működését, amit a 13. 
vers azzal szemléltet, hogy villámmal és mennydörgéssel 
megnyit ja az ég csatornáit és eső hullik a földre. Parancsot 
ád a felhőknek és kibocsátja „tárházából" a szelet (vö. Jób 
37:9, 38:22). Tanácstalanul, sőt megszégyenülten áll meg az 
ember a teremtő Isten ilyen hatalmának a lát tára. 

A 15. vers még egyszer összefoglalja a pogány istenek mú-
landóságát és hiábavalóságát, hogy az élő Isten „egészen más" 
jellegét csak még jobban kidomborítsa. A pogány bálványok 
és népek fölött kimondott ítélete (10), Izráel kiválasztása, aki 
a mindenség „Formálójában" a maga osztályrészét tisztelheti 
(16), azt akarja most hangsúlyozni, hogy Isten nemcsak a te r -
mészet élő Ura (12), hanem a történelem Istene is. Joggal ne-
vezik tehát a „Seregek URának", aki isteni felségét megbi-
zonyítja minden mennyei és földi hatalmasságon. (A 12—16. 
versek 51:15—19-ben újból jelentkeznek.) 

Az összeomlás (10:17—21). — A fejezet többi része a 9:9— 
21-ben ecsetelt helyzetet tételezi föl és mielőtt 10:1—16-t 
közbetoldották volna, irodalmilag ahhoz kapcsolódott. Minden 
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bizonnyal arról van szó ebben a szakaszban, hogy Jeruzsálem 
hadifogságba kényszerül és a nép sír a kikerülhetetlen ka-
tasztrófa miatt. 

A próféta fölszólítja az ostromlott város lakóit, hogy szed-
jék össze a motyójukat, készüljenek föl a fogságra. Az azon-
ban nem tűnik ki a próféciából, hogy a jövőben következik-e 
be a város ostroma, vagy pedig már valóság. Felszólítását az 
Isten igéjével okolja meg Jeremiás (18). Isten elhatározta, 
hogy „ez egyszer" maga Jeruzsálem sem menekül meg, az 
ország egész lakosságát „kiröpíti" az országból, mintha pa-
rittyából lőnék ki (vö. lSám 25:29) és annyira „beszorítja" 
őket, hogy nem tudnak elmenekülni, az ellenség rá juk akad 
és foglyul ejti őket. 

A nép jajveszékelése a válasz e r re a borzalmas jövendö-
lésre (19—21). Jeremiás megszemélyesíti az országot és lakos-
ságát, fiaitól megfosztottan siratja meg iszonyú sorsát az or-
szág (vö. 4:20). Lakóhelyétől, sátraitól megfosztott nomádként 
csak most döbben rá a nép, hogy halálosan komoly a helyzet. 
Eddig azt hitte, hogy ma jd elmúlik a veszély mint valami be-
tegség. De már késő az öneszmélés! Minden ilyen helyzetre 
jellemzően, „Izráel háza" is vezetőinek, a pásztoroknak az os-
tobaságában keresi az összeomlás okát, akik nem keresték az 
Urat. Ha pedig a gyülekezet vezetői csődöt mondanak, akkor 
elszéled a nyáj! (Vö. 4:9k, 13:20, Ez 34:lkk.) 

Jeremiás könyörgése (10:22—25). — Ellentétben a 17. 
verssel, itt a katasztrófa még nem kezdődött el, hanem fe-
nyegető közelségben van. De azért nem kell későbbi betol-
dásnak tekintenünk, hanem inkább bevezetésnek a rákövet-
kező közbenjáró imádsághoz. Jeremiás hallja és látja az 
Északról közeledő „rosszat", ami egyébként kezdettől fogva 
foglalkoztatja (vö. 1:13, 4:6.15k, 5:15, 6:1, 8:16). 

Jeremiás tudja legjobban, hogy a nép bűnei miat t tölti ki 
Isten jogos haragját és a választott nép megérdemli bünte-
tését. Mégis könyörög Istenhez, hogy enyhítse legalább a 
büntetés mértékét.- Isten irgalmasságához folyamodik, mint 
egykor Mózes (Ex 32:31kk) és Arnos (7:lkk, 4). A hit bátorsá-
gával imádkozik Istenhez, mert tud ja , hogy nem Isten ha-
ragja, hanem szeretete népe iránt állandó. Nem is a maga, 
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hanem a nép nevében könyörög és így vállal közösséget a 
szenvedésben a gyülekezettel: 

Közbejáró imádságát a 24. vers vezeti be, amelyben arra 
hivatkozik, hogy az akarás és a cselekvés (vö. Róm 7:18kk), 
a fölismert jó értelmében a döntés nincs az ember hatalmá-
ban. Nem mentegeti ezzel népét. Megvallja, hogy jogos és 
igazságos Isten ítélete, mert a választott nép bűnös. „Fenyíts 
meg bennünket URam, de mértékkel!" Szószerint: „igazságot 
téve". A mispáth vallásos jelentéstartalma szerint (vö. Pálfy, 
Zsoltárok, 22k) az Isten és ember között meglevő nagy kü -
lönbség szerint járjon el. Isten a felséges, a szent esaiási ér te-
lemben, az ember pedig bűnös. Ez a bűn és vétek egyenetlen-
séget, ellentétet, békétlenséget támaszt Isten és az ember, a 
szövetség Istene és a választott nép között. De abban az érte-
lemben végezze Isten igazságszolgáltató tevékenységét, hogy 
Ö nem a bűnös ember halálát akarja , hanem hogy megtérjen 
és éljen (vö. Ez 18:23.32, 33:11). Éppen Isten irgalma az ő 
magasabbrendű igazságszolgáltatása, amely a jó útra visz, ú j 
emberré tesz és az ú j szövetség ú t já t egyengeti népével (vö. 
31:31 kk). 

Viszont a 25. vers sok nehézséget rej t magában. Szószerint 
találkozunk vele Zs 79:6k-ban, tehát a fogságutáni gyüleke-
zet énekében. A legtöbb magyarázó ezért későbbi toldaléknak 
tar t ja és arról tanúskodnék, hogy hogyan akarták Isten ha-
ragját áthárítani a pogány népekre. Ezzel szemben tény, hogy 
Jeremiás nem akarja ezt, hiszen kész népével együtt elhor-
dozni Isten fenyítését. Másrészt figyelembe kell vennünk a 
kérés megokolását is: „ . . . megemésztették Jákobot, . . . vé-
geztek vele." Isten a népeket eszközül használta föl ítéleté-
nek a végrehajtásához. De miután ezt elvégezték, maguk is 
méltók lettek az ítéletre (vö. És 47:6, Ez 25, Jóéi 4:2kk, Zak 
1:15). Az isteni világkormányzásnak erről a titkáról természe-
tesen csak óvatosan szabad beszélnünk! Jeremiás lángolóan 
szerette népét, az ellenség kegyetlen pusztítása elkeserítette 
és igen megrendítette. Semmit sem von le ennek a nagy ige-
hirdetőnek az értékéből, ha föltételezzük, hogy f á j t neki népe 
sorsa és ebben a könyörgésben buggyant ki fájdalma. 
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A SZÖVETSÉG MEGSZEGÉSE 

11:1-14 

1 Az az ige, amely az ÜRtól jött Jeremiáshoz: 2 Hall-
játok meg ennek a szövetségnek az igéit és beszéljétek el 
Júda férfiainak és Jeruzsálem lakosainak! 3 Ezt mondd 
nekik: Ezt mondta az ÜR, Izráel Istene: Átkozott az az em-
ber, aki nem hallgat ennek a szövetségnek az igéire, 4 
amelyet én parancsoltam atyáitoknak azon a napon,1 amelyen 
kihoztam őket Egyiptom országából, a vaskohóból és azt 
mondtam: Hallgassatok a szavamra és cselekedjétek meg 
mindazt, amit én parancsolok majd nektek és akkor népemmé 
lesztek, én pedig Istenetek leszek. 5 Akkor megtartom 
azt az esküt, amellyel megesküdtem atyáitoknak, hogy nekik 
adom a tejjel és mézzel folyó földet, ahogyan ez ma van. Én 
pedig válaszoltam és azt mondtam: Ámen, Uram! 

6 Akkor azt mondta nekem az ÜR: Hirdesd mindezeket az 
igéket Júda városaiban és Jeruzsálem utcáin és mondjad: 
Halljátok meg ennek a szövetségnek az igéit és cselekedjé-
tek meg azokat! 7 Bizony, állandóan intettem atyáitokat 
attól a naptól fogva, hogy fölhoztam őket Egyiptom országá-
ból, a mai napig. Idejében intettem és azt mondtam: Hallgas-
satok a szavamra! 8 De nem hallgattak, nem is figyeltek 
reá, hanem mindenki megátalkodott rossz szíve szerint járt. 
Ezért rájuk hoztam ennek a szövetségnek minden igéjét, 
amelyeket azért parancsoltam, hogy megcselekedjék. De nem 
cselekedték meg. 

9 Ekkor azt mondta nekem az ÜR: összeesküdtek Júda 
férfiai és Jeruzsálem lakói. 10 Visszatértek atyáik ko-
rábbi bűneire, akik nem akartak hallgatni igémre, más iste-
nek után jártak és azoknak szolgáltak. Izráel háza és Júda 
háza megszegte szövetségemet, amelyet atyáikkal kötöttem. 
11 Ezért azt mondta az ÜR: íme rosszat hozok rájuk, amely-
ből nem tudnak kimenekülni; segítségért kiáltanak majd hoz-
zám, de nem hallgatom meg őket. 12 Elmennek majd 
Júda városai és Jeruzsálem lakói és segítségért kiáltanak az 
istenekhez, akiknek tömjénezni szoktak, de azok egyáltalán 
nem szabadítják meg őket veszedelmük idején. 13 Mert 
ahány városod van Júda, annyi volt az istened, és ahány ut-
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cája van Jeruzsálemnek, annyi oltárt készítettek a gyaláza-
tosnak2, hogy tömjénezzenek a baálnak!' 14 Te azért ne 
imádkozzál ezért a népért és ne ejts értük se jajszót, se imád-
ságot, mert nem hallgatom meg őket, amikor majd kiáltanak 
hozzám az őket érő rossz miatt/' 

1 A sinai-hegyi szövetségkötés napja: Ex 19 : lkk. — 2 A G-ből 
hiányzik. Eredetileg a bac aX szó szerepelt itt. Ezt helyettesítették ké-
sőbb a bőset-tel, vö. 2Sám 2 : 8, IKrón 8 : 33. — 3 Egyezik 2 : 28-al. 
— 4 Részben azonos 7 : 16-al. 

Makacs ellenállás Júda és Jeruzsálem részéről Isten akara-
tával szemben. Ez jellemzi ezt a szakaszt. Stílusa teljesen 
azonos a Deuteronómiuméval, amiből egyesek arra következ-
tetnek (Mowinckel, Rudolph), hogy deuteronómiai forrással 
van itt dolgunk. Sokkal valószínűbb azonban, hogy a szakasz 
magva eredeti jeremiási próféciák voltak és azokat a fogság-
utáni (a deuteronomista iskola hatása alatt álló) gyülekezet 
igehirdetésszerű istentiszteleti stílusa hogyományozta reánk. 

Ötször melíti meg a szövetséget, amelyet Isten kötött né-
pével. Egyes magyarázók a „szövetség igéit" (2.3.6.8) a tör-
vénykönyvre vonatkoztatják, amelyet Jósiás uralkodása alatt 
621-ben találtak meg a templomban és amelynek alapján 
végrehajtották az istentiszteleti reformot. Az előzőkben azon-
ban egy sor sem található sem a törvénykönyvről, sem a jó-
siási reformról. Ezért a „szövetség igéit" (4) a sinai hegyi szö-
vetségkötés alaptörvényeire vonatkoztatjuk (Volz, Weiser, 
Rudolph), amihez kezdettől fogva kapcsolódtak az isteni kö-
vetelések (Tízparancsolat, stb.). Időleg talán Jójákím korára 
kell gondolnunk, amikor — ha nem is hivatalosan — hatá-
lyon kívül helyezték azokat a reformintézkedéseket, amelye-
ket Jósiás király foganatosított a Sinai hegyi szövetségkötés 
szellemében. 

Jeremiás ez ellen polemizál itt. Hiszen Jójákím alatt újból 
elterjedt régi méreteiben és állami támogatással az idegen is-
tenek kultusza Jeruzsálemben. Jeremiás tudomást szerez erről 
és ekkor mondja el ezt a próféciáját (1—5jü Amikor pedig föl -
lépésének nem lesz semmi eredménye, Isten kijelenti, hogy 
ezt a kétszeresen hűtlen, átokkal megvert népet nem ta r t j a 
többé magáénak és Jeremiás se imádkozzék többé érte (9— 
14. Vö. 10:22—25). 
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A prófécia háttere valamelyik szövetségi ünnep a templom-
ban (15:2, vö. 7:11): Város és vidék, az egész nép összegyüle-
kezett. Az év legnagyobb ünnepeit Isten üdvösséges tetteinek 
az emlékére tartották. Így megemlékeztek az egyiptomi kivo-
nulásról, a Sinai hegyi törvény adásról. A nagy ünnepeken 
felolvasták a legfontosabb törvényeket, a „szövetség igéit" 
(Isten kizárólagos tisztelete, erkölcsi parancsolatainak a betöl-
tése, ígéretek) és megújították a szövetséget. 

Most azonban veszélyben forgott mindez. Ezért a szövet-
ségi kérügma hordozójának, Isten követének, Jeremiásnak 
kellett a színre lépnie. Miután a papok felolvasták a törvényt, 
az átkot és az áldást, akkor kellett elmondania annak meg-
tartóira, illetve megszegőire (vö. Num 5:22, Deut 27: 15 kk, 
Neh 5:22). A szövetség a lapja Isten megelőző kegyelme, szö-
vetségi hűsége, szeretete, amely a szövetség népének a törté-
netében egyrészt az életrend (törvény) biztosításában, más-
részt a jövőre vonatkozó isteni ígéretekben (Isten országa) 
aktualizálódik. Nem két egyenrangú partner szerződése te-
hát a szövetség, hanem Isten „adománya" az üdvösségre. Két 
üdvténnyel világosítja meg ezt a próféta: Az egyiptomi sza-
badulással és az atyáknak adott esküvel (5). Akkor és azóta 
sem kíván mást gyülekezetétől, csak hogy hallgasson reá, az-
az engedelmeskedjék neki. 

De a próféta felhívása eredménytelen maradt. Hiába in-
tette és fenyegette meg Isten átokkal az engedetleneket (3, 
vö. Ex 20:5, Deut 28:15kk), nem hallgattak reá. Isten össze-
esküvésnek minősíti ezt a magatartását a népnek (9), hiszen 
az isteni parancsolatok teljesítése helyett gonosz szívének a 
makacs haj lamait követi. Ez az összesküvés arról tanúskodik, 
hogy a mai nemzedék egy fokkal sem jobb mint az ősök: 
visszatért az atyák bűneihez (10). bár maga a sb ige arra utal, 
hogy egy közbeeső nemzedék (Jósiás kora) engedelmeskedett 
az Úrnak és a mostani az azt megelőzőt követi. 

Izráel egész története a hűtlenség története! Nem egyes go-
noszok, hanem az egész nép (Izráel háza és Júda háza) mondta 
föl ilyen módon a szövetséget Istennel. Ezért most Isten is 
fölbontja a maga részéről a szövetséget. A szövetség ered-
ménye az ígéret földjének az elnyerése volt (5). A fölbontás 
következménye annak elvesztése, a szövetség népének a pusz-
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tulása lesz. És amikor a szükség idején Istenhez imádkoznak 
segítségért, nem hallgatja meg őket! Segítsenek nekik a ma-
guk választotta istenek! De azok képtelenek erre (vö. 2:13kk). 

Isten senkinek a könyörgését nem hallgatja már meg. Je-
remiásét sem (14). Elfogyott a türelme. A közbenjáró imádság 
mindig különleges joga volt Isten embereinek. Arról tanúsko-
dik ez, hogy ezek a férf iak nem arra törekedtek, hogy nekik 
maguknak igazuk legyen, amikor az ítéletet hirdetik, hanem 
honfitársaikat akarták elsősorban megmenteni. Jeremiás 
maga igen gyakran könyörgött népéért és még ellenségeiért 
is (18:20) és minél eredménytelenebb volt prófétai szolgálata, 
annál szorgalmasabban kopogtatott be könyörgő szavaival Is-
tennél, közösséget vállalva népéért. De most Isten maga uta-
sít ja el. Haragja nem csillapítható le. Az Északról közeledő 
rossznak senki sem állhatja ú t já t ! 

N E M H A S Z N Á L A Z Á L D O Z A T 

11:15-17 

15 Mit akar kedvesem a házamban? 
Fondorlatosan cselekedni? 

Ez a sok szenthús ugyan eltávolítja-e 
a rád váró rosszat, 

hogy aztán örvendezzél?! 
16 „Bujazöld, szép, formás gyümölcsű olajfa" 

ezt a nevet adta neked az ÜR. 
Nagy hangon morajló 
tüzet gyújtott rajta, 

letöredeztek ágai. 

17 A Seregek URa, aki elültetett téged, kimondta rád a 
rosszat, Izráel házának és Júda házának a rosszasága miatt, 
amit maguk ellen követtek el, amikor a baálnak áldozva en-
gem bosszantottak. 

A 15—16. versek ritmikus formája arról tanúskodik, hogy 
eredeti jeremiási próféciával van dolgunk és a prózában írt 
17. versnek az a rendeltetése, hogy az előző két verset szoro-
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sabban kapcsolja 1—14-hez. A 15. versben maga Isten, a 16. 
versben a próféta beszél. 

A 15. vers az ellen a tévhit ellen polemizál, mintha az ál-
dozat helyettesíthetné az engedelmességet és a „szent hús" 
föltartóztathatná az ítéletet. A kultusz nem nyújt védelmet a 
rossz ellen (vö. 1:10, 7:10—21). Ésaiáshoz hasonlóan (1:12) ő is 
felelősségre vonja a gyülekezetet, a „kedvest", hogy miért 
használja föl a templomba-járást gonoszságának a leplezé-
sére. A nagy bűnt, a szövetség megszegését, Isten vallás-er-
kölcsi követeléseinek a semmibe vevését, nem lehet feledtetni 
az áldozattal! 

Isten éppen ezt a népet választotta ki és tette „kedvesévé" 
és szép olajfának nevezte el. De ez nem előny, hanem feladat, 
hogy Isten akaratát megpéldázza a világban. S mert ennek a 
feladatának nem tesz eleget, méltatlanná válik nevéhez, Isten 
kétszeresen számon kéri tőle a bűnt (vö. Ám 3:2) és ítéleté-
nek a pusztító tüzével felel reá. Szinte sugározza a 16. vers 
magának a prófétának a fájdalmát, amikor látja a közeledő 
„rosszat" (vö. 8:16). 

A prófécia minden bizonnyal a templomban hangzott el, 
amikor bőséges áldozatok bemutatása közben Isten áldásáért 
és hűségéért (cheszed) könyörgött a gyülekezet. Így érthető, 
hogy Jeremiás többször is utal az olajfa képére, hiszen a 
templom előterében olajfák voltak. De Isten sajátkezűleg 
gyújt tüzet az olajfán és „nagy hangon morajló tűzzel" égeti 
el. 

A Z A N A T Ó T I A K MEG AKARJÁK Ö L N I 
A PRÓFÉTÁT 

11:18 - 12:6 

18 Az ŰR tudatta velem és így megtudtam, te mutattad 
meg nekem cselekedeteiket. 19 Én meg mint a vágó-
hídra hurcolt kezes bárány nem tudtam, hogy milyen terve-
ket szőttek ellenem: „Vágjuk ki ezt a fát gyümölcsével 
együtt, vágjuk ki az élők földjéről, hogy a nevét se említsék 
többé!" 
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20 Óh Seregek URa, igaz bíró, 
vesék és szívek vizsgálója: 

meglátom bosszúdat rajtuk, 
mert perem eléd tártam! 

21 Ezért azt mondta az ŰR az anatóti emberek ellen, akik 
az életedre törnek és azt mondják: „Ne prófétálj az ŰR nevé-
ben, ha nem akarsz meghalni kezünk által!" 

22 Igen, azt mondja a Seregek Ura: Én meglátogatom 
őket: Válogatott ifjaik fegyvertől fognak meghalni, fiaik és 
leányaik pedig éhen halnak. 23 Senki sem marad meg 
közülük, mert elhozom a rosszat az anatóti emberekre, meg-
látogatásuk esztendejét! 

12 
1 Igaz vagy Te, URam, 

ha perlek is veled, 
de hadd beszéljek jogos 

kérdésekről veled! 
Miért sikeres a bűnösök útja?1 

Miért vannak békében mind, 
akik hűtlenkednek? 

2 Elültetted őket, gyökeret is vertek, 
fejlődnek, gyümölcsöt is hoznak. 

Közel vagy szájukhoz, 
de a veséjüktől távol. 

3 Te azonban URam, 
ismersz és látsz engem, 

s megvizsgálod, hogyan 
tart veled a szívem. 

Különítsd el őket, mint vágójuhokat 
és szenteld föl őket2 az öldöklés napjára! 

4 Meddig gyászoljon az ország, és szárad ki az egész mező 
füve? Lakói rosszasága miatt pusztult el barom és madár; 
mert azt mondják: Nem fogja meglátni a mi végünket! 

5 Ha kifárasztottak a veled futó gyalogosok, 
hogyan akarsz lovakkal versenyezni?! 

Ha csak békés földön van jó dolgod, 
mit akarsz tenni a Jordán sűrű bozótjában?3 
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6 Bizony, még a testvéred, atyád házanépe is: ők is hűt-
lenül bántak el veled. Ök is tele torokkal kiabáltak a hátad 
mögött: Ne higyj nekik, még ha szépeket mondanak is rólad! 

1 Vö. Jób 21 : 7kk, Zs 37 : 1.35, Hab 1:4, Mai 3 : 15 és Pálfy, Zsol-
tárok, 19k. — 2 Az áldozatra kiszemelt állatokat megjelölték, aho-
gyan a görög áldozati kultuszban is tették, hogy el ne cserélhessék 
azokat. — 3 Vö. 49 : 19, 50 : 44, Jós 3 : 15, IKrón 12 : 15, Zak 11 :3. 

Ezeket a verseket semmiképpen sem tudjuk a jelenlegi sor-
rendben értelmesen és tartalmilag is helyesen megérteni, ha-
nem csak úgy, ha föltételezzük, hogy a versek sorrendjében 
idővel zavar keletkezett és megkíséreljük a versek sorrend-
jét valahogyan helyreállítani. Két dologról van szó ebben a 
szakaszban: 1. Az anatótiak támadása Jeremiás ellen. Ide tar-
toznak az alábbi versek: 11:18—20; 12:3; 11:21—23 és 12:6 
versek. — 2. A bűnösök boldogulása: 12:1—2.4.5. 

1, A Z A N A T Ó T I A K T Á M A D Á S A JEREMIÁS ELLEN 

Jeremiás életének egyik legszomorúbb tapasztalatáról tu-
dósítanak ezek a versek: Saját testvéreinek és egész anatóti 
rokonságának ellene.irányuló merényletéről (12:6). Erősen em-
lékeztet ez az esemény Jézus názáreti élményére (Lk 4). Nem 
tudjuk, hogy tervszerűen végrehajtott megmérgezésről, vagy 
valami másról volt-e szó, mert 11:19 fordítása bizonytalan. 
Szemben barátságosak voltak hozzá (12:6b) és ezért nem vesz 
észre semmit gonosz szándékaiból. Ártatlan, gyanútlan, mint 
a mit sem sejtő bárány (11:19a). Ahogyan az áldozatra kisze-
melt és megjelölt bárány gyanútlanul engedi haj tatni magát 
az áldozati oltárhoz, amelyen vérét ontják, ugyanúgy ő is 
majdnem a vesztébe rohant. De még idejében figyelmeztette 
Isten, hogy miről van szó. Nagyon jó példa ez a hely arra. 
hogy mennyire Isten kezében tudta Jeremiás az életét. Egész 
élete nem egyéb, mint Isten vezetése és ez a válságos pillana-
tokban bizonyul meg. Isten csodálatosan megóvta szolgájának 
az életét a templom elleni igehirdetés után (26. fejezet), meg 
most Anatótban is. Ezzel igazzá tet te azt az ígéretét, amit a 
prófétává avatásakor adott neki, hogy vele lesz és megvédi 
minden földi hatalmasság ellen (1:19). 
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Fölvetődik azonban a kérdés, hogy mi kifogásuk volt az 
anatótiaknak Jeremiás ellen? Már a maszoretikus szöveg ösz-
szekapcsolja a 11:18kk verseket a megelőző szakasszal (vö. a 
vö kötőszót!) és sok exegéta ezen az úton halad. Azt mondják: 
Jeremiás vándorprédikátorként prédikált a jósiási re form 
mellett és ezért magától értetődően romlott meg a helyzete 
sa j á t családjában. Hiszen Jóslásnak az a rendelkezése, hogy 
áldozatot csak Jeruzsálemben szabad bemutatni és a vidéki 
„áldozó halmokat" le kell rombolni, közelről érintette saját 
rokonságát is, illetve a családját, amely elesett elég nagy ke-
resetétől. Ezért határozták el, hogy elteszik Jeremiást láb 
alól, hiszen egy prófétára a tömeg még jobban hallgat, mint 
az állami központi rendelkezésekre. (Ezt a magyarázatot első-
sorban H. Schmid és P. Volz képviselik kommentárjaikban.) 

Ez a felfogás azonban helytelen. Hiszen Jeremiás (legalább 
is egész könyvének a tanúsága szerint), a jósiási reformnak 
soha nem csinált propagandát. Sőt ahogyan a bevezetésben 
elmondtuk, éppen abban az időben elhallgatott, persze abban 
a reményben, hogy az állami kultuszreform végrehajtása ese-
tén az ő intő és ostorozó igehirdetésére nem lesz szükség. A 
külső kultuszreformot követni fogja a szivek „reformációja", 
s akkor nem lesz már aktuális Isten szörnyű fenyegetése az 
Északról küldendő „rosszal", tehát az ítélettel. Sőt még az is 
kérdéses, hogy Jeremiás ap ja főpap volt-e (vö. 1:1). De egé-
szen lehetetlenné teszi ezt az értelmezést 11:21b, ahol Jere-
miás maga azt hozza föl okként, hogy Jahve nevében prófé-
tál. Ennek alapján egész prófétai álláspontja, ahogyan a pa-
pok az állami és a néperkölcsről vélekedtek, tette őt gyűlöltté 
és ez nem is csoda: Bűnbánati beszéd, ítélethirdetés, a temp-
lom ócsárlása és még sok minden más kellemetlen emberré 
tették a prófétát . De egyébként sem kellemes együtt élni egy 
olyan emberrel, aki állandóan csak botránkozást okoz az em-
berek között és szégyent hoz tevékenységével az egész csa-
ládra (vö. Jézus helyzetével: Mk 3:21, Lk 4:29). 

A merénylet fölfedezése Isten segítségével arra indít ja Je-
remiást, hogy Isten elé vigye az ügyet: Imádkozzék (11:20 és 
12:3). De önvizsgálat nélkül most sem akar saját maga bosz-
szút állni. Becsületére válik mint embernek is, hogy először 
„önvizsgálatot" tart. hogy nem ő maga követett-e el valami 
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olyan bűnt Isten és felebarátai ellen, hogy emiatt megérdemli 
testvérei, rokonai és az emberek gyűlöletét?! Istenhez fordul , 
az igazi bíróhoz, a vesék és szívek vizsgálójához *(vö. 17:10,. 
20:12, lSám 16:7, IKrón 28:9, Zs 7:9, 26:2). Jeremiás földi 
bíróság elé is állíthatná a bűnösöket. Ö azonban Istenre bízza 
az ítéletet, aki ismeri az emberek titkos gondolatait is és ép-
pen ezért egyedül képes igaz ítéletet mondani, vagyis az iga-
zak oldalára áll (vö. Hempel, Gott und Mensch im AT2. 1936. 
231). Ez előtt a mindenen „átlátó" bíró előtt elmondhatja, 
hogy jólismert érzülete nemcsak rokonai, de általában honf i -
társai iránt is (12:3a) és ezért semmiféle kötelességmulasztás 
nem terheli. A szavak azonban keserűen hullanak ajkáról . 
Nem személyes bosszúvágy indítja Jeremiást erre az imád-
ságra, hanem az bátorítja föl, hogy az Isten által reá bízott 
küldetését akar ják megakadályozni. Hiszen ő csak eszköze 
Istennek! De ha őt megölik, akkor Istent kapcsolják ki az éle-
tükből (vö. 12:3, Lk 10:16). 

Ezért kéri Istent, hogy büntesse meg őket. Jeremiásnak 
ezt az imádságát sem szépíteni, sem eltúlozni nem szabad! 
A döntő benne, hogy ügyét az Istenre bízza (vö. lP t 2:23) és 
abban a reménységben teszi ezt, hogy Isten megbosszulja 
magát és elpusztítja ellenségeit. Istentől vár ja rehabilitáció-
ját! Ennek ellenére is lá tnunk kell, hogy milyen nagy kü-
lönbség van az Űjtestámentom és az Ótestámentom kegyese, 
még a legkegyesebbek között is. Mekkora különbség van pl. 
Jézus és Jeremiás között, aki pedig szavaiban és élettörténe-
tében olyan közel áll Jézushoz! De milyen nagy a különbség 
Jézus és Jeremiás között, ha ezt a két mondatot összehason-
l í t juk: „Meglátom bosszúdat r a j t uk" — „Atyám, bocsáss meg 
nekik, mert nem tudják mit cselekszenek!" Az ÓT magasla-
tain is más szinten mozog, mint az Űjtestámentom és az ÖT-
tól az ŰT-ig még hosszú az út . 

Isten válasza mutatja, hogy Jeremiás bosszút kérő imád-
sága összeegyeztethetetlen istenhitével (21—23), hiszen Isten 
nem utasítja el kérését, hanem inkább megjeleníti teljesíté-
sét: Kiírt ja nevüket, ahogyan azok akarták Jeremiás nevét 
kitörölni (19b), mer t utódaikat fegyver és éhínség pusztítja el. 
És borzalmas sors utód nélkül meghalni az olyan embernek, 
aki nem ismeri a jövő reménységét: a föltámadást! 

140. 



2. JEREMIÁS A B Ű N Ö S Ö K BOLDOGSÁGA FELŐL 
KÉRDEZI MEG I S T E N T 

Először arra a kérdésre kell megtalálnunk a feleletet, hogy 
a 12:lkk versek összefüggnek-e a l l :18kk versekkel. Vagyis 
a kérdés így hangzik: A bűnösök és hűtelenek Jeremiás ana-
tóti ellenségei-e, vagy sem? A maszoretikus szöveg azt a fel-
fogást tükrözi, hogy igen és a magyarázók többsége is ezen 
a véleményen van. Viszont az isteni válasz 11:21—23-ban a 
szakaszt lezárja. Az a körülmény, hogy az ítélet nem teljese-
dett be azonnal, Jeremiás szemében nem lett volna ok arra, 
hogy csalódjék Istenben. Az sem kielégítő magyarázat, ha Je-
remiás kérdéseiben csak „általános ügyet" látnánk, vagy ép-
pen „akadémiai kérdést" (vö. Cornill, Jeremia), mer t kérdése 
a szöveg összefüggésében egészen személyes és konkrét : El-
lenségeinek a támadása veti föl számára éppen ezen a helyen 
a kérdést (vagy anatótiak, vagy jeruzsálemiek), akik elég ké-
nyelmes életet élnek. Ennek a kérdésnek tehát igenis van 
kapcsolata l l :18kk-val. 

Itt bukkan föl először az Ötestámentomban a bűnösök sze-
rencséjének izgalmas problémája, amely azután később sok 
zsoltárírót és elsősorban Jób könyvének a szerzőjét izgatta 
(vö. Zs 73, stb., Jób 21:7kk, Hab 1:4, Mai 3:15). Ennek meg-
van a magyarázata is. Hiszen akkor válik égetővé ez a kér-
dés, amikor már van személyes kegyesség. És ennek egyik 
legnagyobb úttörője éppen Jeremiás próféta volt. Amíg Is-
ten csak a nép Istene és szövetségi szeretete csak az egész 
választott népre vonatkozik, addig csak a nagy közösség, a 
nemzet sorsának a kérdése áll előtérben. Az egyén, az indi-
viduum sorsa nem volt probléma és egészen rendjén valónak 
tartották, hogy az ártatlanok is szenvedjenek a bűnösökért 
(Ex 20:5k). Amikor azonban személyes üggyé lett a hit és a 
prófétáknál ez magától értetődően következett be, akkor már 
problematikus lett az egyén sorsa, élete is. És ha életkörül-
ményei, tehát a földi sorsa, nem volt összhangban kegyességi 
magatartásával, „igaz" voltával, akkor magától értetődővé 
lett a kérdés: Miért? így lett az egyén hitéletében kétségessé, 
sőt kérdésessé magának Istennek az igazságossága, ami hi-
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szen éppen abban mutatkozott meg, hogy a bűnöst megbün-
teti, az igazat pedig megjutalmazza. 

Ezt tudva és megfigyelve, rendkívül feltűnő, hogy Je re -
miás szinte bebiztosítva magát, azzal kezdi kérdését, hogy 
nem akarja kétségbe vonni Isten igazságát: „Igaz vagy Te, 
URam, ha perlek is veled, de . . ." (1). Szinte érezzük, hogy 
Jeremiás mennyire alázatosan mondja ki ezt a gondolatát, 
amely Istent bírálná. 

A 2. versben megrajzolja a „bűnösök" (vö. Pálfy, Zsoltárok 
19k) szerencséjét: Gyarapodnak, szaporodnak és szinte az a 
látszat, mintha Isten különleges oltalma alatt élnének. Pedig 
Isten nevét csak az ajkukon hordják, a szívük mélyén nem 
törődnek vele (2b. Vö. És 29:13) és azt gondolják, hogy Isten 
nem büntet, csak jutalmaz. 

Isten válasza két hasonlatban rendkívül érdekes. Nem is 
válasz, hanem visszakérdezés. Ha gyalogosokkal futva elfá-
radtak, hogy akarsz lovasokkal versenyt futni? Ha békében 
élő országban sem vagy bizakodó, mit cselekednél a Jordán 
sűrű bozótjai között? Kép nélkül : Ha a könnyű feladattal 
sem tudsz megbirkózni, mi lesz veled, ha a nehezek követ-
keznek majd és szakadnak nyakadba? Isten tehát elutasítja a 
számonkérést. Sőt feddésével megszégyeníti a prófétát: Zúgo-
lódik a könnyű teher alatt, amikor ennél sokkal súlyosabbat 
akar rábízni! 

A maszoretikus szöveg ezt a nehezebbet, súlyosabb helyze-
tet, saját családtagjainak az ellenséges magatartásában látja 
(6). De alig hihető, hogy ez fokozást jelentene a meghiúsult 
orvtámadáshoz képest, tehát a 6. vers most nem az eredeti 
helyén van. Mások (pl. Rothstein) arra gondolnak, hogy Je -
ruzsálemben még más nagyobb veszélyek leselkednek Jere-
miásra. 

Isten válaszát szerintem csak úgy lehet értenünk, hogy Je -
remiás sokáig gondolkodott a fent i problémán, amíg olyan 
válasz alakult ki benne, ami ellentmondott saját vélekedésé-
nek s ezért kívülről jövőnek, Istentől származónak fogadta 
el. 

A két szakasz idői elhelyezése bizonytalan. Sok minden 
szempont amellett szól, hogy működésének a későbbi szaka-
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szában történt események ezek, amikor már nemcsak sa já t 
otthonában, hanem másutt is támadták próféciái miatt (temp-
lomi beszéd, stb.) és egyre inkább egyedül maradt . 

ISTEN MEGSIRATJA AZ E L P U S Z T Í T O T T ORSZÁGOT 

12:7 - 13 

7 Elhagytam a házam, 
magára hagytam örökségem,1 

a magam kedvesét adtam 
ellenségei kezébe. 

8 Örökségem rámtámadt, 
mint az erdei oroszlán: 

rám bömbölt hangjával, 
ezért gyűlöltem meg. 

9 Tarka madár2 az örökségem, 
hogy körülfogják a madarak!? 

Gyűljetek hát össze mezei vadak mind, 
siessetek enni! 

10 Sok pásztor3 irtotta szőlőmet, 
letaposták osztályrészemet; 

s tették kívánatos osztályrészem 
pusztasággá, sivataggá. 

11 Sivárrá tették, gyászba borult 
miattam, mint a sivatag. 

Sivárrá vált az egész ország, 
de nincs, aki szívére vegye. 

12 A pusztában minden dombra4 

pusztítók érkeztek. 

Mert az Ür fegyvere pusztít az ország egyik végétől a má-
sik végéig. Nincs békesség egy testnek sem! 

13 Búzát vetettek, tövist aratnak.5 

Fáradoztak, de nem boldogulnak. 
Szégyent vallanak termésükkel0 

az ÜR lángoló haragja miatt. 
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1 Az országot és a népet is jelentheti, minthogy a „kedves" szó az 
országra (Deut 28 : 63) és a választott népre (11 :15) egyaránt vonat-
kozik. Ez a vers polémia is azzal a néphittel szemben, hogy Isten 
kötve volna az ország területéhez. — 2 A ragadozó madarak nem tű-
rik meg maguk között az idegien, tarka madarakat. Ezért használták 
az ilyen madarakat csaléteknek is. — 3 A pásztorok itt nem a hazai 
vezetők, hanem az országba betört beduinok, akik a megművelt föl-
det letapossák, vö. 6 : 3. — 4 A rablók a sivatag felől érkeznek és 
Jerikón át hatolnak be Júdába. 2Kir 24 : 2 a káldokat, szíreket, moá-
biakat ós ammóniakat említi. — 5 A szántóföldet gaz verte föl, vö. 
Lev 26 : 16, Deut 28 : 38, Mik 6 : 15, Agg 1 : 6 . — 6 A „termés" nem-
csak szószerint értendő, hanem átvitt értelemben is. A politikai törek-
vések „csődjét" is jelenti. 

Ebben a szakaszban maga Isten beszél. A költői szempont-
ból is gyönyörű gyászének bepillantást ád az isteni igazság 
problémájával vívódó prófétának (1—5) Isten szívébe, ahol 
a szeretet és a harag, az igazság és irgalom viaskodnak egy-
mással (vö. Hós 11:8). Ez a magyarázata annak is, hogy miért 
nem ragadja el a bűnösöket mint a vágójuhokat. 

Sokkal nehezebb a szakasz kortörténeti hátterének a tisz-
tázása. A 12. vers megállapítása, hogy a beduinok nem 
Északról, hanem Keletről törnek be az országba és az a kö-
rülmény, hogy a 14. verstől kezdve a szomszéd népeket vonja 
felelősségre, mert rá támadtak Isten választott népére, kétség-
telenné teszik, hogy nem a babilóniaiakról van itt szó (597). 
Sokkal inkább 2Kir 24:2 leírására kell i t t gondolnunk, amikor 
Nebukadreccar egyiptomi hadjárata idején (602/1) menekülő 
beduinok törtek be az országba. Ez nem jelentette még Júda 
és Jeruzsálem végét, de előszele volt a végső katasztrófának 
és az ország jelentős része valóban sivár pusztasággá lett. 

Isten panaszdala az ellentétes érzelmek viaskodásának a 
lecsapódása. A saját „házát" (vö. Hós 8:1, 9:15), „örökségét", 
„lelkének kedvesét" (vö. Arany: Lelkemből le lkedze t t . . . ) 
kellett volna elhagynia, elvetnie, az ellenség kezébe adnia. 
A 8. vers magyarázza meg, hogy miért kellett ezt tennie: 
A nép Istene ellen támadt, Isten ellenségévé lett. Oroszlán-
ként támadt Istenére. Ezért csapott át Isten szeretete „gyűlö-
letbe". A lélektanhoz is nagyon értő Jeremiás tudja, hogy ez 
a két érzés mennyire közel vannak egymáshoz. 

A részvét azonban felülkerekedik Isten szívében. Népének, 
a kis tarka madárnak a sorsa a nagy ragadozó madarak kö-
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zött, f á j neki, hiszen most már a mezei vadak is belőle lak-
mároznak (vö. És 56:9). A képből kilépve, a lOkk versek le-
írják az ellenséges invázió következményeit. Sok „pásztor", 
vagyis ellenséges uralkodó és hadvezér irtotta szőlőit és tette 
sivataggá a virágzó országot, amelyre most maga az ŰR is 
szánalommal tekint le. 

A 12—13. versekben maga a próféta szólal meg és magya-
rázza az eseményeket. A „pusztítók" mind csak Isten eszkö-
zei, haragjának a végrehajtói. Hiszen Isten maga van az ese-
mények mögött, ő forgat ja kardját az országban mindenütt 
(12). Ő hozta be az ellenséget a Puszta felől, ő akadályozta 
meg a termés betakarítását, ő változtatta búza helyett tövist 
termő földdé az országot (13). És ha helyesen é r t jük Jere-
miást, akkor a termésen nemcsak a föld termése értendő, ha-
nem a választott nép vezetőinek a „politikai magvetése" is, 
amire szintén kimondja Isten az elmarasztaló ítéletet: csőd. 

A SZOMSZÉD NÉPEKHEZ I N T É Z E T T FENYEGETÉS 
ÉS ÍGÉRET 

12:14-17 

14 Azt mondta az ÜR minden rossz szomszédomról:1 Akik 
hozzányúlnak az örökséghez, amelyet örökségül adtam né-
pemnek, Izráelnek, bizony kigyomlálom őket2 a földjükből és 
Júda házát is kigyomlálom közülük! 15 De ha majd ki-
gyomláltam őket, újból könyörülök rajtuk: Visszatérítek 
mindenkit a maga örökségébe,3 mindenkit a maga földjére. 
16 És ha majd jól megtanulták, mi az én népem útja,4 és ha 
majd így esküsznek a nevemre:3 Él az Ür! — ahogyan egykor 
megtanították népemet a baálra esküdni —, akkor fölépülnek 
majd népem között. 17 De ha nem hallgatnak reám, ak-
kor mindenestül kigyomlálom azt a népet és elpusztítom — 
így szól az ÜR. 

1 Vö. Zs 44 : 14, 79 : 4.12. — 2 Vö. 1 : 10, 32 : 37, Deut 30 : 3. — 3 
Am 9 : 14. — 4 „Népem út ja" - maga az izráeU vallás, mint 10 : 2-
ben. — 5 A névre esküvés a vallás átvételére utal, amely nyilvános 
eskü-aktus volt. vö. 4 :2 . 5 : 7, Deut 6 : 13, Zof 1:5. — 
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Izráelt a 7. versben „házának", Izráel szomszéd népeit a 
saját szomszédainak szólítva azt a kérdést tárgyalja ez a sza-
kasz, hogy hogyan jelentkezik Isten igazsága az Izráelt el-
pusztító hatalmakon. Izráel bűne szempontjából Isten igazsá-
gos ítéletét ha j to t ták végre, amikor betörtek Júda országába. 
De ez nem ment i föl őket az alól a vétek alól, hogy az e m -
beri bűn is közrejátszott náluk abban, hogy Isten „öröksé-
gére" tették kezüket (vö. Ám 1:3—2:16). Isten, a történelem 
URa előtt, felelősek azért, hogy embertelenül jártak el Izráel 
ellen. Már a 12:9—11 versekben fölháborodott Isten e l járá-
suk embertelensége miatt. 

Az ítélet azonban soha sem utolsó szava Istennek. Nemcsak 
a választott nép nyerheti vissza szövetségi szeretetét, hanem 
szomszédai is, ha elfogadják az Istenbe vetett hitet és ünne-
pélyesen fölvétetik magukat Istennek az üdvösséget előké-
szítő szövetségébe, vagyis e l fogadják Jahvet Istenüknek. Ez-
zel „leróják" egyúttal azt a bűnüket is, hogy elcsábították a 
választott népet Jahvetól a baálok tiszteletére. 

Ez a szakasz ékes bizonyság arról is, hogy már a fogság 
előtt gyakorlat volt a nem izráeliek fölvétele a Jahve-szövet-
ségbe (vö. Bir 5:23, Jós 9, 2Kir 5:15kk, Zs 87, 102:23). Nem a 
késői zsidóság prozelitáira kell tehát itt gondolnunk és ezért 
ezeket a verseket Jeremiástól kell származtatnunk. 

Isten tehát üdvösséget tar togat minden népnek (vö. Jónás 
egész könyvének a mondanivalóját!) és etekintetben már J e -
remiás átlépte a partikuláris gondolkodás korlátait. Második 
Ésaiáshoz hasonlóan a pogányok világosságát ígéri Istenben. 
De az engedelmesség, az Istenre hallgatás, r á j u k is vonatko-
zik fönntartás nélkül (vö. Ex 19:5). Nincs jövőjük, ha az egye-
dül igaz Istenhez hűtelenek lesznek. 

A GŐGÖS GYÜLEKEZET 

13:1-27 

1 Azt mondta nekem az Ür: Menj és vegyél magadnak 
egy lenövet, aztán tedd a derekadra. De vízbe ne vidd! 2 
Megvettem az övet az ŰR igéje szerint és a derekamra tet-
tem. 
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3 Másodszor is jött hozzám az ÜR igéje és azt mondta: 
4 Fogd az övet, amit vettél és a derekadon van! Indulj, 
menj az Eufráteshez és rejtsd el ott egy sziklahasadékban Γ 
5 Elmentem és elrejtettem az Eufrátesnél, ahogyan az ÜR 
parancsolta nekem. 

6 Sok nap múltán azt mondta nekem az ÜR: Indulj, menj 
az Eufráteshez és vedd ki onnan az övet, amelyre nézve azt 
parancsoltam, hogy rejtsd el ott! 7 Elmentem az Eufrá-
teshez, megkerestem és kivettem az övet arról a helyről, 
ahova rejtettem. De lám, az öv megrothadt, nem volt az már 
jó semmire sem. 

8 Ekkor így jött hozzám az ÜR igéje: 9 Azt mondta 
az ÜR: így rothasztom meg Júda kevélységét és a nagy Jeru-
zsálem kevélységét. 10 Ez a rossz nép pedig, amely nem 
akar hallgatni az én beszédemre, megátalkodott szíve szerint 
jár és más istenek után futkos, azoknak szolgál, azokat 
imádja, olyan lesz majd ez a nép, mint ez az öv, amely nem 
jó semmire sem. 11 Mert ahogyan az ember derekára 
csatolja az övet, úgy csatoltam magamra Izráel egész házát 
és Júda egész házát — így szól az ÜR, hogy a népemmé le-
gyen, hírnevem, dicséretem és ékességem. De nem hallgattak 
reám. 

12 Ezért mondd meg nekik ezt az igét: Azt mondta az ÜR, 
Izráel Istene: Minden kancsót1 megtöltenek borral. És ha azt 
mondják neked: 13 Talán mi nem tudjuk, hogy minden 
kancsót megtöltenek borral? Akkor mondd nekik: Azt 
mondta az ÜR: íme megtöltöm ennek az országnak minden 
lakosát és a Dávid trónján ülő királyokat, a papokat, a pró-
fétákat és Jeruzsálem minden lakóját beléndekes részegítő 
itallal, 14 és egyiket a másikkal csapom szét, az apákat 
a fiakkal együtt — így szól az ÜR. Nem szánakozom, nem 
kímélek és nem irgalmazok. Elpusztítom őket. 

15 Hallgassatok, füleljetek! Ne fuvalkodjatok föl! 
Mert az ÜR szólt. 

16 Dicsőítsétek Isteneteket, az URat, 
mielőtt sötétséget támaszt, 

és mielőtt megütnétek lábatokat 
szürkületkor a hegyekben. 
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Világosságra vártok és Ő 
a halál árnyékává változtatja 

és sötét felhőbe fordítja. 
17 Ha nem hallgatjátok ezt, 

titkon sírni fog a lelkem, 
e kevélység miatt 

könnyezve könnyez; 
szemem pedig könnyeket hullat, 

mert fogságba kerül az Űr nyája.1 

18 Mondd meg a királynak s a király anyjának:2 

Alázkodjatok meg, üljetek veszteg, 
mert leesett fejetekről 

dicsőséges koronátok! 
19 Bezárták a Délvidék városait,·1 

nincs, aki kinyissa. 
Fogságba vitték Júdát mindenestül, 

fogságba egészen!4 

20 Emeljétek föl szemeteket és nézzetek 
azokra, akik Északról jönnek! 

Hol a neked adott nyáj,5 

a juhnyáj, a te ékességed? 
21 Mit szólsz majd, ha 

föléd rendeli, 
akiket te tanítottál, 

és fejedre nőnek pajtásaid?0 

Ugye, akkor fájdalmak lepnek meg, 
mint a szülőasszonyt?7 

22 Ha pedig azt mondod szívedben: 
Miért lepnek meg engem ezek? — 

Sok bűnöd miatt rántották le lepledet, 
erőltették szét sarkaidat.8 

23 Megváltoztathatja-e bőrét a néger, 
vagy foltjait a párduc? 

Akkor tudtok majd ti is jót tenni, 
úgy megtanultátok a rosszat! 

24 Ügy szétszórom őket, ahogy a polyva tovaszáll 
a pusztai szélben.9 

148. 



25 Ez a te sorsod, kimért részed is 
én tőlem — így szól az ÜR. 

Mert elfeledtél engem 
és a hazugságban bíztál! 

26 Ezért én is arcodra borítom lepledet, 
hogy kilássék a gyalázatod. 

27 Házasságtöréseidet, nyihogásaidat, 
fajtalan paráználkodásodat: 

a mezőn emelt magaslatokon 
láttam förtelmességeidet. 

Jaj neked, Jeruzsálem! N e m akarsz megtisztulni 
ezután sem? Meddig tart ez még? 

1 Vö. 52 : 4.7.12—16. — 2 A király anyja (Nehústá: 2Kir 24 : 8kk) 
a király után a legfőbb tekintély az udvarban. Jójálkím még igen fiatal 
volt (17 éves) s ezért anyjának jelentős szerepe volt a kormányzásban,. 
Ezért hivatkozik reá Jeremiás másutt is: 22:26, 29:2. — 3 Júda 
déli része könnyen megközelíthető volt a harci kocsikkal és lovasokkal 
támadó babilóniai hadsereg részéről. Az északi hegyvidéken azonban 
csak nehezen tudtak előre nyomulni. Miután ezeket a déli erődítmé-
nyeket bevették, a főváros körül volt, zárva, és így a délről várt egyip-
tomi segítség is hatástalanná vált. Vö. 2Kir 24 : 8kk. — 4 52 : 28 sze-
rint az 597-es deportáció volt a legnagyobb. A fogságba vittek számát 
illetően három helyen kapunk adatot: 2Kir 24 : 14, 24 : 15k és Jer 
52 : 28-ban. — 5 Jeruzsálem és a vidék lakossága. A főváros felelős az 
egészért. — 6 Már Aház király óta (És 7) igyekezett Júda a mezo-
potámiai nagyhatalom jóindulatát megnyerni, vö. 2 :33.3fik. — 7 
4 : 31, 6 : 24, 22 : 23. — 8 A pudendára alkalmazott euphermstmus. A 
városnak a szajha sorsa jut osztályrészül, vagyis nyilvánosan meg-
szégyenítik. Vö. 26. v., És 3 : 17, 47 : 2.3, Ez 16 : 37kk, Hós 2 : 5, Náh 
3 :5 . — 9 Nyáron a sivatagi perzselő szél besöpör Júda síkságaira. 
A képhez vö. Zs 1 : 4 jegyzetét a próbafüzetben. Gyakran előfordul: 
4 : 11. 18 : 17, Hós 13 : 3. 

A f e j e z e t egyes d a r a b j a i n a k ezt az összefoglaló c ímet a d -
h a t j u k : A gőgös gyü lekeze t . Hiszen kü lönböző oldalról m e g -
vi lág í tva u g y a n , de a magab iz tosságo t , az önh i t t sége t , a b e -
képze l t sége t és h i tbe l i gőgöt k o r h o l j a a p r ó f é t a . 

Az öv példázata (1—11). —• Ez a pé ldáza t sok f e j t ö r é s t o k o -
zo t t m á r az e x e g é t á k n a k . Az egy ik f e l fogás szer in t az öv 
m e g v á s á r l á s a és e l r e j t é se az E u f r á t e s p a r t j á n n e m t ö r t é n t 
m e g a va lóságban , h a n e m csak a próféta víziója volt (Weiser 
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Rudolph). Arra hivatkoznak, hogy az Eufrátes mintegy 100 
km-re van Jeruzsálemtől és Esdr 7:9-ből azt is tudjuk, hogy 
Esdrásnak annak idején 100 napra volt szüksége, hogy kara-
vánjával egyszer megtegye ezt az utat . Jeremiásnak pedig a 
szöveg szerint négyszer kellene ugyanezt az utat megtennie. 

Akik viszont amellett tartanak ki, hogy ez a szimbolikus 
cselekmény tényleg megtörtént, úgy keresik a fenti tényle-
ges nehézségnek a megoldását, hogy a szövegben előforduló 
prt szót nem az Eufrátesre, hanem a Jeruzsálem közelében 
található, mai nevén cén fára tóra vonatkoztatják. Ennek a 
pataknak a vizét ma Jeruzsálem vízellátására a városba veze-
tik. A későbbi másolók már nem tudták erre vonatkoztatni 
a 4. és 7. versben szereplő szót, mert nem tudtak róla és 
ezért helyettesítették a szövegbe a jólismert Eufrátes héber 
nevét (Aquila, H. Schmidt, Ravenstein). 

Viszont a szövegben ma ténylegesen prát szerepel és ez a 
szó mindig az Eufrátest jelenti az Ótestámentomban. Ha nem 
erről lenne szó, akkor a példázatnak egyik leglényegesebb 
mondanivalóját kapcsolnánk ki az értelmezésből, mint ké-
sőbb látni fogjuk. 

Legelfogadhatóbb ma is PVolz értelmezése, aki szerint a 
Keleten nagyon sokszor alkalmazott paraboláról van itt szó 
(hasonlóan Graf: „allegorikus elbeszélés"), mert a keleti em-
ber félreértés nélkül sa já t magáról is mondhat el ilyen para-
bolát és magában az Ótestámentomban nem egyszer találko-
zunk ilyen elbeszélési formával (vö. Zak 4:4kk). 

Ha pedig parabolával van dolgunk, akkor leghelyesebb a 
parabola végéről kiindulni, tehát az alkalmazásából. Az öv 
Jeruzsálem. A férfi, aki hordja az övet: Isten. Izráelnek díszí-
tenie kellett volna Istent, ahogyan a keleti ember ruházko-
dásában szinte a legfontosabb az öv. Hiszen az emberek öltö-
zete szinte teljesen egyforma. Minden férf i dísze és büszke-
sége az öv. A legnagyobb ajándéknak számít ( lSám 18:4). 

Ugyanígy volt Júda Isten dísze és büszkesége, akit a dere-
kára kötve viselt, tehát a legszorosabban magához kötötte, 
hiszen szövetséget kötött vele (vö. Deut 26:17). És amíg Iste-
nén csüngött, amíg a gazdája derekán díszelgett Júda, addig 
Isten értékesnek tartotta és büszke volt népére. Amióta azon-
ban az Eufrátes országának a vallásos befolyása alatt él (vö. 
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2:18), azóta teljesen megromlott, megrothadt, szétmállott a 
hite és semmi „jóra" nem használható néppé lett. 

Ügyeljünk arra is, hogy az értelmezés azt mondja: Így rot-
hasztom meg Júda büszkeségét és Jeruzsálem gőgjét. A ke-
ménynyakúság és bálványimádás mellett most a „büszkeség", 
a gőg, a hitbeli elbizakodottság szerepel Júda bűnei között az 
első helyen (finom utalással az öv jelentőségére!). Júda büsz-
kesége annak idején minden valószínűség szerint Jeruzsálem 
és Sión bevehetetlenségének a képzelt dacos hite volt. Azt 
hitte, hogy mindent megengedhet magának, mert Istennek 
meg kell védenie városát és templomát, a Siont. Ez ellen a 
tévhit, ez ellen a hamis reménység ellen harcol Jeremiás 
egész életében és itt is. 

A választott nép méltatlan lett az „üdvösségre", a jóra és 
mint az emberiséget „jóra" nevelő eszköz is alkalmatlanná 
vált. „Történeti és üdvtörténeti szempontból vége szakad itt 
egy útnak, de Izráel népének a vége a babilóniai fogságban 
még nem jelenti Isten útjainak a végét" (Weiser, Jeremia 
119). 

Az eltört boroskancsók (12—14). — A 12. vers szorosan 
összekapcsolja ezt a hasonlatot a megelőzővel. Ebben a ha-
sonlatban is a gőgöt, elbizakodottságot és nemtörődömséget 
pellengérezi ki Jeremiás. De sokkal inkább összekapcsolja a 
két hasonlatot a 7. 9. és itt a 14. versben szereplő „megrot-
hadás" kifejezés. 

A külső körülményeket tekintve nem kapcsolódik egymás-
hoz a két prófécia. Kultikus ünnep adja Jeremiásnak az al-
kalmat és indítást, hogy megszólaljon. Áldozati lakomák 
folynak. A meghirdetett veszély ellenére is dőzsölnek az em-
berek a templomban és a templomon kívül. A napok nagyon 
komolyak voltak, az emberek azonban a mámorban kerestek 
feledést. Egyik korsót a másik után töltik meg és a próféta 
figyeli ezt a jelenetet. A nébel szó a nomád korszakban még 
valóban csak „tömlőt" jelentett, ahogyan Károlyi is és a 
Próbafüzet is fordítja. Később azonban agyagkorsókat is ké-
szítettek a bor tárolására s ezért a nébel korsót és (boros) 
kancsót is jelent. 
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Ennél a jelenetnél hangzik el a kettős értelmű kijelentés: 
„Minden korsót megtöltenek borral". Ezzel a szólásmondás-
sal hívták föl egymást a szesztársak az ivásra, sőt egymást 
„boroskorsónak" titulálva, amit meg kell „tölteni". Jeremiás 
fölhasználja ezt a szólásmondást próféciájának a bevezetése-
ként, bár tudja, hogy mennyire banálisan hangzik ez ebben 
a helyzetben az ŰR prófétájának a szájából. De megteszi, 
mert neki most a részeg ember szavajárása jó eszköz arra, 
hogy Isten igéjét szinte beleöltöztesse abba. 

Gúnyos megjegyzés és fölháborodás követi a próféta sza-
vát: Hogy ezt tudják, nincs szükségük a próféta kijelentésére! 
Hogy a korsót borral kell megtölteni, azt maguk a borivók 
sokkal jobban tudják, mint bármilyen nagy prófétája az ŰR-
nak! 

Jeremiásnak azonban nem az a feladata, hogy a borivókat 
iszákos jókedvükben erősítse. A banálisan hangzó szólásmon-
dás Isten ítéletének a komolyságát rejt i (13—14). Az Űr maga 
tölti meg a népet részegséggel úgy, hogy nem tudják mit 
cselekszenek és részegségükben összetörnek. Ennek a prófé-
ciának a hátterében a hagyományos képzet húzódik meg a 
harag poharáról (25: 15, Zs 60: 5, 75:9, Hab 2:16, Náh 3:11, 
Ez 23:31, És 51:17, Abd 16), amelynek a vallástörténeti hát-
terét még nem sikerült tisztázni. 

A kép grandiózus: Isten egymáshoz veri a tele korsókhoz 
hasonlító borivókat. Az idő komoly volt és az emberek mégis 
ivászatot rendeztek. A népen belül szakadások támadnak, el-
sősorban a vezető rétegben — bizonyára politikai és vallás-
politikai okok miatt —, de behatolnak az elletétek a családi 
életbe is. Ennek a belső megítéltetésnek azután kihatásai is 
lesznek. Isten úgy intézi az eseményeket, hogy kölcsönösen 
elpusztítják egymást. 

A prófétai jövendölés beigazolódott 587 6-ban Jeruzsálem 
elestekor. A babilóniai királlyal szemben az értelmetlen el-
lenállás, a viszálykodás a pártokon belül, a vezetők intrikái 
egymás ellen, pusztulást hoztak nemzetre és egyesre egy-
aránt, amely öngyilkossághoz volt hasonló. 

A 14. vers szavai különösen is élesek: Ahogyan a berúgott 
emberben nincsen emberséges érzés, ugyanúgy öl ki magából 
az Űr minden együttérzést gyülekezete iránt és átadja a né-



pet a rothadásnak és eszköze, Nebukadreccar valóban érzék-
telenül bánt el vele (21:7). 

A gőg ellen (15—17). — Annyira általános jellegű ez az 
intelem, hogy nehéz volna bármilyen történeti eseményhez 
kapcsolva alkalmát, helyét és idejét megállapítanunk. De bi-
zonyára olyan döntő pillanatban hangzott el, amikor szinte 
utolsó figyelmeztetésként kellett a prófétának elmondania. 

Saját felelősségére beszél itt a próféta. Ezért lesz a hangja 
és stílusa gyengéd, szívhez szóló és könnyeket fakasztó. Atyai 
aggodalom és féltés érződik minden szavában. Az egész ige-
hirdetés a próféta saját szava és ezért a meghallgatásra fel-
hívás csak valami megelőzőnek a folytatása lehet. A próféta 
intelme vagy a szövetségi ünnepen, vagy az újévi trónralépési 
ünnepen hangzott el, amikor az egész gyülekezet Isten ki-
rállyá levésének a tényét éli át. 

Ebből a helyzetből érthető meg a prófétának az a kijelen-
tése is, hogy a gyülekezet feszülten vár a világosságra. Mö-
götte minden bizonnyal az a kép húzódik meg, hogy a kult i-
kus szimbolika értelmében Isten fényes glória kíséretében 
megjelenik és benne szimbolizálódik egyúttal a gyülekezet 
üdvössége, szabadulása is. 

A 16. versben használt képnek kettős vonatkozása is van. 
Egyrészt arra utal, amiről Arnos próféta is beszél, hogy a vá-
lasztott nép annyira kívánta Isten napja nem a világosság, 
hanem a sötétség napja lesz a gyülekezet számára. Másrészt 
az emberi elbizakodottság ellen beszél ebben a képben: Aho-
gyan a vándor rettegés között teheti meg a hátralevő utat, ha 
nem érkezik meg a sötétség előtt céljához, ugyanúgy zsák-
utcába kerülnek azok az emberek is, akik nem térnek meg 
Istenhez még az ítélet eljötte előtt (vö. Am 8:9). Aki nem Is-
tenben bizakodik, hanem saját igazságában, annak az ú t j á t 
„sötét felhővel" vonja be az ÚR. És ha a gyülekezet a prófé-
tának ezt az utolsó intelmét is elutasítja, akkor keserű köny-
nyekkel kell megsiratnia népének a sorsát és sírnia kell a 
népnek magának is a kikerülhetetlen fogság miatt (17). 

A királyhoz intézett figyelmeztetés (18—19). — Ez a sza-
kasz annyiban kapcsolódik az előzőhöz, hogy vonatkozása van 
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a 17. versre, ahol a nép fogságba viteléről volt szó. De tar-
talmilag azért is találkozik egymással a két prófécia, mer t itt 
is, ott is a gőg és elbizakodottság ellen fordul a próféta (18). 
Nem helytálló Volznak és Rudolphnak az a véleménye, hogy 
a próféta Izráel királyának már megtörtént fogságba vite-
lére célozna. Nem is valószínű, hogy szószerint értendő az a 
kijelentés, hogy „leesett fejetekről dicsőséges koronátok", hi-
szen semmi nyomát sem talál juk az ÓT-ban annak, hogy a 
király anyja is koronát hordott volna. Képies beszédről van 
tehát itt szó. Illetve arról, hogy a próféta már előre lá t ja a 
király és népe sorsát. 

Ha Jójákím királyra vonatkoztatjuk, aki 17 esztendős korá-
ban lett királlyá és anyja, Nehústá uralkodott helyette, ak-
kor biztos kapcsoló pontot találunk a szakasz megértéséhez. 
Nehéz politikai körülmények között történt meg ez a t rónra-
lépés és annak megünneplése. A prófétának minden oka meg-
volt rá, hogy figyelmeztessen erre. Nem ünnepi pompára, 
hanem gyászra utal, hiszen az „üljetek veszteg" kifejezés 
talán a hamuba ülésre utal. Isten kezének a súlya alatt aláz-
kodjanak meg inkább, mert a király méltósága és dísze, a 
korona (amely szimbolizálja a királyi üdvösség-ígéretet!) le-
esett fejükről és szertefoszlott minden arra vonatkozó re-
ménység, amióta az ország nagy részét meghódította az északi 
ellenség. 

A 19. vers közelebbről í r ja le a reménytelen helyzetet, 
hogy felhívását a megalázkodásra megokolja. Júda déli ré-
szén már ott az ellenség, a városokat megszállta, lakosságát 
fogságba vitte. Oda tehát nem lehet már menekülni. Nincs 
szövetséges hadsereg, amely meg tudná nyitni az oda vezető 
utat (vö. 2Kir 24:8kk). Jeruzsálemet magát ostromolják és a 
sorsa elkerülhetetlen! Mindenki fogságba esik — mondja a 
próféta és Isten ítélete minden emberi büszkeséget, önteltsé-
get, gőgöt és hamis reménységet a porba dönt. 

Panaszdal Jeruzsálem fölött (20—27). — A próféta igéi Je-
ruzsálemnek szólnak. Jeruzsálem parázna nő és házasság-
töréséért (a szövetségi szeretet megtagadásáért!) lakolnia kell, 
mint a 2. fejezetben. 

Talán abból az időből datálódik ez a szakasz, amikor Jó-
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jákím alávetette magát a bábeli uralomnak. így érthető meg, 
a fővároshoz intézett kérdés is a rábízott nyáj holléte felől, ti. 
Júda déli részének az elveszítése miatt . A királyi székhely 
lelkiismeretlenül áldozza föl a rábízott lakosságot és az egész 
országot, ahol pedig a kegyességet, tehát az igaz hitet kellett 
volna megőrizni. 

Már Aház király kora óta kereste Júda a két folyam orszá-
gának a kegyeit s ezért mondhatja a próféta, hogy hiszen te 
tanítottad, szoktattad erre őket (21). Ez a valláspolitikai en-
gedményekkel összekapcsolt eltévelyedés azonban nagy vétek 
a próféta szemében (22), ami azután úgy bosszulja meg magát 
a gyülekezeten, hogy a „szeretőből" „elnyomó" lesz, a szere-
tettből pedig nem egyenrangú partner, hanem eszköz, akinek 
magára kell vállalnia a megerőszakolt rabszolganő helyzetét 
és szerepét. Vö. Ám 7:17, Hós 2:5, És 47:2k, Náh 3:5. 

A város nem ismeri föl azonnal, hogy vétkezett és bűnbá-
natot kellene tartania. Ez a fölismerés csak lassan érett meg, 
amihez természetesen a próféta intelmei is hozzájárultak. 
A bűn és vétek föl nem ismerése és a bűnbánat elmaradása 
azonban csak növeli a vétket, mert oka és eredete a lelkiis-
meretlenség és felületesség. Ezért éleződik ki az igehirdetés 
hangja. A város a parázna nő sorsára jut, nyilvánosan meg-
szégyenítik. 

A 23. versben folytat ja a próféta a vétkek fölsorolását, 
amikről a 22. versben általánosságban szólt. Nincs okunk ép-
pen ezért a 23—24. verseket önálló próféciának tartani, aho-
gyan egyes magyarázók (Rudolph, stb.) teszik. Mert az egyes-
és többesszám váltakozását megmagyarázza az a tény is, hogy 
a 23. vers hasonlata a bölcsességirodalom stílusában hangzik 
el, ahol ez a jelenség gyakori. Ezért nincs szükség arra, hogy 
az egyesszámot korrigáljuk (Duhm). 

A prófécia helyét és tartalmát pontosan meghatározza a 
konkrét történeti helyzet. Egy évszázada jár a nép a maga 
választotta hamis úton. Már nem is tud mást tenni, annyira 
a természetévé vált ez a magatartás. És ez a bűn alapvető 
jellegű, mindent meghatározó. Azzal a hasonlattal, hogy a 
néger bőrének a színét, a párduc pedig bundájának a foltjait 
nem tudja megváltoztatni, nem azt akar ja mondani Jeremiás, 
hogy a bűn veleszületik az emberrel. De a szokás második 
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természetévé lett, nem tud tőle megszabadulni és megreked 
a non posse non peccare rabszolgaságában (vö. Jn 8:34). Hi-
szen éppen abban van a bűn belső ítélete, hogy a rossz mel-
lett hozott minden döntés csökkenti az ember erkölcsi sza-
badságát és végül ennek a szabadságnak az elvesztéséhez ve-
zet. A bűn mélységét és az emberi tehetetlenséget ismerte az 
ÖT is és így világosan utal a megváltó kegyelem szükségére. 

A próféta nem húzza meg az utolsó pontig a vonalakat, 
csak a külső ítéletnek az elkerülhetetlenségét hangsúlyozza, 
amit azután egy hagyományos képpel, a szél hajtot ta polyvá-
val szemléltet. 

A fejezet befejező versei visszatérnek megint a hűtlen asz-
szony képéhez és ecsetelik Jeruzsálem bűnét és sorsát. Isten 
maga pellengérezi ki az Istenéről megfeledkezett hazugot, 
fölfedi szemérmét, amit a hetéra kultusszal megbecstelenített. 
Annyira hozzászokott már ezekhez a gyülekezet, hogy nem is 
vágyódik a tisztaság után, legkevésbé akar megtérni. Itt már 
felesleges minden felhívás a megtérésre, bűnbánatra! Sivár 
jajkiáltás, mint a halott elsiratása, amire még f u t j a a próféta 
erejéből. Mert az ÓT hivő embereire annyira jellemző kér-
désre: „Meddig tart ez még?" — kevés reménység csendül ki 
a végső megtérés szempontjából. Inkább kemény szemrehá-
nyás és az ítélet megokolása ebben az értelemben: „Meddig 
tarthat még ez az állapot?!" 

A NAGY SZÁRAZSÁG 

14:1-16 

1 Az ÜR igéje,1 amelyet Jeremiásnak mondott a száraz-
ságról: 

2 Gyászba borult Júda, 
kapui2 kidőltek, 

gyászolnak a földön 
és Jeruzsálem kiáltása fölszáll. 

3 Előkelői' vízért küldik kicsinyeiket: 
a tócsára is elmennek/' 

de vizet nem lelnek; 
üres edényekkel térnek vissza. 
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Szégyenkeznek, pironkodnak, 
eltakarják a fejüket. 

4 A megrémült termőföld miatt, 
— mert nem volt eső az országban — 

szégyent vallanak a szántóvetők, 
eltakarják a fejüket. 

5 A szarvas is a mezőn ellett és otthagyta,5 

mert nem volt fű. 
6 A vadszamarak·' megálltak az utakon, 

levegő után kapkodtak mint a sakálok, 
szemük (szikrája) kialudt, 

mert nem volt fű. 

7 Ha bűneink vádolnak bennünket, 
URam, cselekedjél nevedért, 

mert számtalanszor elpártoltunk, 
vétkeztünk ellened! 

8 Óh Izráel reménysége, 
szabadítója a szükség idején! 

Miért akarsz jövevény lenni az országban, 
aki vándorként csak éjjelre tér be? 

9 Miért vagy olyan, mint a riadt ember, 
mint a hősködő, aki nem tud megszabadítani? 

Hiszen te körünkben vagy, URam, 
nevedről neveznek bennünket: 

ne hagyj el bennünket! 

10 Azt mondta az ÜR erről a népről: Ügy ide-oda hajbó-
kolni, — azt szerették, nem kímélték a lábukat. Azért nem 
kedvelte őket az ÜR és most megemlékezik a bűnükről és 
meglátogatja vétkeiket. 

11 Azt mondta nekem az ÜR: Ne imádkozzál ennek a 
népnek a javáért!7 12 Ha böjtölnek is, nem hallgatok es-
deklésükre. Ha égőáldozatot vagy ételáldozatot mutatnak be,s 

nem lesznek kedvesek előttem. Sőt fegyverrel, éhínséggel és 
dögvésszel vetek véget nekik. 

13 Erre azt mondtam: Jaj URam, én URam! De hiszen a 
próféták mondogatják nekik: Fegyvert nem láttok, éhínség 
nem tör rátok, sőt igazi békességet adok nektek ezen a he-
lyen. 14 De azt mondta nekem az ÜR: Hazugságot pró-
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fétálnak11 nevemben a próféták. Nem küldtem őket, nem pa-
rancsoltam nekik, nem is beszéltem velük! Hazug látomást, 
varázslást, hiábavalóságot és maguk koholta csalárdságot10 

prófétálnak nekik.11 15 Ezért azt mondta az ŰR a prófé-
ták ellen, akik a nevemben prófétálnak, bár én nem küldtem 
őket mégis és azt mondogatják: Fegyver és éhínség nem lesz 
ebben az országban! — Fegyver és éhínség által lesz végük 
ezeknek a prófétáknak! 16 A nép pedig, amelynek pró-
fétálnak, odadobva hever majd Jeruzsálem utcáin az éhínség 
és fegyver miatt és nem lesz, aki eltemesse őket, — őket és 
feleségüket, fiaikat és leányaikat. így öntöm ki rájuk a ma-
guk rosszaságát. 

1 A szövegből néhány szó kiesett, de fordításunk jól magfelel ér -
telmének. így is lehetne fordítani: „Ez voit az ÜR igéje Jeremiáshoz 
a szárazság dolgában." — 2 A kapuknál zajlik le a nyilvános élet és 
az egész forgalom. Ezért mondanak „kapukat" a „lakosság" helyett, 
vö. Es 3 : 26. — 3 „Fényes uiraik vízért küldték a jobbágyokat" — 
ebben az értelemben veendő a szöveg. 4 A nagy tavak és a város 
magántulajdonban lévő ciszternái kiapadtak. Ezért a gazdagak a déli 
nagy kutakhoz küldik a jobbágyokat. 5 A szarvastehén önfeláldozóan 
szokta gondozni különben a borját. 6 2 :24, Zs. 104 :11. — 7 Vö. 
7 : 16, 11 :14, 15 : 1, Ex 32 :10. — 8 Vö. 6 : 20, 7 : 21k. — 9 6 :14, 8 : 11, 
23 :17, 27 : 10, Ez 13 : 14. — 10 5 : 12, 23 :16.26. — 11 Több kézirat alap-
ján vö. BH. — 

Nem nyilvános prófécia, hanem párbeszédről van itt szó. 
Szárazság senyveszti az országot. Város és falu, ember és ál-
lat egyaránt szenved (1—6). A nép a templomba zarándokol 
és esőért könyörög Istenhez (7—9). De az Űr nem hallgatja 
meg könyörgését. A próféta lát ja , hogy Isten nem szünteti 
meg ezt a nyomorúságot, sőt még nagyobb szükségről prófé-
tál (10—16). 

A nagy költő-próféta megragadó képet fest a szárazságról 
(1—6). Halljuk a városok siránkozását, a parasztok nyomorát, 
az állatvilág sóhajtozását. Remegve állnak a városok előkelői 
a város kapujában, a szolgák és jobbágyok a forrásoknál ke-
resik a vizet, fönt várnak a szomjazok, de a rabszolganők 
üres korsókkal térnek vissza. Nincs víz, nincs kenyér, nincs 
takarmány! A szárazság már régóta tart és már a mezei álla-
tok is szenvednek tőle. 

Palesztinában sok nagyon súlyos szárazság és éhínség volt 
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már napjainkig. Ha elmarad a korareggeli eső, vagy a keleti 
szél kiszikkasztja a mezőt, akkor elkerülhetetlen a nyomor 
városban és falun egyaránt. A királyok nagy tavakkal és víz-
vezeték-rendszerrel igyekeztek megoldani ezt a problémát. 

A nyomor hétől-hétre nő. Megkezdődött a városban. A ka-
puk előtt a széles térségen összesereglenek az emberek és pa-
naszkodnak. Piszkos gyászruhában (vö. a qdr gyök jelenté-
sét: piszkos, sötét) ülnek és gondterhelt arcukat a földre sze-
gezik. Majd felugranak, kezüket az ég felé terjesztik és han-
gos imádságba kezdenek. 

Jeruzsálem jajveszékelése vezet át a második strófára. A 
nagy tavak és a magánvízgyűjtők kiapadtak a városban. 
Maga a szarvastehén, a leggyengédebb anya az állatok vilá-
gában, otthagyja bor já t a mezőn az ellés után, mer t nem ta-
lál táplálékot. A szívós vadszamarakat annyira legyengítette 
az éhség és a hőség, hogy tátott szájjal kapkodnak friss le-
vegő után. 

Ilyen szükség idején szokás volt, hogy a gyülekezet a temp-
lomba zarándokolt (vö. Jóéi l:13k, 2:15kk). Általános böjt 
kezdődik (7—9). A menetet a papok vezetik, a nép gyászru-
hában menetel u tánuk jajgatva és siránkozva. Fent a Sionon 
nagy áldozatokat mutatnak be. A nép leborul a szentély előtt, 
a pap imádkozik. A nép nevében megvallja a bűnöket és kéri 
Isten segítségét: „Hiszen te körünkben vagy, URam, neved-
ről neveznek bennünket: ne hagyj el bennünket!" De a jólét 
idején nem akart tudni a nép vétkeiről (2:23, 2:35). Most siet 
a templomba, bűneit megvallani és Isten segítségét kérni a 
„nevéért" (vö. Zs 23:3), azaz nyilatkoztassa ki a nevét: mu-
tassa meg, hogy mindenható és jóságos Isten, aki nem hagyja 
cserben a róla nevezett gyülekezetet. 

Most egyszerre Isten az egyetlen segítség és Palesztina a 
lakóhelye. Igen, de most mint valami idegen, nem törődik az 
országgal. Ö a mindenható, de most olyan, mintha megriadt 
volna: tanácstalan és erőtlen. 

Isten válaszol a nép panaszára és kérésére (10—16). Ez meg-
felel a kultikus szokásnak is. A próféta ott áll lélekben a kö-
nyörgök között és vár ja az Isten válaszát. De a gyülekezet 
kemény választ kap: Jahve nem sokat tart az ilyen bűnbánat-
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ról és zarándoklatról. Sőt nemcsak nem hallgatja meg őket, 
hanem a jelenlegi szükség a nagy ítélet bevezetését jelenti. 
A vész csak most következik, a szárazságra kard, éhség és 
pestis és egy szerencsétlen háború borzalmas katasztrófája. 
Sem a próféta könyörgése, sem más valami nem tud ja Isten 
akaratát , döntését megváltoztatni. 

A fiatal Jeremiás megrendül! Hiszen mindig azt hallotta a 
prófétákról, hogy Isten népét nem érheti baj. Ezek a prófé-
ták azonban hamisan jövendölnek. Meglakolnak é r te és la-
kolnia kell a népeknek is, hogy könnyelműen és meggondo-
latlanul hallgatott rá juk . A beszélgetés Isten és prófétája kö-
zött általános megállapításokkal kezdődik és csak azután vá-
lik egyre személyesebbé (10). Rendkívül szemléletesen kez-
dődik Isten kijelentése a kén szóval: Mintha csak emberi 
kézmozdulattal mutatná Isten, hogy hogyan hajbókol a nép 
erre-arra. Ismeri jól népének a természetét. Ha megszűnt a 
veszély, eltűnik a bűnbánat is. Ha ba j van, akkor azt mondo-
gat ják: „Nosza, szabadíts meg bennünket!" (2:27). De hiszen: 
„Szeretetetek olyan, mint a reggeli felhő és mint a korán 
múló harmat"! (Hós 6:4). Zarándoklatokra hajlandók, nem kí-
mélik a lábukat, nem hosszú az út, nem magos a hegy és azt 
várják, hogy Isten azonnal válaszoljon nekik. Még hozzá 
kedvezően. Isten azonban hiábavalónak és hazugságnak tartja 
ezt a kegyességet, a lábaknak ezt a vallásosságát, ezt az üzleti 
gondolkodást, külső hitet, ezeket a fontosnak tetsző „isten-
tiszteleteket. Minek nekem tömérdek véresáldozatotok . . . 
Jóllaktam a kosok égőáldozataival és a hizlalt marhák kövér-
jével" (És 2:11). 

Ezen a helyen azonban még tovább megy Isten. Elmúlt a 
türelem, a sajnálat ideje. Elkövetkezett a meglátogatás ideje. 
Megbocsátás és szabadítás helyett napvilágra hozza a bűnt, 
ráemlékezik Izráel népe összes bűneire (vö. Hós 8:13, 9:9) és 
büntet. Meglátogatja népét, de nem kegyelemmel, hanem íté-
lettel! A próféta mélyen megrendül, amikor látja, hogyan vé-
lekedik Isten a gyülekezet bűnbánatáról, önkéntelenül is kö-
nyörgésre fogja a dolgot. 

Isten azonban megtil t ja ezt neki (11). Nem egyszersminden-
korra, mint 11:14-ben, ahol teljesen fölborul a szövetségi vi-
szony Isten és a választott nép között. Isten maga veszi ke-
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zébe az ítélet mércéjét és a végpusztulásig sem kíméli népét 
( 1 2 ) . 

Jeremiás nemcsak az érzelmeivel, hanem az értelmével is 
érvel az isteni kijelentés ellen. Bár már elhivatásakor meg 
kellett tudnia, hogy egy pusztító háború fenyegeti népét, de 
mint fiatal ember korának a gyermeke volt és abban a hi tben 
nevelkedett föl, hogy Isten az üdvösség és szabadulás csodá-
latos út jain vezeti választott népét. Hallotta a nábikat, aho-
gyan azok beszéltek nagy ünnepeken a kiválasztott népről és 
rendeltetéséről, küldetéséről. Az volt a dogmájuk, hogy Is-
ten kiválasztott „kedvesét" nem fenyegeti életveszély, aho-
gyan később pedig azt tanították, hogy a kegyes embereket 
nem érheti ba j és kár. Most megmondja Isten, hogy ez a 
dogma tévhiten alapul. Sőt nemcsak tévedés és tévelygés, 
hanem egyenesen bűn. 

Ez a szakasz rendkívül tanulságos abból a szempontból is, 
hogy hogyan nevelte Isten prófétává az Isten embereit. A 
prófétává nevelés műhelyti tkait lebbenti föl ez a szakasz és 
arról árulkodik, hogy hogyan alakítgatta, formálta Isten igazi 
prófétájává Jeremiást, hogyan került egyre inkább belsőleg 
ellentétbe a vele szemben álló hamis prófétákkal. Fellépése-
kor még egyáltalában nem lát ta világosan, mi is a különbség 
közte és korának egyéb prófétái között? Sokkal f inomabb 
lelkű volt, semhogy ezt élesen meg merte volna kezdettől 
fogva fogalmazni magának. Nem is azért lépett föl, hogy fe l -
tétlenül valami ú j a t és nagyot alkosson. Csak amikor m á r 
vérre ment a harc és népének a becsülete, amikor a hite f o r -
gott kockán, akkor jött rá, milyen nagy szakadék választja 
el állítólagos szolga társaitól. És majd a 23. fejezetben kemény 
ítéletet mond róluk. 

Isten igazsága azt eredményezi, hogy elsősorban a gyüle-
kezetet félrevezető prófétákat (itt a szó nem csak prófétát , 
hanem általában vezetőt is jelent!) pusztítja el a kard (há-
ború) és éhség (15). De a népre vonatkozólag is látnia kell 
Jeremiásnak, hogy maga a nép sem ártatlan a tévelygésben. 
Fölismerhette volna az igazi isteni igét, az okos szót (hit és 
értelem kapcsolata!), tudnia kellett volna, mi az Isten a k a -
rata. De csak arra hallgatott, ami kényelmes és ártatlan do-
log volt, ami a hiúságát, kiválasztottsági öntudatát dédelgette 
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és a lustaságát simogatta, ami nem állí totta a vagy-vagy dön-
tés elé, ami nem kényszerítette öneszmélésre: tehát bűnbá-
natra és megtérésre. Ez a vétek mindenki vétke, nincs kivé-
tel. Ezért nem lesz kivétel az isteni meglátogatás idején sem, 
Isten a sa já t rosszaságukat önti vissza a fejükre (16). 

A PRÓFÉTA P A N A S Z A . ISTEN ELUTASÍTJA 
KÉRÉSÉT 

14:17 - 15:4 

17 Sőt ezeket az igéket mondd nekik: 
Szememből könnyek hullanak 

éjjel-nappal és nem apadnak el. 
Mert nagy töréssel törték össze népem 

szűz leányát,1 igen fájdalmas vereséggel. 
18 Ha kimegyek a mezőre, ott 

vannak a kard által elejtettek, 
ila bemegyek a városba, ott 

vannak az éhínség betegei. 
Bizony próféta is, pap is, olyan országba 

vándorolnak, amelyet nem ismernek! 

19 Egészen megvetetted Júdát, 
megutálta Siont a lelked? 

Miért vertél így meg bennünket, 
hogy nincs gyógyulásunk? 

Békességre vártunk, de nincs semmi jó, 
a gyógyulás idejére, de itt a rettegés!2 

20 Ismerjük URam, bűnösségünket, 
atyáink bűnét; vétkeztünk ellened. 

21 Ne útálj meg a te nevedért, 
ne gyalázd meg dicsőséges trónusodat!·5 

Emlékezzél! Ne törd meg velünk 
kötött szövetségedet! 

22 Vannak-e a népek hiábavalóságai között 
esőt adók? Ád-e az ég záporesőket? 
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Nem te vagy-e az ÜR, 
a mi Istenünk? Tereád várunk. 

Hiszen Te alkottad mindezeket! 

15 1 De az Ür azt mondta nekem: Ha maga Mózes4 

vagy Sámuel'* állanának is színem előtt, lelkem akkor sem 
maradna ezzel a néppel. Üzd el őket színem elől, távozzanak! 
2 Ha pedig azt mondják majd neked: Hová menjünk? — 
ezt válaszold nekik: Azt mondta az ÜR: 

Aki halálra való — halálra, 
aki kardra való — kardra; 

aki éhínségre való — éhínségre 
és aki fogságra való — fogságra! 

3 Mert négyfélével látogathatom meg őket — így szól az 
ÜR: Karddal, hogy gyilkoljon, kutyákkal, hogy tépjenek, az 
ég madaraival és a föld vadállataival, hogy egyenek és pusz-
títsanak. 4 Iszonyatossá teszem őket a föld minden ki-
rálysága előtt, Ezékiás fia, Manassé', Júda királya miatt, 
mindazért, amit Jeruzsálem művelt. 

1 Vö. 8 : 21. — 2 Vö. 8 : 15.16. — 3 3 : lök. Mivel 3 : 17 a jövőre 
vonatkozó jövendölés, itt pedig a jelenről van szó, a trónus itt nem 
Jeruzsálemre vonatkozik, hanem a ládára, amely fölött az Isiten dicső-
sége megjelenik. — 4 Vö. Ex 32 : l lkk. 31kk, Numi 14 :13tak. — 5 
Jeremiás másutt mindig az egész nép bűnösségére hivatkozik: 16 :16 
sitb. Vö. Deut 28 : 25, 2Kir 21 : 11.12, 23 : 26, 24 : 3. 

A 16. versben már jelezte a próféta a második nemzeti k a -
tasztrófát: a háborút. A jelenlegi helyzeten méri le, hogy mi 
lesz akkor. Ha már a szárazság ennyi nyomorúsággal já r 
együtt, mi lesz, ha majd az ellenség betör az országba: fegy-
ver, éhség és pestis dühöng? A próféta a családokra gondol: 
apák és fiak elesnek a harcmezőn az asszonyok rémületére. 

Mindezt előre látva azt megtil thatja neki Isten, hogy köz-
benjárjon nála népe és gyülekezete érdekében, de a sírást 
nem. Jeremiás csupaszív ember volt és már az nagy áldása 
volt Istennek, hogy akadt abban a korban egy ember, aki 
együtt tudott érezni népével a pusztulás óráiban. Látomásai-
nak alapja a 16. versben jelzett kard és éhínség. A bekövet-
kező események sejtelme kíséri a prófétát, ahová csak megy: 

12* 163 



a városon kívül látja a város védelmében elesett katonák te-
temeit, a városban az ostrom idején kitört éhínség betegeit 
látja. A legtekintélyesebb réteg, a papság és a próféták mind 
száműzetésbe kerülnek. 

A nyomorúság fokozódása, az első kérés sikertelensége 
(14:1—16), növelik a nép félelmét és ú j abb „könyörgéssel" 
fordul Istenéhez. Ügy érzik, hogy Isten elvetette őket és el-
hagyta. Ezért a legdrágább szavakat mondják ki Isten szívé-
nek megindítására: Isten, Sión, dicsőséges trónusa és a szö-
vetség. Istennek és Sionnak a dicsősége van veszélyben. Ha 
a nyomor tovább tart, nem lehet istentiszteletet tartani, ha 
segít az Űr, akkor újból dicsőíthetik nevét és megerősödik a 
beléje vetet t hit. Gondoljon Isten a szövetségre, amelyből kö-
vetkezik a hit, hogy gondoskodik népéről minden kicsinysége 
és gyarlósága ellenére is (22). Hiszen Istenen kívül senki sem 
segíthet. A pogány isteneknek nincs hatalmuk, hogy esőt csi-
náljanak, az ég nem hullathat magától esőt, csak ha Isten 
megnyitja az eső csatornáit. A gyülekezet tehát Istenhez for-
dul bálványaitól, mint olyan sokszor már történelmi pillana-
tokban. 

Sokan kétségbe vonják ennek a szakasznak a jeremiási ere-
detét, hiszen 2:5-ben maga Jeremiás azért korholja a gyüle-
kezetet, mer t Isten helyet t semmitérő bálványokban hisz, 
itt pedig ennek éppen az ellenkezőjéről volna szó. Viszont 
látnunk kell, hogy nem is a nép mondja ki ezt magától, ha-
nem Jeremiás mondatja ki vele. Az imádság azután azzal zá-
rul, hogy belsőleg á tadják magukat Istennek: Te teremtettél 
mindent, az eget, az esőt és a szárazságot is. Csak te segít-
hetsz, te mindenható Isten. 

Isten elutasítja a próféta kérését (15:1—4). — Isten beszél-
get ebben a prózai szakaszban prófétájával. Isten felelete 
éles ellentétben van a nép bizakodásával. Nem fogadja el 
többé népének Izráelt. Senki és semmi nem indíthatja arra, 
hogy megváltoztassa döntését. Még ha Izráel legnagyobb fér-
fiai: Mózes és Sámuel lennének is a zarándokok között és 
imádkoznának hozzá, azokat sem hallgatná meg Isten. Júda 
lakosai ne tülekedjenek többé Isten t rón ja körül, ő a háború 
átkának ad ja át őket: egyeseket a pestisnek, másokat a kard-
nak, a többieket az éhségnek, a megmaradtakat a fogságnak. 
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Mózest és Sámuelt nemcsak nagy imádkozókként említi a 
próféta (bár erre is gondol), hanem úgy is, mint a nép hőseit. 
Később Illés foglalta el Sámuel helyét és Mózes mellett Illést 
emlegetik (Mt 17:3). Ennek a helynek alapján egyesek az 
ősök továbbélésébe vetett hitet akar ják kiolvasni az Ótestá-
mentomból, akik tehát tovább élnének a túlvilágban, pedig 
a megállapítás lényege egyszerűen ez: Ha ezek a legnagyob-
bak jelen lennének, akkor sem sikerülne Istent elhatározásá-
ban megingatni. Az elküldés Isten színe elől a testi és lelki 
halált jelenti (vö. Zs 51:13). 

A 2. versben a „halál" ebben az összefüggésben a pestist 
jelenti, ahogyan később az Ótestámentom görög fordítása 
(G) a deber-1 gyakran thanatos-al fordít ja és a középkorban 
a pestist így nevezték: a „nagy halál". 

Csak akkor fedezzük föl ennek a szakasznak tartalmi mély-
ségét és művészi nagyságát, ha egészében nézzük a 14. fejeze-
tet és a 15. fejezet 1—4 verseit: A szarvastehén és borja, a 
vigasztalan szolgálólányok, a jajveszékelő gyülekezet a temp-
lomban, a tanácstalan papok és próféták, a megcsonkított és 
eltemetetlen holttestek, a nép könnyező barátja, Jeremiás, a 
kegyes óriások, Mózes és Sámuel, a felséges és félelmetes Is-
ten — mindmegannyi kép és egymásba fonódó realitás! A 
gyors megbánás, a hátborzongató sejtelem, világos felisme-
rés, kemény elutasítás — mindmegannyi érzés és hangulat! 

Gyakran megismétlődött ennek a fejezetnek a nagy alap-
gondolata a történelemben, hogy az emberi bűn nem riad 
vissza a másik ember pusztításától és az ilyen katasztrófákat 
félelmetes fullaj tárok előzik meg. De leginkább az indít meg 
bennünket, hogy hogyan kellett Jeremiásnak saját termé-
szete ellenére a szerencsétlenségek prófétájává lennie. Ami-
kor ő beszél és a maga nevében szól, akkor mindig tele van 
részvéttel (1—6) és szívfájdalommal (17). Amikor Isten beszél 
vele, vagy Isten nevében prófétál, akkor kemény elutasítás 
minden szava. Életének legnagyobb feszültsége éppen az volt, 
hogy ezt a két érzést, ezt a két hangot kellett magában hor-
doznia : szívének és a gyülekezetére haragvó Istennek a hang-
ját. De éppen ez a feszültség vezette el annak az igazságnak 
a fölismerésére, hogy az üdvösséget hirdető hamis próféták 
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mindig csak vigasztaló és simogató üzenete „hazugság" (14). 
Jeremiás a történelmi realitások prófétája volt. Ezt ő maga 
is tudta, fá jdalmas bizonyossággal tapasztalta. 

JERUZSÁLEM VÉGE 

15:5 -9 

5 Ugyan, ki könyörül1 rajtad, Jeruzsálem, 
és ki szánakozik rajtad?! 

Ki tér be (hozzád) és kérdezi meg: 
Békességben vagy-e? 

6 Te dobtál el engem, 
— így szól az ÜR, 

hátat fordítottál nekem. 
Ezért kinyújtottam ellened kezemet,2 

hogy elpusztítsalak; — 
belefáradtam a szánakozásba! 

7 Szélnek szórtam őket szórólapáttal 
az ország kapuiban;3 

gyermektelenné tettem, 
elpusztítottam népem, 

mert nem tértek vissza útjukról. 
8 özvegyei4 számosabbak lettek 

a tenger fövenyénél. 
Én vittem rájuk — az ifjak anyjára — 

déliverőn a pusztítót. 
Én bocsátottam rájuk nagy hirtelen 

az izgalmat és rémületet. 
9 Elfonnyadt, aki hétszer szült, 

kilehelte a lelkét, 
lement a napja még nappal, 

megszégyenült, pirulnia kellett. 
Maradékukat pedig kardélre adtam 

ellenségeik előtt — így szól az ÜR. 

1 Vö. Jer Sir 1 :2 , 7 : 16, És 51 : 19, Náh 3 : 7. — 2 Vö. Ex 6 : 6, 
24 : 11, Deut 4 : 34, 5 15, És 5 : 25, 30 : 30, 31 : 3. — 3 Vö. 13 : 24 és 
Pálfy, Zsoltárok 22 és GDalmain, Arbeit und Sitte in Palästina III, 
123—139. — 4 Vö. BH. 
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A szakasz egyszerű kí-vel (amit egyébként a BH helytele-
nül törlendőnek javasol GS-el összhangban) kapcsolódik az 
előzőkhöz, mert a 15:2—4-ben meghirdetett isteni ítélet kö-
zelebbi indokolása és részletezése szerepel benne. A sok per-
fek tum (prefectum propheticum) pedig arról tanúskodik, 
hogy a próféta megtörtént esemény fölött mondja el panasz-
dalát. Jeruzsálem városállammal kapcsolatban a 2Kir 24:2-
ben leírt háború jöhet csak számításba, mert 597-ben a város 
maga szenvedett csak, nem a vidék, mint itt. 

A bajba jutott várossal senki sem vállal szolidaritást. De 
nem is érdemli meg, hogy „békessége" ( = hogyléte) felől ér-
deklődjenek az a r ra járók, hiszen saját vétkeikért bűnhődik. 
Fölcserélte az isteni rendet emberi sorrendre: az ember ve-
tette el Istent, az ember fordított hátat Istennek (vö. 7:24). 
Ezért nem lehet — emberileg szólva — csodálkozni azon, 
hogy Isten bele fá rad t a szánakozásba és hogy megmutassa, 
ki az Űr, pusztító ítéletével közeledik a lázongó emberhez. 
Az isteni ítélet hagyományos terminológiáját használja Jere-
miás: Isten k inyúj t j a kezét a város ellen. 

A 7. versben közelebbről kifejt i az ítélet módját. Jeremiás 
minden bizonnyal azt akarja mondani a szórólapát gyakran 
szereplő hasonlatával (vö. Mt 3:12, Lk 3:17), hogy a vidéki 
lakosság egyik részét elhurcolják, a másik rész (9b) a fegyver 
áldozata lesz. A kapuk itt is, mint 14:2-ben a vidék lakossága, 
itt azonban a háború színtere is, ahol a hatalmas Isten „sze-
lel". A szérűk egyébként elég gyakran voltak a városkapuk 
közelében. 

A következőkben a nők sorsán szemlélteti Jeremiás a há-
ború következményeit. Számtalan özvegy siratja elesett fér-
jét, a fiatal anyák életük delén meghalt fiaikat elveszítve fé-
lelem és rémület közepette élnek. Egy hétgyermekes anya 
összes fiait elveszítette és amikor a hírt megmondják neki, 
holtan rogy össze. A keleti anyának nemcsak a boldogsága, 
hanem a becsülete is a fiaiban van. Nemcsak a fájdalom, ha-
nem a szégyen is összetöri a szívét és meghal velük együtt, 
mer t nélkülük sem becsülete nincs már az emberek előtt, 
sem értelme az életének. 

így végződik a nagy szárazság idejéből való panaszdal a ki-
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látástalan sötétséggel. Maga Jeremiás is csak sírni és gyá-
szolni tud emiatt, segíteni már nem. A menny bezárult és így 
a próféta kezei is meg vannak kötve! 

JERUZSÁLEM PANASZA ÉS RENDREUTASÍTÁSA 

15:10-21 

10 Jaj1 nekem anyám2, mert arra szültél, 
hogy perlekedjem és viszálykodjam 

az egész ország ellen! 
Nem adtam kölcsönt, nekem sem adtak kölcsön,3 

mégis mindenki átkoz engem. 
11 Bizony URam'1, előtted szolgáltam a jóval, 

közben jártam nálad az ellenségért 
a veszedelem és szükség idején. 

12 Vajon eltörik-e a vas5, 
az északi vas és réz? 

13 Javaidat és kincseidet 
prédául adom ingyen, 

minden vétkedért 
egész határodban. 

14 Ellenségeid rabszolgájává teszlek 
olyan országban, amelyet nem ismersz, 

mert tűz gyulladt haragomban, 
ellenetek ég! 

15 Te ismersz. 
URam! Emlékezzél meg rólam és látogass meg, 

állj bosszút értem üldözőimen! 
Hosszútűrésed miatt el ne ragadjanak engem! 

Tudd meg, hogy érted hordoztam gyalázatot! 
16 Ha rám találtak igéid, faltam azokat, 

igéid lettek örvendezésem 
és szívemnek öröme. 

Mert a te nevedet hordozom6, 
URam, Seregek Istene. 
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17 Nem ültem a tréfát űzők közösségében7 

és nem vigadoztam. 
A te kezed miatt magamban ültem,8 

mert bosszúsággal töltöttél el.9 

18 Miért lett szüntelenné a fájdalmam 
és sorvaszt gyógyíthatatlan zúzódásom?10 

Olyan lettél hozzám, mint a csalóka patak,11 

aminek nincsen állandó vize. 

19 Erre így felelt az ÜR: 
Ha megtérsz, megtérítelek, 

megállhatsz a színem előtt, 
és elválaszthatod a drágát a hitványtól, 

az én szám leszel. 
Ők térnek meg tehozzád, 

nem térsz meg hozzájuk. 
20 Ezzel a néppel szemben 

bevehetetlen ércfallá teszlek. 
Harcolni fognak ugyan ellened, 

de nem bírnak veled, 
mert én veled leszek: 

megszabadítalak és megmentelek, 
— így szól az ÜR! 

21 Meg foglak menteni a rossz emberek kezéből 
és kiváltalak az erőszakosok markából. 

1 Jeremiás híres koinfesszi óinak a sarába tartozik ez a szakasz, vö. 
12 : lkik, 16 :111, 20 : 7kik. — 2 Vö. 20 :14, Jób 3 :1. — 3 Közmondás 
lehetett, amelynek az értelme: pénzdolgok váltjáik ki az emberek kö-
zött legkönnyebben az ellentéteket. Talán így lehetne szabadabban 
fordítani: „Sem hitelezője, sem adósa, nem vagyok senkiinek!" — 4 
'Amén olvasandó az 'ámar helyett. Vö. BH. — 5 A 12—14. versek 
semmiképpen sem illenek beíle ebbe az összefüggésbe. Szövegük is ren-
kívül romlott. — 6 Vö. 7 : lOkk. — 7 Jób 31 :5, Zs 1 :1, 26 : 3—4. — 
8 Vö. 12 :7, 16 : lkik. „Isten keze" képdes megjelölése hatalmának, 
amely birtokba veszi elihivatásakor a prófétát: 20 :7, És 8 : 11, Ez 1 : 3, 
3 :14—22, 8 :1 stb. — 9 Vö. 6 :11. — 10 Vö. 17 :14, 30 :15. — 11 
Nyáron a vádik medre kiszárad és becsapják azokat, akik vizet keres-
nek bennük: Jób 6 :15kk, És 58 :11, Mik 1 :14. — 

Ez a szakasz Jeremiás konfessziója, vallomása arról, hogy 
mennyire ember ő is és milyen könnyen kerül kísértésbe az 
Isten igéjét igazán hirdető ember, ha nem az emberek szája 
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íze szerint végzi azt. Jeremiásnak súlyos belső lelki harcokat 
és kemény külső megpróbáltatásokat kellett kiállnia küldeté-
sének a teljesítése közben, mert ú j a t és szokatlant mondani 
Istenről és szándékairól gyülekezetéről. 

A prófétai szolgálat terhes (10—11. 15—18). 
Érthető, hogy a meghirdetett kemény és fenyegető igék 

egyre több embert tet tek a gyülekezetben ellenségévé. Szülő-
városában már a saját testvérei és rokonai akar ták megölni 
(vö. ll:18kk). Jeruzsálemben halálos ellenségei lettek a pa-
pok és az üdvpróféták. A kör szinte bezárult már körülötte. 
Joggal nevezi tehát magát olyan embernek, aki az egész vi-
lággal harcban áll (10) és perel, aki az egész ország harcának, 
támadásának és bántalmazásának a célpontjává lett . Szinte 
vádolja magát azzal, hogy örök ellensége lett mindennek és 
mindenkinek. Ahová csak megy, ahová csak nyúl, fölizgatja 
a kedélyeket. Pedig senkinek sem adósa, de nem is hitelezője, 
hogy félni kellene tőle! Minden és mindenki esküdt ellensége 
az országban, neve fogalom, illetve az átkozás tárgya. Pedig 
senkit sem bántott, senkit nem nyomorgatott, senkit meg 
nem sértett. 

Szolgálatában és küldetésében mindig embertársai javát 
tar tot ta szem előtt. Sőt tovább ment: Nemcsak a saját népét 
szerette forrón és benne a népének minden egyes tagját, ha-
nem még az ellenségeiért is tudott imádkozni és ha vesze-
delemben, vagy szükségben voltak, nem maradt el Jeremiás 
közbenjáró imádsága az Úrnál. Úgy gondolom azonban, hogy 
itt az ellenség szónak nem jézusi értelme van még. Jeremiás 
azokra az ellenségeire gondol saját népén, a saját gyülekeze-
tén belül, akik az életére törtek, akik átkozták és gúnyolták. 

Nagyon életes és reális dolog az, amit ezekben a versekben 
elmond a próféta. Nemcsak azt akar ja mondani, hogy nyil-
vánvaló ellenségeiért a választott népen belül, a papokért és 
üdvprófétákért fölemelte kérő és könyörgő szavát Istennél. 
Jeremiás lát ja azt is, hogy a nép vezető emberei, az ún. arisz-
tokrácia hogyan zsarolja a szegényebb néprétegeket pénzköl-
csönzéssel, tehát uzsorával és kamattal . Sokszor nagy szük-
ségbe jutottak emiatt a szegény néprétegek. A különböző kö-
vetségek és idegen zsoldosok költségeit mindig ennek a nép-
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rétegnek kellett megfizetnie adóban stb. Jeremiás ez ellen is 
szót emelt csakúgy, mint minden igazi próféta, pl. Ésaiás és 
Ámos is. De a dolog természetében rejlik, hogy ezek az em-
berek mégsem Jeremiás mellé álltak, mert Jeremiás ezeknek 
is szemébe mondta az igazságot (baálok tisztelete stb.). Ami-
kor szükségbe jutottak a veszedelem és szükség idején (elzá-
logosítás), Jeremiás szenvtelenül nézhette volna vergődésü-
ket. De nem ezt tette. Fá j t neki az igazság megcsúfolása. 
Fá j t neki — és imádkozott megcsúfolóiért. Az ótestámentomi 
imádságos élet csúcspontja ez s ebben Jeremiás példamutató 
nekünk is. 

És mi az eredmény? Mindnyájan átkozzák, szidják a pró-
fétát , mintha annak is ő lenne az oka, hogy szükségben van-
nak (10). Olyan vasjellem vagy keménykötésű próféta mint 
Illés vagy Ésaiás ezen is túl tet te volna magát. A sokkal gyen-
gébb lelkületű Jeremiás ezt nem tudja megtenni huzamosabb 
ideig. Egyszer csordultig lesz a pohár, az idegek megfeszül-
nek, elszakadnak és nincs tovább. A szeretet és a barátság, a 
megértés és megtérés után sóvárgó próféta rendkívül sokat 
szenved emiatt. 

A próféta körüli ellenségeskedés erősségét és nagyságát bi-
zonyítja, hogy az a Jeremiás, aki legszívesebben elfordítaná 
kérő imádságával az ítéletet, a 15. versben arra kéri Istent, 
hogy ne halassza el hosszútűrően az ítélet végrehajtását. Azt 
kéri, hogy Isten saját magát bosszulja meg ellenségein Je re -
miás érdekében. Annyira bizonyos ügye igazságában, helyes-
ségében, ahogyan tudja, hogy Istennek igaza van és ezért 
kéri, hogy saját magáért lépjen közbe és ebben az esetben 
segítenie kell a szolgájának is. (15). Ezzel teljesítené Isten azt 
az ígéretét, amelyet a próféta elhívásakor adott neki. 

Az ilyen kérdéseknél nem szabad megfeledkeznünk arról, 
hogy Jeremiás és kora még nem ismerte a túlvilági viszonzás-
hitet, tehát még nem volt megváltás-hite. Neki arra kellett 
gondolnia, hogy ügye itt a földön győzedelmeskedjék lá tha-
tóan és kézzelfoghatóan: ellenségei ne diadalmaskodhassanak 
fölötte. Ha pl. Jeremiás hirtelen meghalt volna, akkor ellen-
ségeinek lett volna igazuk. 

És ennek nem szabad megtörténnie, mer t ez Isten ügyének 
a kudarcát is jelentené! Ezért kellett azt kérnie, hogy te l je-
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sedjék be ellenségein az ítélet. Pedig vérzett a szíve, ha a nép 
pusztulására gondolt. Emlékeztetnie kellett Istent arra, hogy 
Ö miatta kapja a gúnyt és kérnie kellett, hogy láthatóan 
vegye le róla ezt a szégyent ellenségei megítélésével. A gyü-
lekezet és egyes kegyesek sokszor elmondták Jeremiásnak 
ezt az imádságát, de igen kevés esetben volt azonos a helyze-
tük Jeremiáséval! És még kevésbbé illik az ilyen kérés azok-
nak a szájába, akik tudják, hogy „Enyém a bosszúállás, én 
megfizetek, azt mondja az ÚR!" És Jézus ezt a parancsolatot 
adta: Szeressétek ellenségeiteket! 

Keserű gondolatokat ébreszt Jeremiásban a szolgálat siker-
telenségére, megszégyenülésére gondolás (16). Mi jutot t neki 
az életből, annak szépségéből, jó dolgaiból?! Persze egyet tu-
dott: Az ŰR beszélt hozzá. Ez volt öröme és gyönyörűsége. 
Isten prófétává tette és ő hűségesen eleget tett ennek a meg-
bízatásnak. Ahányszor csak kapott ilyen igét Istentől, sóvá-
ran fölvette magába, ahogyan az ember lenyeli kedvenc éte-
lét (vö. Ez 3:lkk, Ján 4:32kk). Az volt életének az öröme, 
hogy Isten tulajdona és az ö nevét hordozza (v. 9. 7:10kk). 
Idővel azonban meg kellett tapasztalnia, hogy a prófétai szol-
gálat válaszfalat von közte és népe között, hiszen próféciája 
mindig fenyegetés és büntetés, harag és ítélethirdetés volt 
népe ellen. Így töltötte el az Isten igéje fájdalommal és bosz-
szúsággal. Nem örülhetett gyanútlanul a többiekkel. Egyedül 
maradt és elhagyatottá lett . 

Jeremiás azonban nem volt álszent elkülönülő. Természete 
az emberi közösségbe noszogatta. De most meg kellett érnie, 
hogy hogyan néznek el fölötte az emberek. Kerülik. Rásza-
kad a nagy emberek nagy egyedülléte! Eddig az vigasztalta, 
hogy Isten megbízottja a világban és ha az emberek elhagy-
ják is, méltó marad a szolgálatra. Most Istent is ellenségének 
érzi! Ebben a csüggesztő pillanatban azonban ezt is elfelejti 
és csak a nélkülözést, a mindenből kizártságot (17) érzi és 
látja. 

Kitör belőle a panasz: ö rökké így kell ennek lennie? (18.) 
Sőt egyenesen szembefordul Istennel. Szemrehányást tesz 
neki: „Ölyan lettél hozzám, mint a csalóka patak, aminek 
nincsen állandó vize"! Nem tudok rád hagyatkozni, nem tel-
jesítetted az elhivatásomkor adott ígéretedet sem, hogy „ve-
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lem leszel"! — Keleten sok olyan patakmeder van, amely az 
esős évszakban tele van vízzel. De amikor hosszabb ideig tart 
a szárazság, eltűnik a mederből a víz, kopár lesz. A benne 
vizet kereső ember csalódik. Az ilyen patakot nevezik csalóka 
pataknak. Ilyen vagy Te is Isten! — mondja Jeremiás. Reád 
hagyatkoztam, bíztam benned és cserben hagytál, becsaptál! 
Az a Jeremiás mondja ezt, aki egyébként Istent az igazi for-
rásnak nevezte elhivatása kezdetén (2:13). Most ugyanazt az 
Istent csalóka pataknak mondja, aki semmiben sem különbö-
zik a lyukas vízgyűjtőktől! 

Itt érkezik el Jeremiás panaszának a mélypontjához (19). 
És most elmondja, hogy mit válaszolt neki Isten a panaszra. 
Nem kap elismerő vagy vigasztaló szavakat, hanem jellem-
zően ezt parancsolja Isten: Térj meg! Ugyanazt a figyelmez-
tetést kapja, amit olyan sokszor kimondott Jeremiás intelem-
ként a gyülekezetnek a megmenekülés egyetlen ú t jaként , az 
egyetlen helyes emberi magatartásként Isten jelenlétében. 
Most neki is szüksége van erre a megtérésre. Most neki is 
meg kell hallania ezt az intelmet. Csak ha megtérsz, akkor 
térhetsz megint vissza hozzám és lehetsz ezután is az én szol-
gám! 

Isten tehát arról beszél, hogy Jeremiás magatartása Isten 
iránt nem helyes. Bűnös emberként ítéli meg Isten szándé-
kait vele is, meg a gyülekezettel is! Neki is mássá kell lennie, 
csak akkor tud ja Isten országa építésénél fölhasználni és kü-
lönleges feladatokkal megbízni. Ha világos, helyes, tiszta dol-
gokat és nem tisztátalant beszél, akkor lehet továbbra is Is-
ten szája (19b). Az a száj, amely kesereg és zúgolódik Isten 
ellen, nem tud tanúskodni Istenről! Jeremiásnak keserves 
harcban, belső lelki vívódások közepette kellett mindezt meg-
tanulnia. Szolgálatának egyenesen az eredményessége függ 
attól, hogy ezt meg tudja-e tanulni vagy sem. 

Csak amikor már látja Jeremiás, hogy mi t kell cselekednie, 
hogy hogyan kell a megtérést saját magán elkezdenie, akkor 
kapja meg az ígéretet (20), hogy mit akar és fog Isten tenni 
érte. Ha megtérsz hozzám — mondja Isten, akkor hozzád kell 
megtérniök azoknak, akik most elfordulnak tőled, akik ki-
gúnyolnak és megtagadnak minden közösséget veled, de — 
velem az Istennel is! Jeremiás lesz akkor a szilárd és erős 
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pont a gyülekezet életében. Hátát Istennek támasztva tud 
majd harcolni — valóban úgy, ahogyan elhivatási víziójában 
feladatként kapta Istentől. S mintha ú jból szolgálatba he-
lyezné Isten, megismétli az ígéretet, amelyet szolgálata ele-
jén kapott 1:18-ban. Erős ércbástya, bevehetetlen ércfal lesz 
a gyülekezetben. Nem tudnak megbirkózni vele, mert Isten 
lesz vele, hogy kimentse a kezükből, hogy megszabadítsa 
mindenki hatalmából (21). 

Istennek ez az ígérete csodálatosan beteljesedett Jeremiás 
életében. A természeténél fogva gyenge, a szolgálat t e rhe 
alat t majdnem összeroskadó próféta erős lesz és egyre szilár-
dabb, míg végül az egyetlen lesz, aki még áll az elesettek kö-
zött — az egyetlen, aki biztos pont volt a nép szemében, 
amikor mindenki tanácstalan volt. így lesz Isten kegyelme 
csodálatosan hatalmas a gyengékben! 

JEREMIÁS ÉLETE ÍTÉLETET PÉLDÁZÓ ÉLET 

16. FEJEZET 

1 Majd így jött hozzám az ŰR igéje: 2 Ne végy 
magadnak feleséget, ne legyenek fiaid és leányaid ezen a he-
lyen! 3 Mert azt mondta az ŰR a fiakról és leányokról, 
akik ezen a helyen születnek és az anyákról, akik szülik őket 
és az atyákról, akik nemzik őket ebben az országban: 4 
Halálos betegségben halnak meg, nem gyászolják meg és nem 
temetik el őket. Trágyává lesznek a földön, vagy fegyver és 
éhínség miatt lesz végük, holttestük pedig az ég madarainak 
és a föld állatainak az eledelévé lesz. 

5 Mert azt mondta az ŰR: Ne menj be halotti tort ülő 
házba (siralomházbaj, se siratni nem menj, se részvétet ne 
mutass irántuk! Mert elvettem békességemet ettől a néptől 
— így szól az ÜR — a szeretetet és irgalmat. 6 Meghal-
nak nagyok és kicsinyek ebben az országban: Nem temetik 
el, nem siratják el őket, nem vagdossák össze magukat, a ha-
jukat sem nyírják le értük. 7 Nem törnek meg gyászo-
láskor szokásos kenyeret vigasztalásul a halottért. Nem itat-
ják őket a vigasztalás kelyhéből1 atyjukért és anyjukért. 
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8 Lakodalmas házba se menj be, hogy leülj velük enni és 
inni! 9 Mert azt mondta a Seregek URa, Izráel Istene: 
Elnémítom ezen a helyen szemetek láttára még a ti napjai-
tokban az öröm és örvendezés hangját, a vőlegény és menny-
asszony hangját. 

10 És ha majd megjelented ennek a népnek mindezeket 
az igéket, ők pedig azt mondják neked: Miért jelentette ki az 
ÜR ellenünk mindezt a nagyon rosszat?2 Mi a bűnünk és vét-
künk, amit elkövettünk Istenünk, az ŰR ellen? — 11 ak-
kor ezt mondd nekik: Azért, mert elhagytak engem atyáitok, 
— így szól az ŰR — és más istenek után jártak, azokat szol-
gálták és azok előtt borultak le! Engem meg elhagytak és 
nem őrizték meg tanításomat. 12 Ti pedig rosszabbul 
cselekedtetek atyáitoknál. Mert ti mindnyájan megátalkodott 
rossz szívetek szerint jártok és nem hallgattok reám. — 13 
Ezért messzire hajítlak benneteket ebből az országból olyan 
országba, amelyet nem ismertek sem ti, sem atyáitok. Ott 
majd éjjel-nappal szolgálhattok a más isteneknek! Mert nem 
kegyelmeznek meg nektek! 

14 Azért napok jönnek — így szól az ŰR —, amikor nem 
mondják többé: Él az ÜR, aki fölhozta Izráel fiait Egyiptom 
országából, hanem: 15 Él az ŰR, aki fölhozta Izráel fiait 
Észak országából és mindazokból az országokból, ahová szét-
szórtam őket. Mert visszaviszem őket a földjükre, amelyet 
atyáiknak adtam. 

16 Íme, sok halászért küldök — így szól az ÜR —, 
hogy halásszák ki őket. Azután pedig sok vadászért küldök, 
hogy hajtsák össze minden hegyről, minden halomról és a 
sziklahasadékokból. 17 Bizony szemmel tartom minden 
útjukat. Nem rejtőzhetnek el színem elől és nem maradhat 
rejtve bűnük az én szemem előtt. 18 Előbb azonban két-
szeresen megfizetek nekik bűnükért és vétkükért, mert meg-
gyalázták országomat holt bálványaikkal és megtöltötték 
örökségemet útálatosságaikkal. 

19 Óh URam, én erőm és erősségem, 
menedékem a szükség napján! 
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Hozzád jönnek majd a nemzetek3 

a föld széléről és azt mondják: 
Bizony hazugságot örököltek atyáink, 

haszontalan semmit! 
20 Csinálhat-e az ember isteneket magának? 

Hiszen azok nem istenek! 
21 Ezért megismertetem velük most 

az egyszer, megismertetem velük 
kezemet és hatalmamat és megtudják, 

hogy „JAHVE" a nevem! 

1 A halál vagy temetési napján, gyásabesizédre, „halotti tor" megtar-
tására gyűltek össze a gyászolók. Mivel a halottas házban minden tisz-
tátalan volt, a vendégek vittek kenyeret és bort a hátramaradot-
taknak és így „vigasztalták" meg őket, hiszen egész nap böjtöltek. 
Vö. 2Sám 3 : 35, 12 : 16>kk, Péld 31 : 6.7. — 2 Éppen ebben az időben 
biztonságban tudták magukat a jeruzsálemiek. Hiszen Ninive elesett, 
a nagy országok saját gondjaikkal voltak elfoglalva. Ügy látszott 
tehát, hogy a kis államokat sehonnan sem fenyegeti „rossz". — 3 A 
gój (nemzet) jelentéséhez vö. Pálfy, Zsoltárok 26. — 

A 16. fejezet javarésze tartalmilag közel áll Jeremiás sze-
mélyes vallomásaihoz és lehet, hogy a próféta vallomásaival 
együtt hangzottak el eredetileg. Bizonyára emiatt a tartalmi 
rokonság miatt került ez a fejezet ide erre a helyre, hiszen 
úgy érthető, hogy most illusztrálja az előző fejezetben el-
mondott konfesszióját, tehát magára maradottságát prófétai 
szolgálatában. 

A prófétai idehirdetésnek ez a jellege és formája idegen-
szerű a modern embernek. De jellemző arra, ahogyan az Ötes-
támentomban elhangzik Isten igéje: Nemcsak a prédikált, a 
hirdetett Ige, hanem a prófétai cselekedetek, parabolák és a 
próféta életmódja, életstílusa maga eszköze az igehirdetésnek, 
amely történelemformáló dinamikájában szimbolikusan jelzi 
a bekövetkező eseményt. Hóseáshoz (1—3) és Ésaiáshoz (7—8) 
hasonlóan Jeremiás is egész életével Isten szolgálatában áll. 
Tehát nincsen magánélete. Ha van, akkor az is az isteni meg-
bízatás, a prófétai szolgálat eszköze. 

Ebben a 16. fejezetben többször nyúl bele Isten Jeremiás 
magánéletébe. Bizonyára nem egy időben történtek ezek. Az 
a parancsolat, hogy ne házasodjék meg és ne legyenek gyer-
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mekei (1—4. ν.) korábbi, mint a többiek, amelyeknek az ide-
jét nehéz volna megállapítani. 

A próféta lemond asszonyról és gyermekről (1—4). — A be-
vezetést minden bizonnyal maga Jeremiás írta első személy-
ben. Azt az isteni parancsot kapja a próféta, hogy ne háza-
sodjék meg és ne legyenek gyermekei. A szöveg nem engedi 
meg az isteni parancs gyengítését sem azzal, hogy lélektani-
lag okoljuk meg Jeremiás bátortalan természetével, sem az-
zal, hogy a komor idők miatt nem mert gondolni házasságra. 
De azzal sem, hogy a prófétai hivatás nagy feladatai közben 
nem volt ideje a családalapításra. Mindez igen modern és ne-
gatív érvelés. Arról nem is szólva, hogy Hóseás és Ésaiás csa-
ládalapítása ellene szól ennek a magyarázatnak. 

Kétségtelen, hogy az isteni parancs súlyos áldozatot jelen-
tet t Jeremiásnak, aki éppen természeténél fogva támogatásra, 
segítőtársra, élettársra szorult és a családalapítás különösen 
is fontos volt olyan hitvilág keretei között, amikor a túlvilági 
életben még nem hittek és a teljes élet kimunkálásának — 
amihez föltétlenül hozzá tartozott a családalapítás és gyer-
meknemzés, az utódok fölnevelése, tehát az élet folytatása 
itt a földön — ebben a világban kellett megtörténnie. 

A döntő azonban ebben a szakaszban mégis az, hogy Jere-
miásnak a saját életével kellett megpéldáznia az eljövendő 
ítéletet, tehát a családi élet fölbomlását és a gyermektelensé-
get. Vele az volt Isten sajátos szándéka, hogy állandó inte-
lem, jelzés legyen kortársai szemében és így figyelmeztesse 
őket Isten igéjének a realitására. 

A prófétai életstílus szimbolizmusának ez az értelme meg-
van a 3k versek megokolást adó igéjében. Megfelel annak, 
amit a próféták szimbolikus cselekedeteiről egyébként is hal-
lunk és tudunk az Ótestámentomból és teljesen megfelel a 
Jeremiási felfogásnak is (vö. 7:33, 8:2, 15:2k és GFohrer, Die 
symbolischen Hundlungen der Propheten 27kk). 

Nem szabad részt vennie a gyászolásban (5—7). — Egyene-
sen megbotránkoztatta az embereket, hogy Isten parancsára 
nem mutathatta ki részvétét a próféta, ha halálesetek alkal-
mával nem mehetet t be a gyászoló család házába, hogy így 
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szimbolizálja Isten magatartását a néppel szemben, aki meg-
vonja szeretetét és irgalmát, tehát a szövetségkötésből folyó 
legalapvetőbb isteni magatartást a választott néptől. 

Isten szövetségi szeretetének legfőbb tartalma Jeremiás 
szerint a békesség Istennel, tehát a zavartalan közösség Isten 
és a gyülekezet között. Ezt vonta meg Isten népétől s ezért a 
halál f ia lesz mindenki, akár előkelő, akár szegény. Mert a 
sírnál és a halottas háznál még lehet közöttük különbséget 
tenni, de a halálban egyenlők lesznek. 

A halál borzalmas aratásának az lesz majd a következmé-
nye, ami miatt most Jeremiáson megbotránkoznak. Hogy ti. 
nem lesz senki, aki a szokásos gyászszertartásokat, rítusokat 
elvégezze. Mert mindenki meg fog halni! 

Megemlíti itt Jeremiás az akkori szokások közül, hogy 
megvagdosták magukat (vö. 41:5, 47:5), lenyírták a hajukat , 
vagy egy darabot a hajból (41:5, És 22:12, Ám 8:10, Mik 1:16, 
Ez 7:18). Jeremiás korában bizonyára már nem ismerték Iz-
ráelben az emberek ezeknek a szokásoknak az eredeti értel-
mét és jelentését. Mi sem tudjuk, hogy eredetileg a halottal 
való közösséget jelképezik-e (esetleg utalás lenne benne a 
véráldozatra vagy ha j áldozatra)? Az is lehet, hogy a halált 
mint démont akarták ezekkel az öncsonkításokkal kielégíteni. 
Mindenképpen mégis hit van mögöttük és ezért a Deutero-
nómium megtil t ja ezeket a démonista szokásokat (14:1). Je-
remiás viszont megemlíti ezeket, min t népszokásokat, de sem 
pozitív sem negatív ítéletet nem mond róluk. A Deuteronó-
mium tiltó parancsa úgy látszik n e m tudott a nép körében 
érvényesülni, hiszen egyébként sem volt hivatalos állami tör-
vény a Deuteronómium. 

A gyászolók a halál, illetve a temetés napján összegyűltek 
a halottasházban és a hátramaradottaknak vittek kenyeret és 
bort, mer t a halottas házban minden „tisztátalanná" vált. 
Mindezek a szép régi szokások lehetetlenülnek, ha beköszönt 
a nagy katasztrófa. Éhínség, háború és járványos betegség 
(pestis) olyan borzalmas pusztítást végeznek az országban, 
hogy nem akad ember a másik ember eltemetésére (Ám 6:9k) 
és a kevés megmaradóit annyira eltompul, hogy nem tudnak 
már sem sírni, sem gyászolni. 
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Nem szabad együtt örülnie az emberekkel (8—9). — N e m 
vehet részt a próféta baráti körben sem a vidám lakomákon, 
mert Isten ítélete véget vet ma jd minden örömnek. Innen 
érthető, hogy mennyire szívből fakadó volt Jeremiás panasza 
15:17-ben, amikor ezt mondja: „Kezed igézetében ülök egye-
dül" (szabadon fordítva!). De azt is bizonyítja ez a szakasz, 
hogy mit jelentett Jeremiás életében a bizodalom, amire Is-
ten 15:10kk-ban figyelmeztette. 

Miért ítél így az Isten? (10—13).—Jeremiás maga is mindig 
szükségesnek tartotta, hogy tisztában legyen az isteni í télet 
motiváló erőivel. Ezért adat magának itt is felvilágosítást. 
Természetesen a nép kíváncsiságát is fölkeltette furcsa m a -
gatartása. Annál is inkább, mer t éppen akkor biztonságban 
éltek Jeruzsálem lakói. Ninive már romokban hevert, a nagy 
államok éppen rendezték soraikat és egymással voltak elfog-
lalva és úgy látszott, hogy a kis nemzetekre fölvirrad a sza-
badság napja. 

Maga ez a történelmi helyzet azt a hangulatot kelti a vá -
lasztott nép tagjai sorában, hogy ártatlanoknak vélik magu-
kat. Pedig még az apák bűne is bűntelenül maradt és az u tó -
dok még nagyobb bűnökben leledzenek. Az a tyák azért vé t -
keztek többször is, mert nem tudták mit cselekszenek! Vi-
szont a fiak, a mostani nemzedék a nagyobb tudás, az állami 
istentiszteleti reform és a prófétai intelmek ellenére lépett 
az összeesküvés (11:9), a dac és a lázadás ú t jára . Az a tyákat 
és fiakat 2:5kk-ban és főként 11:10-ben is egymás mellé áll í-
totta a próféta és most úgy részletezi a büntetést, hogy az 
ígéret földjét veszi el tőlük és szétszórja őket idegen ország-
ban. Ott szolgálhatják azután a „más isteneket"! 

A büntetés tehát megfelel a jelenlegi vétkeknek: Mivel 
máshonnan importáltak maguknak isteneket, más országba 
kerülnek és ott a más istenek szolgálatában lényegében „rab-
szolga-istentiszteletet" végezhetnek éjjel-nappal. Ha gondo-
lunk arra, hogy a rabszolgamunkának és az istentiszteletnek 
ugyanaz a héber szó (cabódáh) felel meg, akkor nagyon közel-
fekvő, hogy itt Jeremiás szójátékot alkalmaz ezzel a szóval és 
valóban rabszolgaságnak minősíti a más istenek imádását. 
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ígéret a hazatérésről (14—15). — Ez az üdvjövendölés, 
amely azután megismétlődik 23:7k-ban is, világos példa arra, 
hogy a későbbi kor a gyülekezet igényének megfelelően a zsi-
nagógiai istentiszteletben a súlyosan fenyegető szavakhoz 
„ígéretes" igéket fűzött, mert így tud ták újból talpra állítani 
a megszomorodott szívű embereket. Ez a jövendölés már föl-
tételezi a fogságot. 

* 

Jeremiás prófétai magatartása egyre jobban elmélyítette a 
szakadékot közte és honfitársai között és egyre közelebb ke-
rült a prófétai szolgálatnak ahhoz a mértékéhez, amiről Isten 
már eddig is olyan sokszor beszélt neki. Emberileg meg tud-
juk érteni minden panaszát. Isten a tel jes egyedüllétet adta 
osztályrészévé (15:15). Már magában véve is igen keménynek 
érezte Jeremiás a látnók sorsát. Gyakran kellett úgy tennie, 
mint Elizeus Hazáéi előtt : „Isten embere mereven bámult 
maga elé és sírt" (2Kir 8:11). Boldog szülők, gondtalanul ját-
szadozó gyermekek lát tán mindig arra kellett gondolnia, hogy 
ezek mind az ellenség kezébe kerülnek. Gyászmenetet látott? 
— Arra gondolt, hogy most már a halál végtelen menete je-
lent meg lelki szeme előtt! Vidám szórakozás láttán el kellett 
fordítania a fejét és a r ra gondolnia, hogy éppen az utolsó vi-
dám dalt énekelték-e el az emberek. 

És Isten még ennél is nagyobb feladatok elé állította pró-
fétáját : Nem volt szabad érintkeznie az emberekkel és föl 
kellett hagynia könyörgő imádságaival a gyülekezetért 
(11:14). Pedig talán éppen az illett volna Jeremiáshoz mint 
prófétai egyéniséghez, hogy együtt s í r jon a sírókkal és együtt 
nevessen a nevetőkkel. Ehelyett meg kellett tagadnia legem-
beribb érzelmeit. Ügy kellett élnie, mint valami élő tilalomfa, 
kerülve az embereket és kerülve az emberektől. Lemond a 
házasságról, mert lát ja a véget mint Pá l apostol és az őske-
resztyének (lKor 7:26), de reálisabban! 

Jeremiás azonban vállalt mindent, hogy megmentse a reá 
bízott lelkeket. Lépésről-lépésre áldozta föl magát népéért. 
Az anatóti merénylet u tán elveszítette otthonát, a családi kö-
telékek szinte teljesen megszűntek és most azt hall juk, hogy 
senkit sem tekinthet a magáénak: A nem rokonok közül sem 
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kereshet magának barátot, társat! Istenhez kellett tartoznia 
kizárólagosan. Minden mást mint hasznavehetetlent a háta 
mögé kellett vetnie. 

Nincs menekvés (16—18). — Ez a szakasz a 13. vershez 
kapcsolódik és még részletesebben fe j t i ki a fogságbavitel 
tényét. A halászok és vadászok a babilóniaiak, vö. Hab 1:14kk, 
akiket Izráel Istene használ föl arra, hogy ítéletét velük vég-
hezvitesse. Tehát eszközök Isten kezében az ítéletben, aho-
gyan majd egykor Cirus perzsa király is eszköz lesz Isten ke-
zében, hogy üdvösséges elgondolásait is véghez vigye válasz-
tott népével. 

Isten szeme mindent lát. Keze mindent elér. Jól ismeri 
népe vétkeit. A 18. vers utólagos exegézisnek látszik, mert 
16k tar talmát megváltoztatja olyan értelemben, hogy két-
szeres büntetést jósol, amit egyesek az 598-as és 587-es de-
portációra vonatkoztatnak. 

A pogány népek megtérnek (19—21). — Ezt a szakaszt a 
legtöbb exegéta nem tulajdonít ja Jeremiásnak, mert DE és 
Ezékiel gondolatait vélik fölfedezni benne, pl. És 45:15kk: 
„ . . . Egyiptom fáradtsága és Kus nyeresége és a szábaiak, 
nagytestű férf iak hozzád kelnek át, tiéid lesznek, mögötted 
mennek, bilincsben kelnek át, feléd borulnak le, feléd imád-
koznak: Csak közted van Isten és nincs más, sehol más Isten. 
Bizony t e elrejtőzködő Isten vagy, Izráel Istene, te Szabadító. 
Megszégyenülnek, sőt gyalázatba esnek mind, együtt mennek 
el a gyalázatban a bálványképek mesterei" — stb. Vagy Ez 
36:23: „És majd szentté teszem a pogány népek között meg-
gyalázott nagy nevemet, amelyet ti tet tetek gyalázatossá kö-
zöttünk. Akkor megtudják majd a pogány népek, hogy én va-
gyok az ŰR — így szól az én Uram, az ŰR —, amikor sze-
mük láttára bebizonyítom rajtatok, hogy szent vagyok". 

Nem szabad azonban figyelmen kívül hagynunk azt a 
tényt, hogy a kultikus hagyományban, és pl. a nagy szövet-
ségi ünnepeken is, régi elem a pogányok megtérésének és Is-
tenhez gyűjtésének a hit és reménysége. Maga Jeremiás is 
hirdeti ezt (vö. És 2:2kk, Mik 4:lkk, És 18:7, Jer 3:17, 4:lk). 
Ezt látva föl kell adnunk az irodalmi függőség gondolatát és 
közös régi hagyományt kell kiinduló pontnak elfogadnunk. 
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Egyébként is jól beleillik Jeremiás hitvallásának ebbe a gon-
dolatmenetébe ez a szakasz. 

Az individuális panaszzsoltárok stílusában kezdődik ez a 
szakasz (vö. Zs 17:17, 28:8, 59:17) a bizalom hangján. Azután 
himnuszszerű hitvallásba csap át, amely a pogány népek 
megtérésének az eszkatológikus reménységét tartalmazza. Je -
remiás ugyanúgy gondol i t t a népek megtérésére Istenhez, 
mint Izráel megtérésére (3:22kk), amivel együtt jár a pogány 
istenek megtagadása. 

Isten válasza megerősíti ezt a vallomást. Ö maga téríti meg 
a népeket, nemzeteket nevének a kinyilatkoztatásával. 

J U D A B Ű N E ÉS B Ű N H Ő D É S E 

17:1 -4 

1 Júda vétke föl van írva 
vasirónnal, 

föl van vésve gyémántheggyel1 

szívük táblájára 
és oltáraik szarvaira.2 

2 Ahogy fiaik, úgy emlékeznek ők is oltáraikra, az asé-
rákra3 a bujazöld fáknál, a magas halmokon 3 és a sík-
ságból kiemelkedő hegyeken. 

Javaidat, minden kincsedet4 

prédául adom 
magaslataidért, vétkeidért 

egész határodban. 
4 Magadra maradsz magad miatt3 örökséged nélkül, 

amelyet én adtam neked, 
és ellenségeid rabszolgájává teszlek 

abban az országban, amelyet nem ismertél, 
mert lángra gyújtották haragomat: 

örökké égni fog. 
1 Vasba foglalt gyémántheggyel vésték be az írást a kemény tár-

gyakba, így többek között bronz- vagy ótomitáblákna is, vö. Jób 19 : 24. 
— 2 Az oilltár szarvai az istenség helyei voltak a primitív vallásos gon-
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dolkodásban. Ezért kenték meg azokat az áldozati állat vérével. Vö. 
Ex 29 :12, Lev 4 : 7, 8 : 15, 16 : 18. — 3 Eredetileg kanaáíni kultikus 
szimbólum, amely az istenek fá já t jelképezte. Vö. Deut 12 : 2, 16 : 21, 
Bir 3 :7, 2Krón 24 : 18, 33 : 3.19, És 1 : 29, 17 : 8. — 4 15 : 13. A 3—4. 
versek részben megfelelnek 15 :12—14-nek, de mindkét helyen rend-
kívül töredékesein és romlott sízöveggel szerepelnek. — 5 A héber szö-
vegben szereplő bká helyett többen jádká-1 olvasnak és így fordítják: 
„El keld venned kezedet örökségedről". Tartalmilag azonban alig van 
a két fordítás között különbség. 

A 17. fejezetben különböző próféciák gyűj teményét talál-
juk és ezek között az első ez a szakasz, amely Júda bűnéről 
és bűnhődéséről szól. 

Minden bizonnyal az esztendőnként megismétlődő engesz-
telési ünnepen (vö. Lev 16:lkk, 23:lkk, Num 29:7) hangzott 
el ez a prófécia, amikor összegyűlt az egész nép, hogy az 
esztendő minden vétkét megvallják és kultikus ceremóniák-
kal eltüntessék. A próféta is jelen van és figyel. Meglépő, 
hogy a nép milyen könnyen elszámol lelkiismeretében a bű-
nökkel. Jeremiás ezért akar ja elmélyíteni a gyülekezet látá-
sát a bűn dolgaiban. 

Júda bűne kétféleképpen mutatkozik meg. Először is a 
megromlott alapfelfogásban. Abban, hogy a szív távozott el 
Istentől és ahogyan Jeremiás egyebütt is mondja, a szivek kö-
rülmetéltségére volna szükség, hogy Isten szeretetére méltó le-
hessen (4:4). A nyilvánvaló bűnök másik tere a kultusz maga. 
Az összegyűlt nép fülében visszatetsző vagy legalábbis ér the-
tetlen megállapításnak tetszik a próféta álláspontja, mer t a 
kultusz, különösen is az engesztelési ünnep kultusza éppen 
azt célozza, hogy a gyülekezet bűnvallása után eltörölje a 
bűnt. A próféta azonban éppen erre utalva állapítja meg, 
hogy ez a kultusz is tele van bűnnel, ahogyan Ámos mondja : 
„Menjetek csak Bételbe, ti hitszegők, Gilgálban tetézzétek a 
hitszegést!" (4:4). Vagy Hóseás: „Bizony, megszaporította Ef-
raim az oltárokat, vétekké váltak számára: vétkezés oltá-
raivá." (8:11). 

Jeremiásnak az volt a meggyőződése, hogy a kultikus ke-
gyesség nemcsak megromlott, hanem hitszegés, tehát bűn. Is-
ten népének tudnia kellet t volna, hogy Isten nem áldozato-
kat követel, hanem igazságosságot (Am 5:24), felebaráti sze-
retetet (Hós 6:6), tisztaságot (És 1:6), engedelmességet (Jer 
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7:22). A nép könnyen veszi a bűnt, mert úgy tudja és hiszi, 
hogy az áldozati állat vérével kiengesztelheti az Istent. Pedig 
a bűn nem valami külsőleges dolog, folt vagy piszok, ami le-
mosható, hanem bele van vésve a szivek táblájába és ezért 
külsőleges eszközökkel nem távolítható el, bikák és bakok 
vére nem segít itt semmit! 

Viszont a próféta használta szót (fölvésve) nem szabad el-
túloznunk, mintha ezzel a bűn kiirthatatlanságát vagy a meg 
nem szűnő lelkiismeretfurdalást akarná kiemelni. Sokkal in-
kább azt akar ja mondani ezzel a kifejezéssel és az egész kép-
pel, hogy a bűn mélyen gyökerezik az emberi szívben és ter-
mészetben (vö. 13:23) s ezért nem tudja az ember a kultusz 
külsőleges eszközeivel eltávolítani. 

A próféta külön az egyes bűnöket is fölsorolja a 2. vers-
ben, amelyek mind arról tanúskodnak, hogy mennyire ered-
ménytelen volt a jósiási kultuszreform és mennyire konkrét 
bálványimádásban mutatkozott meg a választott nép enge-
detlensége Isten iránt. 

A gyülekezet ilyen mélyen gyökerező megromlottságának 
láttára Isten csak megismételheti ítéletének a bejelentését 
(3k). Ennek következménye az lesz, hogy a vagyonosokat az 
ellenség kifosztja, a nép számkivetésbe megy és rabszolga 
sorsra ju t abban az országban, amelyet sem általában sem 
módszereiben nem ismer. Az Istentől kapott „örökség", t ehá t 
az „ígéret fö ld je" és a szabadság elveszítése, vagyis a szövet-
ség két alappillérének az eljátszása mutat ja , hogy Isten ki-
választó szeretetének a javai nem örökre szólnak és a külső 
szokássá, ceremóniává degradált kultusz (istentisztelet) sem 
tudja biztosítani, ha megszűnt a gyülekezetben a belső enge-
delmesség és szeretet Isten és az emberek iránt. 

Izráelnek tudnia kellene, hogy nincsen védőszere az élő Is-
ten haragja ellen, amely éppen ott és akkor lobog a legvésze-
sebben, ahol és amikor maga az Isten népe nem veszi komo-
lyan! 
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A Z ISTENBEN BÍZÓK ÉLETE 

17:5-8 

5 Azt mondta az ÜR: 
Átkozott a férfiú, ki emberben bízik 

és testtől1 várja az erőt, 
az ÜRtól pedig elfordul a szíve! 

6 Mert olyan lesz, mint vadciprus2 a vadonban 
és nem látja meg, amikor eljön a jó. 

Hanem köves helyen lakik a pusztában, 
szikes, lakatlan földön. 

7 Áldott az a férfiú, aki az ÜRban bízik, 
és bizodalma az ÜR. 

8 Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa,3 

amely a vízfolyáshoz bocsátja gyökereit/1 

és nem fél, ha eljön a hőség: 
a levele üdezöld marad. 

Szűkesztendőben sincs gondja, 
szüntelen termi gyümölcsét. 

1 A gyenge, múlandó', esendő foglalata: Ls 31 : 3, 40 : 5k. Megfelel 
az újtestámentomi szarx-nak. — 2 Szószerint: „csupasz" (bokor), az. 
arabban pedig bodzafajta, vö. 48 : 6. A vadciprus és a vadon héber 
szavaival a szerző szójátékot csinált és, ezít akarta a magyar fordítás is 
érzékeltetni. — 3 Vö. Jób 8 : 16, Zs 1 : 3. A víz mellé ültetett f a képe 
gyakori a bölcsesvségirodalomban. Vö Pálfy, Zsoltárok 17. — 4 Jere-
miás korában már igen szépen kiépített csatornarendszer tettte termé-
kennyé a földet és biztosított életlehetőséget a, növényzetnek. Köhler, 
Lexikon 371, a júbal jelentése = vízfolyás, kanális. A szó csak itt for-
dul elő. 

Majdnem minden exegéta azon a véleményen van, hogy 
ezek a bölcsesség-mondások nem Jeremiástól származnak. 
Csak azt nem tudjuk bizonyítani, hogy miért ne használta 
volna föl· a próféta az igehirdetésnek ezt a formáját is, amikor 
ezek a mondások semmi olyant nem tartalmaznak, ami nem 
volna elképzelhető Jeremiás szájában is. Csak a beveztés lát-
szik a gyülekezet későbbi betoldásának és egyébként is hiány-
zik a G-ben. 

Az 5—6. versek átokszava és a 7—8. versek áldásmondása 
összefüggnek egymással. Az átokmondás a hamis bizakodás 
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ellen irányul, ti. az emberi erőbe vetett kizárólagos bizako-
dás ellen. Elsősorban az Egyiptommal kapcsolatos szövetségi 
politikában jelentkezett ez a hamis bizakodás, amely azután 
kapcsolódott az idegen kultusz különböző praktikáiba vetett 
reménységgel és azzal a következménnyel járt , hogy az Is-
tenbe vetett hitet és reménységet rendítette meg, majd ölte 
ki a gyülekezetből. Az emberektől való félelem és az emberbe 
vetett bizalom mindig az istenfélelem és az Istenbe vetett bi-
zalom hiányát jelzi. Ezt az életigazságot az a hasonlat hozza 
egyetemes emberi nevezőre, hogy a saját testi erejében biza-
kodó ember olyan, mint a vadciprus a vadonban, amely ha-
mar elszárad, mer t nem kap életerőt és gyümölcstelen ma-
rad. 

A 7—8. versek áldásmondása az Istenbe vetett bizalom kö-
vetkezménye. A bölcsességirodalomban gyakori képpel a víz 
par t jára ül tetet t fának a hasonlatával a súlyos megpróbálta-
tásokat is kiálló életerőt ecseteli, amely az Istenbe vetet t bi-
zodalomból táplálkozik. Jeremiás saját élettapasztalatát sűrí-
tet te ebbe a megállapításba. 

ISTEN ISMERI A Z EMBERI SZIVET 

17:9-10 

9 Csalárdabb a szív mindennél, 
végzetesen romlott. 

Ki tudná kiismerni?! 
10 Én az ŰR vizsgálom meg a szívet 

és próbálom meg a veséket1, 
hogy megadjam kinek-kinek, amit útjaiért 

és cselekedetei gyümölcséért megérdemel.2 

1 Vö. 11:20, 20:12, lSám 16:7, IKrón 28:9, Zs 7:10, 26:2, 139;23k, 
Péld 17:3, Róm 8:27 Jel 2:23. — 2 Vö. 32:19, Zs 62:13, Róm 2:6. 

Jeremiás sa já t élettapasztalatai tükröződnek a 9—10. ver-
sekben is, amelyekben az emberi szív kikutathatatlanságát 
tárgyalja. A szív azonban nem elsősorban az emberi érzel-
meknek, hanem sokkal inkább az emberi gondolatoknak a 
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székhelye, sőt az akaraté is és így kell értenünk, amikor az 
Ötestámentom arról beszél, hogy „csalárd az emberi szív!" 
Csak Isten lát bele annak a mélységeibe. Ezért tud Isten 
mindenkinek az érdeme szerint a teljes igazság alapján meg-
fizetni. — Ez a mondat érinti a theodicea problémáját, amivel 
a nevelők is sokat foglalkoztak a bölcsességirodalomban. Ha 
azt mondaná valaki, hogy Isten cselekedete nem helytálló, 
akkor azt kell kérdezni, hogy ember belelát-e az emberi 
szívbe. A viszonzás és Isten igazságossága szilárd dogma volt 
a fogságutáni gyülekezetben. 

A HAMIS JAVAK NEM TARTÓSAK 

17:11 

11 Mint a fogolymadár1, amely kotlik, bár nem tojt, 
olyan, mint aki törvénytelenül gyűjt gazdagságot. 

Élete derekán itt kell hagynia, 
és a végén bolondnak számít. 

1 Dalman, Arbeit und Sitte in Palästina I, 298-ban „szirti fogolyé-
ra gondol. A fogoly Palesztinában otthonos madár volt. 

Ez a vers megfelel a magyar közmondásnak: „Ebül szerzett 
jószág ebül vész el!" Jeremiást nem téveszti meg a külsőség, 
a látszat. Aki azit hiszi, hogy a jogtalanul, vagyis nem a társa-
dalmi igazságnak (mispáth-al) megfelelő módon szerzett jó-
szágra alapíthatja jövőjét és még azon kívül okosnak is véli 
magát, az balgának, sőt bolondnak bizonyul, mint az a madár, 
amelyik hetekig kotlik, pedig előzőleg egyetlen tojást sem 
rakott (vö. Lk 12:20). 

ISTEN A Z IGAZI ÉLET FORRÁSA 

17:12-13 

12 Öh dicsőséges királyi szék1, 
kezdettől fogva magasságos, 

Szentélyünk helye!2 
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13 Izráel reménysége, óh URam! 
Akik elhagynak, mind megszégyenülnek 

és Tőled elhajlókat a földre jegyzik föl, 
mert elhagyták az élővizek kútfejét, az URat. 

1 Vö. Zsi 80 : 2k, És 6. — 2 Zs. 46 : 5, 47 : 9, 48 : Zkk, 76 : 2, 93 : 2, 
És 60 :13. 

A bölcsesség irodalom iskolájának nemzetközi jellege volt 
és az a kor, amelyben a „bölcsesség" a zsidóságban virágzott, 
az akkori idők felvilágosodottságának a korszaka volt. A kép-
zett „bölcsek", tanítók azonban nem szakadtak el nemzeti 
jellegüktől és hitük talajától sem. Éppen az adta meg ennek 
az irányzatnak a savát-borsát, hogy nyitottak voltak a világ 
iránt és szerették hazájukat. Sionra és az istentiszteletre a 
bölcsesség tanítója is hivő tisztelettel tekintett . 

Jeremiás átveszi ezeket a gondolatokat a gyülekezeti ha-
gyományból és a 12. versben szimbolikusan mondja el, hogy 
prófétai hivatásában Isten a mindene. A 13. versben pedig 
magához a jelenlevő Istenhez fordul, aki Izráel Istene, Iz-
ráel reménysége. Egyúttal vallást tesz a gyülekezet mellett 
is Jeremiás, szolidaritást vállalva vele. 

Az a gondolat, hogy az Istentől elpártolt bűnösöket a 
„földre jegyzik föl", arra a gyülekezeti szokásra megy vissza, 
hogy a szövetség gyülekezetéből kizárandók nevét szimboli-
kusan a földre jegyzik föl, ahol eltaposható, eltüntethető. 

A PRÓFÉTA ISTEN O L T A L M Á T KÉRI 

17:14-18 

14 Gyógyíts meg1 URam, akkor meggyógyulok, 
szabadíts meg, akkor megszabadulok, 

hiszen Te vagy a dicséretem!2 

15 Ök ugyan azt mondják nekem: 
Hol van az ÜR igéje?3 

Jöjjön már! 
16 De nem vonakodtam, hogy pásztorod maradjak, 

és a végzetes napot nem kívántam. 
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Te tudod, mi jött ki ajkamon,4 

nyilván volt előtted. 
17 Ne légy nekem rettentésül, 

oltalmam vagy a rossz napon.5 

18 Szégyenüljenek meg üldözőim, 
ne én szégyenüljek meg! 

Ök rettegjenek, ne én rettegjek! 
Rájuk hozzál rossz napot és kétszeres 

töréssel törd össze őket!6 

1 Vö. Zs. 6:3, 41:5, 73:1. — 2 Deut 10:21, Zs 109:1, 148:13k. — 3 
Es 5:19, Ez 12:22, Ám 5:18, 2Pt 3:4. — 4 Vö. 12:lkk, 14:13kk, 15:10kk, 
20:7kk. — 5 Vö. 16:19, Es 2:1 lik, Aím 5:18. — 6 Vö. 11:20. 

Ezek a versek megint Jeremiás személyes vívódásaiba és 
prófétai kísértéseibe adnak bepillantást. Jójákím uralkodása 
alatt a köznép egyszerűen utánozta a vezető köröket, az 
arisztokráciát s közben értelmetlenül bámult az ítéletet hir-
dető prófétára Vagy éppen a nép ellenségének tekintette és 
az öklét rázta feléje. A nép bánásmódja emberileg érthető 
volt. Hiszen a próféta jövendölése nem teljesedett be még 
mindig, 612-ben elesett Ninive, az asszír birodalom fővárosa 
és ezzel maga a birodalom összeomlott. Az egyiptom-pártiak-
nak, tehát a nép vezetőinek lett igazuk, nem a prófétának. 
Nagyobb nemzeti biztonságot nem is kívánhattak maguknak 
a júdabeliek, mint azt, hogy Egyiptom, Júda szövetségese, az 
egyetlen nagyhatalom lett a világon. 

Ezért gúnyolják most már gátlástalanul ellenfelei és ellen-
ségei a prófétát . Ezért teszik nevetségessé. Ezért akar ják ártal-
matlanná tenni: „Hol van az ŰR igéje, Jeremiás?!" Miért nem 
teljesedett be? Te nem is vagy próféta, csak fecsegsz! (14). 

Ez a maró gúny és kri t ika a próféta elevenébe mar . Végső 
soron ő Isten küldötte és csak azt mondja, amire parancsot 
kapott Urától. Halálra sebzi a prófétát, hogy immár 25 esz-
tendeje csak az „északi rosszat", az isteni ítéletet hirdeti Iz-
ráel, de főleg most Júda bűnei miatt és a „rossz" nem jön! 
Elveszíti türelmét. Hiszen Isten egyébként is megtiltotta neki 
11:14-ben, hogy akár csak egy jó szót is szóljon Istennél a 
nép érdekében! Most itt határozottan föladja előbbi magatar-
tását és kijelenti, hogy az emberek nem érdemlik meg az ir-
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galmat, a hosszútűrést, hanem a harag napjának kell majd 
kioktatnia a magabiztos gúnyolódókat. 

Jeremiás beleéli magát az ítélet borzalmaiba, a rémület 
végzetes napjába (16). De ez őt is érheti, mer t ő is bűnös em-
ber. Ezért kéri Isten oltalmát, védelmét, a j k á n a bosszúvágy 
buggyan ki, keze azonban az Isten után nyúl : „Gyógyíts meg 
URam, akkor meggyógyulok . . ." Mintha csak a 73. zsoltár 
első versét hallanánk! 

Magát a szemrehányást, hogy nem jött el még az Űr igéje 
(15), nem részletezi. Sokkal biztosabb a dolgában. Csak az f á j 
neki, hogy teljesen félreismerik. Mintha abban lelné örömét, 
hogy minél sötétebbnek rajzol ja meg a holnapot és mintha 
annyira áhítoznék arra, hogy a jövendölései beteljesedjenek. 
Nem! ítéletet hirdető próféta, ez igaz. De azért, mert ennek 
kell lennie. Éppen elég keserű dolog neki is ez a pohár! Ma-
gát Istent hívja tanúként ennek az igazolására (16). Pedig az 
igazság az, hogy a próféta nem vonakodott az Isten pásztora 
lenni, de csak úgy, hogy az Isten után megyen (vö. a 16. vers-
ben az 'acharüká szót!), őt követi és az ő ítéletét hirdeti, nem 
pedig saját vágyait és elgondolásait! 

Ezt a 16. verset szinte minden kommentár konjektúrázza, 
mert értelmetlennek tar t ja a BH szövegét. Az eredeti szöveg 
szószerinti fordítása: „Nem tolakodtam, hogy pásztor legyek 
mögötted (utánad)". A szír fordítás itt brá°áh-1 vesz és ezt kö-
vetik a kommentárok is, amikor így fordí t ják: „gonosz szán-
dékkal nem tolakodtam hozzád". Vagyis Jeremiás nem hasz-
nálta föl prófétai szolgálatát arra, hogy a népnek vagy ellen-
feleinek rosszindulatúan ártson. 

Véleményem szerint a maszoretikus szöveg (BH) megvál-
toztatására semmi szükség sincsen, hiszen Jeremiás a 15. vers 
vádját akar ja visszaverni Isten segítségével. Isten maga a ta -
núja , hogy nem magától lett Isten pásztorává, hanem Isten 
tette azzá. Igehirdetésének a tar talmát sem ő maga találta ki, 
még csak nem is ezt kívánta Istentől, hanem maga Isten 
szabta meg. Te Isten nagyon jól tudod, hogy miket kér tem 
én Tőled, hogy az általam hirdetettnek éppen az ellenkező-
jéért könyörögtem Hozzád nem egyszer, hiszen — éppen 
ezért utasítottál el engem — mondja ebben a versben. 

190. 



Ez az idő azonban már elmúlt. Megfogadta Jeremiás Isten 
tanácsát és tudja , hogy a pusztulás bekövetkezik. Ebben any-
nyira biztos, hogy a 17. versben arra kéri Istent, hogy prófé-
tá já t őrizze meg, ne hagyja bajban azon a napon. Ellenben 
az ellenségei pusztuljanak el (18), szégyenüljenek meg. Sőt 
sokkal nagyobb legyen a szenvedésük, min t az övé most. Is-
ten úgy vessen véget a harcnak közte és ellenségei között, 
hogy Jeremiás ügye, tehát Isten ügye, Isten dicsősége diadal-
maskodjék. 

Figyelmeztetnem kell itt még arra is, hogy a 18. verset tö-
rülni kellene, ha a 16. verset a fönt jelzett konjektúrával 
akarnók fordítani. És sokan (Duhm, Cornill) ezt cselekszik. 
Az általunk adott szöveg esetében azonban nagyon is helyén 
való itt a 18. vers és ez az értelme. 

Ez a szakasz még arról is tanúskodik, hogy a zsoltárok ha-
sonló jellegű kijelentéseit (vö. 14. v.) mennyire nem szabad 
a testi betegség értelmében magyarázni, ahogyan főként az 
egész BDUHM-iskola tette. Vö. a l l :18kk és 15:10kk-ban 
mondottakkal is! 

FELHÍVÁS A S Z O M B A T MEGSZENTELÉSÉRE 

17:19 - 27 

19 Azt mondta nekem az ÜR: Menj és állj meg a nép 
fiainak kapujában1, amelyen bemennek Júda királyai, és 
amelyen kijönnek, sőt Jeruzsálem minden kapujában, 20 
és ezt mondd nekik: Hallgassátok meg az ÜR igéjét, Júda ki-
rályai, egész Júda és Jeruzsálem minden lakója, akik bejár-
tok ezeken a kapukon! 

21 Ezt mondta az ÜR: Vigyázzatok magatokra, hogy ne 
hordjatok terhet a nyugalom napján és ne vigyetek be Jeru-
zsálem kapuin! 22 Ki se vigyetek terhet házatokból a 
nyugalom napján, és semmi munkát ne végezzetek,2 hanem 
szenteljétek meg a nyugalom napját, ahogyan megparancsol-
tam atyáitoknak! 23 De ők nem hallgatták meg, a fülü-
ket sem hajtották rá, hanem megkeményítették a nyakukat, 
nem hallgatták meg és az intést sem fogadták meg. 
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24 De ha ma jd figyelemesen hallgattok reám — így szól 
az ŰR — és nem visztek be terhet e város kapuin a nyugalom 
napján és úgy szentelitek meg a nyugalom napját, hogy sem-
miféle munkát nem végeztek azon, 25 akkor e város ka-
puin olyan királyok és vezérek fognak bemenni, akik Dávid 
királyi székében ülnek, harcikocsikon3 és lovakon járnak, 
mind maguk, mind vezéreik, Júda férfiai és Jeruzsálem lakói 
és örökké lakni fognak ebben a városban. 

26 Eljönnek majd Júda városaiból, Jeruzsálem környéké-
ről4, Benjámin földjéről, az Alföldről, a Hegyvidékről és a 
Délvidékről, akik égőáldozatot, véresáldozatot, ételáldozatot 
és tömjént hoznak és akik hálaáldozatot hoznak az ŰR há-
zába. 

27 De ha nem hallgattok reám abban, hogy megszenteli-
tek a nyugalom napját és nem hordotok terhet és nem men-
tek be a nyugalom napján Jeruzsálem kapuin, akkor tüzet 
gyújtok kapuiban, amely megemészti Jeruzsálem toronyhá-
zait5 és nem alszik ki. 

1 Ma mór közelebbről nem ismert tempttomlkapu, ahol először 
mondta el Jer az igéit a „sabbat"-ról és úgy látszik, hogy utána el-
mondta a váras kapuiban is1. — 2 A törvény minden munkát tiltott a 
nyugalom napján,: EX 20:10. Szerzőnk szerint tilos a piaci árusítás. A 
parasztok szombaton vitték el terményeiket a város piacára. Neherniás 
idején rendőrileg tiltatták meg ezt: 13:15kk. Később azonban odáig 
mentek a törvény értelmezésében, hagy 1 kmr-nél hosszabb utat sem 
volt szabad megtenniük szombaton. — 3 Csak királyok és királyi 
tisztviselők járhattak kocsin: 2Sám 15 :1, lKir 1:6, Bs 22:18. — 4 Ün-
nepnapokon Sionbain gyűlt össize Jeruzsálem és Júda, lakossága. Vö. 
32:44, 33:1®. — 5 Vö. 21:14, 49:27, JerSir 4:11, Ami 1:4.7.10.12. 

Terjengős prédikációs stílusban fogalmazott beszéd, azaz 
intelem van előttünk. Formája és tar talma miatt a legtöbb 
magyarázó későbbi toldaléknak tart ja és kapcsolatba hozza 
Nehémiás intelmeivel (Neh 13:15—22). A szakasz tartalma 
(királyok és fejedelmek megnevezése stb.) azonban fogság 
előtti viszonyokra utal, ha jelenlegi formájában, illetve fo-
galmazásában későbbi is. Az sem meglepő, hogy Jeremiás a 
szombat-parancs megszegése ellen prédikál, amelynek a régi 
eredete ma már tény és hozzá hasonlóan prédikált már Arnos 
is (8:5). Később azonban istentiszteleti használatra átformál-
ták ezt a szakaszt. 
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A 19—21. versek részletes bevezetés az egészhez. Minthogy 
később „Jeruzsálem minden kapujáról" van szó, „a nép fiai-
nak kapuja" esetleg a templom egyik kapu ja volt, ahol a pró-
féta először meghirdette a sabbátra vonatkozó igéit és később 
a városkapuknál megismételte. Persze lehetséges az is, hogy 
a mondattanilag hátul sántikáló kifejezés „és Jeruzsálem 
minden kapujában" csak valóban későbbi toldalék. 

A 20. versben szereplő megszólítás egy olyan ünnepet té-
telez föl, amelyen a király, valamint Júda és Jeruzsálem la-
kossága összegyülekezett. Az a tény, hogy a dekalógus egyik 
parancsolatjára történik utalás, közelfekvővé teszi azt a föl-
tevést, hogy a szövetség ünnepéről volt szó. A szövetségi de-
kalógus végrehajtásáért különösen is felelős volt a király. 
A király és a nép boldogsága és megmaradása függött a pa-
rancsolat megtartásától. 

Az intelem megtiltja a terhek (áruk) bevitelét a városba, 
tehát lényegében a piaci árusítást a nyugalom napján. Bizo-
nyára az volt a szokás, hogy a parasztok elsősorban szomba-
ton vitték be a városba terményeiket, mer t munkanapon nem 
jutott rá idő. Egyébként is kényelmesebb és kellemesebb volt 
szombaton délelőtt árusítaniok a templomba igyekvő városi 
lakosságnak, délután pedig jobban tudtak szórakozni. Nehé-
miás idejében rendőrileg is megtiltották az ünnepnapi piaci 
árusítást (13:15kk). Tilos volt azután szombaton általában 
bármi terhet cipelni, vagy kivinni a házból, tehát bármi t is 
tenni, ami föltűnő volt és zavarta az utca képét és nyugalmát. 
Persze ezek a követelések még nem lépik túl az élet reali tá-
sát és még távol vannak a rabbinista tóra-magyarázattól, 
amely azt is megtiltotta, hogy szombaton 1 km-nél hosszabb 
utat megtegyen valaki a nyugalom napján. Jézus sem a szom-
bat-parancs ellen harcolt, hanem a törvény és ennek a paran-
csolatoknak is a kazuista magyarázata ellen (Mt 21:12kk). 

A szombat megtartása biztosítja nemcsak a normális és 
rendezett, meg nem botránkoztató társas életet, hanem min-
dig kapcsolódik hozzá az ígéret is nemcsak az egyén hosszú 
életére, hanem általában a nép megmaradására vonatkozólag. 

Színes képben festi meg a királyok és az ünneplő gyüleke-
zet bevonulását, mint ígéretet. (22:4 egy másik követelmény-
hez kapcsolja ugyanezt az ígéretet!). A 26. versben a képet 
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kibővíti a gyülekezet gazdasági és politikai tagjaival és a kü-
lönböző templomi áldozatok fölsorolásával. 

Az ígéretet követi azután a fenyegetés a 27. versben a 
pusztulás hagyományos képében, ahogyan 21:14-ben, Hós 
8:14-ben és különösen Ám 1:4.7-ben találkozunk vele. Je re-
miás szerint sem szabad a „Szentet" világi dolgokkal keverni, 
illetve megszentségteleníteni és a próféta a szövetség rendjé t 
tartotta annyira szentnek és sérthetetlennek, hogy áthágása, 
illetve profanizálása a próféta szerint is bűn. 

JEREMIÁS A FAZEKASNÁL 

1 8 : 1 - 1 2 

I Azaz ige, amely Jeremiáshoz jött az ÜRtól: 2 Menj 
csak le a fazekas házába1, mer t ott akarom közölni veled igéi-
met! 3 Lementem azért a fazekas házába, aki éppen2 

egy munkát csinált a korongon.' 4 De elromlott az 
edény, amit agyagból készített, még a fazekas kezében. Ekkor 
újból'1 készített belőle edényt, egy másikat, ahogyan azt a fa-
zekas helyesebbnek látta megalkotni.5 

5 Ekkor így jött hozzám az ÜR igéje: 6 Vajon nem 
cselekedtem-e én is úgy veled, Izráel háza, mint ez a fazekas? 
— így szól az ÜR: Hiszen olyanok vagytok ti, Izráel háza, az 
én kezemben, mint az agyag a fazekas kezében. 7 Van, 
amikor megígértem egy nemzetnek, vagy királyságnak, hogy 
kigyomlálom, kiirtom és elpusztítom.6 8 De, ha megtér ' 
rosszaságából az a nemzet, amely ellen beszéltem, akkor én is 
megbánom8, hogy rosszat9 akartam vele cselekedni. 9 
Van, amikor megígérem egy nemzetnek vagy királyságnak, 
hogy fölépítem és beültetem. 10 De, ha azt cselekszi, 
ami rossz a szememben és nem hallgat a szavamra, akkor 
megbánom azt a jót, amiről azt mondtam, hogy megteszem a 
javára. 

I I Most azért mondd csak meg Júda férfiainak és J e r u -
zsálem lakosainak, hogy azt mondta az ÜR: íme, rosszat for-
málok ellenetek és egy tervet gondolok ki ellenetek! Tér je tek 
hát meg! Mindenki a maga rossz útjáról! Jobbítsátok meg ú t -
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jaitokat és cselekdeteiteket! 12 De ők azt mondták: 
Hiába! — Mi már csak a magunk tervei után megyünk és 
mindnyájan megátalkodott rossz szívünk szerint cselekszünk. 

1 A fazekasműhelyek (házak) a város déli részén voltak, ahol víz és 
agyag állt rendelkezésükre. A fazekas-kultúra elég fejlett volt Palesz-
tinában az ásatások tanúsága szerint. Ezért veszik a képet olyan gyak-
ran az ótestamentomi írók a fazekasok mesterségéből: Isten minden-
hatóságának és az ember teremtettségénék az ecseteléséihez, vö. És 
29:16, 45 : 9, Róm 9 : 21. Itt Isten alkotó tevékenységére alkalmazta a 
próféta. — 2 A hinnénú helyett a Q szerint vhinné hú' olvasandó és 
akkor folyamatos jelenről van szó. — 3 A fazekasmester technikája 
megfelelt a mainak. — 4 Figyelnünk kell ebben a szimbolikus törté-
netben a súb ige használatára, mert ez benne az ún. motívumszó, 
valamint a 8. és 11. versben kétszer is a visszatérés ós megtérés értel-
mében. Itt „visszafordulni" — „visszafordítani" a helyes értelme. — 
5 Arra is figyelmet kell fordítanunk, hogy a fazekas és Isten alkotó 
tevékenységére egy szót használ a próféta! — 6 Vö·. 1 :10. — 7 Vö. 
26:3, 36:3, Ez 18:21. — Ez 26 : 18k szerint legfontosabb volt az 
erkölcsi megújulás. — 8 Vö. 26 : 3, Jón 3 : 10, Ez 33 : 11. — 9 Ami-
kor az OT-ban a jó és rossz szavakat italáljuk, akkor mindig gondol·-
nunk kell a jó és rossz tudásának a fájára (Gen 2 : 9). Ezért fordítjuk 
a héber rac szót mindig rossznak. 

Jójákím uralkodásának (609—604) a kritikus éveibe visznek 
bennünket ezek a versek. A király hűtlen magatartása Isten 
iránt, a papok civódása egymás között és a Jeremiással szem-
ben tanúsított ellenséges magatartásuk, de elsősorban a nép, a 
gyülekezet vaksága és merev ellenállása — arra a gondolatra 
vezetik el a prófétát, hogy talán nem is érdemes bármit is 
tenni ezért a népért. 

Jeremiást többször megkísértették ilyen gondolatok. Lelki 
alkatánál fogva igen nagy szüksége volt arra, hogy lássa, ta-
pasztalja munkájának az eredményét, sikereit. Ilyenkor ki-
hez fordulhatott volna, mint Istenhez! Most is ezt teszi. De 
az út, amely a vigasztaláshoz vezet, egészen sajátságos. 

Jeremiásnak le kell menni a fazekas műhelyébe. Ott mű-
helytitkokat kell ellesnie, hogy az analógia alapján föltárul-
janak előtte Isten műhelytitkai. Abban az időben a fazekas-
műhelyek valószínűleg a völgyben voltak, amely annak ide-
jén elválasztotta Jeruzsálem keleti és nyugati dombját egy-
mástól és amely ma 100 láb mélyen törmelékkel van tele. 
Talán éppen a Ben-Hinnóm völgyének a torkolatánál voltak 
ezek a műhelyek. Itt még ma is sok agyagedényt hoznak fel-

195. 



színre. Mindenesetre ott kellett ezeknek a műhelyeknek len-
niök, ahol elegendő víz és agyag állt rendelkezésre. 

A fazekas mesterség ugyanaz volt, mint ma. Az anyagot 
először puhára taposták és gyúrták. Azután a fazekas-
korongra tették. A fazekas-mesterség és agyagcserép-kultúra 
elég színvonalas volt Palesztinában, ahogyan az ásatások bi-
zonyítják. Innen érthető egyúttal az is, hogy a Biblia olyan 
sokszor használja a fazekas képét és tevékenységének, a for -
málásnak a műveletét . Különösen is sokszor alkalmazták a 
fazekas és az agyag hasonlatát az Isten és az ember (teremt-
mény!) viszonyára. Ezzel jelölték meg Isten szuverén hatal-
mát és az ember teremtettségét, illetve Isten szabad rendel-
kezési jogát és az ember engedelmességét (Róm 9:21). Nem 
véletlen az sem, hogy Gen 2:7 szerint Isten az embert agyag-
ból formálta. 

Ezen a helyen a kép egyetemlegesebb. Isten alkotó, te-
remtő és történelem formáló tevékenységét szimbolizálja, 
mint Róm 9:21kk-ban. 

Ügy tűnik, hogy Jeremiás már többször is érdeklődéssel 
figyelte a fazekasok működését. De amikor egyik alkalommal 
ott volt az egyik fazekas műhelyében és látta, hogy 
hogyan formálta ki a fazekas egyik edényt a másik után, ér-
dekes mozzanatra figyelt föl. Ha ugyanis azt látta a fazekas, 
hogy valamelyi edény nem az akaratának, tervének, elgondo-
lásának felelt meg, akkor egyszerűen új ra kezdte és egy m á -
sik edényt formál t belőle. 

A fazekasnak ebben a munkájában Istennek azt a cseleke-
detét látta Jeremiás jelképezve, ahogyan a történelemben ha-
talmánál fogva cselekszik a népekkel. Villámszerűén fölvil-
lan benne, hogy Isten beszél ezen az emberi eljáráson át és 
ezt kell hirdetnie. 

A fazekas dolgozik a puha agyagon. Egész figyelme rá i rá-
nyul. Szabadon, sa já t belátása és elképzelése szerint formálja 
azt és mindig valamilyen formás dolog kerekedik ki belőle. 
— Ennek a képnek alapján azt várnók, hogy a próféta ké t -
féleképpen alkalmazza a képet: 1. Isten egészen és kizárólag 
(jó) tetszése szerint bánik a népekkel és emberekkel. 2. Egy 
bizonyos terv szerint jár el és azt a tervét valósítja meg, 
amely végül mindennek helyes medret szab és biztosít. Ez a 
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mi hitünk is. Isten szabadon cselekszik, de úgy, hogy végül' 
is a helyes célt éri el. Eléri célját a világgal, a népekkel és a z 
emberrel. 

Jeremiás azonban nem egészen így alkalmazza az ellesett 
műhelytitkot. Csak az első gondolatot, Isten cselekvési sza-
badságát emeli ki. De azután azt a gondolatot teszi a közép-
pontba, hogy Isten az ember magatartásának megfelelően 
irányítja eljárását. Ha elfordul valamely nemzet a jótól a 
rosszhoz, akkor megszűnnek az addig kegyelmes ígéretek. 
IIa a rossztól fordul a jóhoz, akkor nem érvényesek az addigi 
fenyegetések. 

Ugyanígy a prófétai ige betel j esedését is az emberek maga-
tartása határozza meg: nincs fenyegetés, nincs ígéret, amely 
ne lenne visszavonható. 

Ebből is láthatjuk, hogy Jeremiásnak valóban nem az volt 
a fontos, hogy bizonyos dolgokat előre tudjon és közölje a 
gyülekezettel. Nem megbízható jövendölő akar t lenni, ha -
nem igazi próféta, prédikátor, Isten szava Izráelhez, aki az 
igével a rossz útról a jó ú t ra akarja vinni, vezetni népét és a 
gyülekezetet, aki vallásosan akar nevelni, építeni, előbbre 
vonni, büntetni és gyógyítani. 

Ez az igazi prófétaság célkitűzése. Ezért mondja ebben a 
szakaszban Jeremiás: Ha megtértek, nem következik el rá tok 
az ítélet. Figyelmeztetése persze eredménytelen maradt. Ha -
tározottan, sőt gúnyosan utasí t ják vissza: Hiába minden! 
Megmaradunk azon az úton, amelyet már mi magunk válasz-
tottunk ki magunknak! 

A GYÜLEKEZET H Ű T L E N S É G E ÉRTHETETLEN 

18:13-17 

13 Ezért azt mondta az ÜR: 
Kérdezzétek csak meg a nemzeteket: 

ki hallott ilyesmiket?! 
Igen borzalmas dolgot1 cselekedett 

Izráel2 szűz leánya. 
14 Elhagyja-e a sziklás' fennsíkot 

a Libánon hava? 
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Kiszáríthatók-e a vadon csörgedező 
.· hideg vizek? 

15 De engem elfelejtett az én népem, 
a hiábavalónak tömjénez. 

Elgáncsolták őket útjaikon, 
az ősi nyomokon, 

hogy csapásokon járjanak, 
egyenetlen úton/' 

16 Sivárrá tévén országukat, 
amelyre örökké fütyül, 

aki csak elmegy mellette, megborzad 
és a fejét csóválja. 

17 Szétszórom keleti szélként 
az ellenség előtt. 

Hátamat és nem orcámat mutatom nekik 
vesztüknek a napján. 

1 Az elpártolás nemcsak megfoghatatlan, hanem „borzalmas" is: 
5 : 30, 11 : 9, 23 : 14. — 2 Vö. 2 : 26. — 3 A héber eredetiben szereplő 
saddaj szó az Ötestámentomban Istennek egyik közös sémi neve: A 
Magasságos. Az akkád sadú (hegy, magaslat) szóval rokon, vö. Horrv-
mel és Hehn, fejtegetéseit. Viszont a sad szó egy anyaistenségnek is a 
neve, aki arról nevezetes, hogy sok melle van (domborulat). Nagyon 
kézenfekvő tehát a GLS fordítások javaslata, hogy sádajim-at olvas-
sunk itt és akkor egy többcsúcsú hegyre utal a szöveg. — 4 Az „egye-
netlen utak" ma is sok gondot okoznak Paleszitinában az utasember-
nek. — 

Ez a szakasz kerek egységet alkot irodalmilag. De a redak-
tor „ezért" kötőszava el lenére sem t u d j u k a fazekas-jelenet-
ből megérteni , hanem egészen más szellemi és társadalmi 
háttérből. Amikor Izráel természetellenes elpártolásáról be-
szél nagy felháborodással a próféta, akkor már nyoma sin-
csen a belső bizonytalanságnak. Ellenkezőleg: Világos és szi-
lárd alapállásról és világos ítéletet formulázva beszél arról, 
amit csak ámulva és rémülve szemlélhet. 

Kettős bűné t ostorozza i t t Izráel népének mint korábban 
2:55kk-ban. Elpártolás Istentől és a semmitérő isteneknek be-
mutatott áldozatok. Valószínű, hogy Jó j á k í m uralkodása alatt 
íródott ez a prófécia, a deuteronómiai re form felfüggesztése 
után ( l l :9kk) , amikor nyilvánosan is, de a személyes kegyes-
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ségben is visszatérnek a bálványok tiszteletéhez és valószínű-
leg azért választja a régebben már használt stílusfordulato-
kat, hogy ezzel is jellemezze a régebbi elpártolás megismét-
lődését. 

Isten népének a hűtlenségét (13) példátlannak tart ja még 
pogány vonatkozásban is. Pedig azokat nem köti és kapcsolja 
valamilyen istenhez szövetségi szeretet és ahol a bizalom vi-
szonya közelről sem annyira megalapozott, mint Izráel és 
Jahve viszonyában. Ezért az elpártolás nemcsak megfogha-
tatlan, érthetetlen, hanem egyenesen „megdöbbentő" (szé-
gyenteljes, szörnyűséges, borzalmas fordítás is lehetséges!)! 
Mert Isten szövetségi szeretetének az elutasítása egy olyan 
nép részéről, amely sem nem nagy, sem nem különlegesen 
kegyes, sem más nemzeteknél nem különb— tehát sem népi-
nemzeti, sem hitbeli szempontból nem tud a többi népekhez 
viszonyítva „többletet,, fölmutatni, valóban ellene mond 
minden értelmi megfontolásnak. 

A természetből vett csodásan szép képek arra hivatottak, 
hogy megvilágítsák a megfoghatatlant, az elpártolás te rmé-
szetellenességét. (Hasonló hasonlatok találhatók 2:32-ben és 
8:7-ben!) Ha jól értet tük meg ezt a nehéz és eléggé romlott 
szöveget, akkor az örök hó példája, amely nem tűnik el soha 
az „istenek hegyéről" északon (így lehetne parafrázisszerűen 
fordítani: Vajon elolvad-e a libánoni hó a mezőség fölött ki-
magasló szirteken, vagy megszakadnak-e a távol idegenben 
eredő csörgedező „hűs vizek"?) a soha el nem apadó folyók-
ban viszont életre kel, amelyek idegen országban a hegyma-
gaslatról kelet felé folynak, az istenakarta természeti rend 
állandóságának, megbízhatóságának a példáján Izráel kettős 
bűnének a természetellenességét, az idegen isteneknek bemu-
tatott áldozatok értelmetlenségét akarja kifigurázni. 

Jeremiás látja az összefüggéseket. Izráel becsapott közös-
séggé válik. A semmitérő istenek félrevezették Isten népét és 
ezért tért le az Isten akarta üdvösségtörténeti „útról", a régi 
idők „csapásairól" és most „járhatatlan úton" tévelyeg és or-
szágát a gúny tárgyává teszi. 

Minderre következik az ítélet szava (17). A keleti szél ha-
sonlata gyakran visszatérő kép theophaniákban és az ítéle-
tet tartalmazó próféciákban. Nemcsak Jeremiásnál (4:11, 
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13:24, 23:19), hanem Hóseásnál (13:14k), Ámosnál (1:2) és a 
zsoltárokban is gyakran előfordul (Zs 50:3k stb.). 

A szakasz vége rendkívül szellemesen mondja el Isten cse-
lekedetének a belső logikáját: Ha elfelejtették Istent és el-
hagyták, akkor Isten is elhagyja őket. A szükségben persze 
majd megint vágyakoznak Isten után (2:27, 14:10), a pap han-
gosan prédikálja majd a régi szent áldást: „Az ŰR világítsa 
meg orcáját terajtad! . . . Fo rd í t s a az Ű R . . . tefeléd!" De 
hiába! Isten nem fordul feléjük. Hiszen ők fordítottak hátat 
Istennek és nem az arcukkal fordultak feléje. 

Istennek, a természet és történelem Urának a rend je meg-
áll és érvényesül akkor és ott is, amikor és ahol Isten népe 
megfeledkezik erről. 

A PAPOK ÉS A PRÓFÉTÁK JEREMIÁSRA T Á M A D N A K 

18:18-23 

18 Erre azt mondták: Jertek, gondoljunk ki merényletet2 

Jeremiás ellen, mert van még a papnál tanítás2, a bölcsnél 
tanács és a prófétánál ige!3 Jertek, verjük meg őt a saját nyel-
vével4 és figyeljünk minden szavára.5 

19 Figyelj reám Te URam, 
halld meg perlő szavam!6 

20 Hát szabad a jóért rosszal fizetni!? 
Hiszen vermet ástak nekem!7 

Emlékezzél8, hogyan álltam a színed előtt, 
hogy jót mondjak róluk 

és elfordítsam róla lángoló haragod! 
21 Juttasd azért éhínségre fiaikat9 

és add őket fegyveres kézre! 
Legyenek asszonyaik 

meddők és özvegyek! 
Férfiaik legyenek a halál martalékává, 

ifjaikat kard vágja le a harcban! 
22 Jajkiáltás hangozzék házukból, 

ha hirtelen ozol rájuk! 
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Mert vermet ástak, hogy megfogjanak 
és kelepcéket raktak a lábam alá. 

23 De te URam ismered minden 
ellenem szőtt halálos tervüket, 

ne fedezd el bűnüket és ne 
töröld el színed elől vétküket! 

Legyenek az elbukottak színed előtt, 
haragod idején bánj el velük! 

1 Vö. 11 : 19. Igein sok régi fordítás és dokumentum alapjón a héber 
szót itt egyesszámban kell vennünk és a „merénylet" szóval fordított 
tuk, mert a Bibliában több helyen ez a jelentése. — 2 Vö. Lev 10 :11, 
Mai 2 : 7, Jn 7 : 48.49. és Pálfy, Zsoltárok 20—21. — 3 Vö. 4 : 9, 8 : 9 , 
Ez 7 :26. A bölcsek Izráelben a véneik, a vének tanácsa. — 4 El kell 
fogadnunk a szír fordítás javasolta szöveget, hiszen, valóban arról van 
szó, hogy Jeremiást próféciájában, akarnak olyan szót fölfedezni, ami-
vel azután a bíróság elé állíthatják. — 5 Vö. BH. A maszoretikus 
szöveg tiltószava nem illák bele semmiképpen sem a szöveg tartal-
mába. — 6 A GST alapján a héber szó (ríbí) egyesszámban veendő a 
paralleüzmus membrorum szabályai szerint. — 7 A fordítás jó, de 
tudnunk kell, hogy itt a nefes szó szerepel a héber szövegben (lélek). 
Vö. 35 : 7, — 8 Vö. 7 :16, 11 : 14, 14 : lkk, 15 : 11, 37 : 3, 42 : 2. — 9 
Vö. Jób 20 : 10, Zs 109 : 9kk, Ám 7 :17. 

A fazekas műhelyében arról bizonyosodott meg Jeremiás, 
hogy megtérésre hívó szava süket fülekre talál (12). It t vi-
szont már arról hallunk, hogy nemcsak hitele nincsen prófé-
ciájának a vezetők szemében, hanem egyenesen merényletet 
terveznek ellene. Arról hallgat Jeremiás, hogy hogyan szer-
zett tudomást erről. A 18. versből azonban megtudjuk, hogy 
a nép három vezető rétege szövetkezett ellene. A papok azért 
gyűlölték, mert támadta a templomi kultusz elfajulását és 
Sión pusztulásáról jövendölt. A próféták (nábik) azért támad-
tak rá, mert leleplezte titkos bűneiket és sok hazugságukat. 
A bölcsek (vének) tudományukban érezték megtámadottnak 
magukat. Vagyis Jeremiás kétségbe vonja, hogy a papok, böl-
csek és próféták, a népnek ez a három hivatalosan karizmati-
kus rétege Isten kijelentéseinek, igéjének és akaratának meg-
felelően vezetik a népet (vö. 4:9kk, 8:9kk, 14:13kk, 23:9kk). 
Megsértett önérzettel állítják, hogy képesek és hivatottak a 
nép vezetésére: „mert van még a papnál tanítás, a bölcsnél 
tanács és a prófétánál ige!" Hazudik, aki ezt kétségbe vonja 
és veszélyes izgatóként le kell leplezni! 

201. 



De minden további nélkül nem merik a bíróság elé vinni 
Jeremiás ügyét. Előbb jogi alapot keresnek a vádhoz és a 
kémkedéshez folyamodnak. Jeremiás feddhetetlen életéről 
tanúskodik, hogy más eszközt nem tudnak kitalálni céljuk el-
éréséhez, másrészt figyelemmel kellett lenniök azokra, akik 
előtt hitele és tekintélye volt a prófétának (vö. 19:1, 26:16kk). 
Az igazság és törvényesség látszatát meg kellett tehát őriz-
niök és t i tokban kellett tartaniok tervüket. 

Jeremiás tudja , hogy milyen veszélyes helyzetbe került 
személyes élete és igehirdető szolgálata. Ezért menekül ismét 
oda Istenhez, aki tudja, hogy mindig csak az igazságot hir-
dette a nyelve: „Figyelj reám Te, URam!" (19). Egyetlen 
mentsváram te vagy, te figyelj reám, amikor ők figyelik sza-
vamat (a héberben szójáték található a qsb szóval). Az emberi 
gonoszságtól való rettegéssel szemben az Istenbe vetett biza-
lom tölti el a szívét és Isten elé járul panaszával. 

Bosszút kérő szavak törnek ki belőle, egészen a panaszzsol-
tárok stílusában, ahogyan ez már többször előfordult életében 
(vö. 11:20, 12:3, 15:15, 17:18). Jeremiás Isten igazságos dön-
téséért könyörög, de abban a tudatban, hogy „Enyém a 
bosszú és a megtorlás" (Deut 32:35). Nemcsak átengedi a 
bosszút a haragvó Istennek (Róm 12:19), hanem könyörög érte 
olyan szenvedélyesen, hogy megdöbbenünk, megrettenünk 
tőle. 

Először ar ra utal, hogy mennyire igaztalanok hozzá az el-
lenségei. Hiszen népének a szolgálatában tett mindent. An-
nak az ügyét vitte nem egyszer Isten színe elé, hogy elfor-
dítsa haragját szeretett népéről (vö. 7:16, 11:14, 14:lkk. 
15:lkk). Mivel érdemelte meg, hogy most rosszal fizessenek 
neki a jóságáért? Kérésével „Emlékezzél, hogyan álltak szí-
ned előtt, hogy jót mondjak róluk" (20) Isten igazságára hi-
vatkozik, ahogyan az Ötestámentom kegyesei minden időben 
ezt tették, ha ártatlanságuk ellenére megvádolták vagy üldöz-
ték őket (vö. Zs 17, 35, 109). 

A továbbiakban persze nem szorítkozik Jeremiás arra, hogy 
védje meg Isten ellenségeinek a merénylete ellen, hanem 
büntetésért könyörög (21—23). Meg kell bosszulni azoknak a 
gonoszságát és cselvetéseit, akik követének a halálára törnek! 
Fiaikat dobd oda áldozatul az éhségnek, asszonyaikat tedd öz-
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vegyekké és magtalanokká, öld meg őket haragod fegyveré-
vel: pestissel és karddal! Pontosan ellentéte tehát ez az imád-
ság annak, amit Jézus imádkozott a kereszten ellenségeiért 
és gyilkosaiért (Lk 23:34). 

Ezzel a szakasszal kapcsolatban föl kell tennünk a kérdést: 
Meg kell-e védenünk Jeremiást ezért, vagy pedig pálcát kell 
törnünk fölötte? Annyi biztos, hogy mi keresztyének, akik 
Krisztus követségében vagyunk, élünk és dolgozunk, nem te-
het jük példaképünkké ezt a Jeremiást, illetve ezt az imádsá-
gát! Jeremiás között és köztünk, akik az újszövetség gyerme-
kei vagyunk, ott áll az, aki ezt mondja: „Én pedig azt mon-
dom nektek"! De ugyanígy óvakodnunk kell a próféta egy-
szerű elítélésétől is. Hiszen ellenségeinek a terve nemcsak a 
próféta ellen, hanem Isten ellen is irányul, akinek a követsé-
gében gyűlölték meg a karizmatikus népvezetők Jeremiást . 

Az Ötestámentom felfogása szerint, Isten a saját dicsőségét 
védi meg, ha bosszút áll szolgája ellenségein. Ugyancsak ótes-
támentomi szinten Jeremiás és az ószövetségi összes kegye-
sek nem kérhetik és várhat ják másként Isten bírói közelépé-
sét, csak úgy, hogy Isten ebben a földi életben érvényesíti a 
jogot és az igazságot. Isten ú j világába még nem tudtak bele-
látni ezek az ótestámentomi kegyesek. Abba az ú j világba 
ugyanis, amivel Jézus ajándékozott meg bennünket az isten-
fiúságban, ahol hisszük, hogy mindenkinek meg kell jelennie, 
amikor Krisztus fölállítja birói szekel. 

A CSERÉPKORSÓ PÉLDÁZATA 

19:1-13 

1 Ezt mondta az ÜR: Menj és vegyél egy cserépkorsót a 
fazekastól a nép vénei és a papok vénei közül néhánynak a 
jelenlétében!1 2 Azután menj ki a Ben-Hinnóm völ-
gyébe2, amely a fazekasok kapujának' a bejáratánál van és 
hirdesd ott azokat az igéket, amelyeket én mondok neked. 
3 Ezt mondjad: 

Hallgassátok meg az ÜR igéjét, Júda királyai és Jeruzsálem 
lakosai! Azt mondta a Seregek URa, Izráel Istene: Rosszat 
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hozok erre a helyre, hogy aki csak hallja, belecsendül a füle! 
4 Mert elhagytak engem/1 elidegenítették tőlem ezt a he-
lyet és más isteneknek tömjéneznek benne,5 akiket nem is-
mertek sem ők, sem atyáik, sem Júda királyai. Sőt megtöl-
tötték ezt a helyet ártatlan vérrel.6 5 Áldozóhalmokat 
építettek a baálnak7, és tűzben égették el fiaikat égőáldoza-
tul a baálnak. Pedig ezt én nem parancsoltam, nem rendeltem 
el, sőt eszembe sem jutott. 

6 Ezért majd eljönnek a napok — így szól az ŰR, amikor 
nem nevezik többé ezt a helyet Tófetnek, vagy Ben-Hinnóm 
völgyének, hanem Öldöklés völgyének. 7 Semmivé te-
szem ezen a helyen Júda és Jeruzsálem tanácsát: Elejtem 
őket ellenségeik előtt fegyverrel és az életükre törők kezével. 
Holttestüket pedig az ég madarainak és a föld állatainak 
adom eledelül. 8 Ezt a várost a borzadály és fölszissze-
nés tárgyává teszem és aki csak elmegy mellette, megborzad 
és füttyent a várost ért mindenféle csapás miatt. 9 Meg-
etetem velük fiaik és leányaik húsát, az ember megeszi em-
bertársai húsát is az ostrom és a szorongatás alatt, amikor 
majd szorongatják őket ellenségeik és az életükre törők. 

10 Ezután törd össze8 a korsót a veled ment férfiak szeme 
láttára 11 és mondd nekik, hogy ezt mondta a Seregek 
URa: Ügy töröm össze ezt a népet és ezt a várost, ahogyan 
összetöri a fazekas az edényt, amelyet már nem lehet éppé 
tenni. 

A Tófetben pedig temetkezni fognak más temetkező hely 
híján. 

12 így cselekszem ezzel a hellyel, — így szól az ŰR — és 
a lakóival és a Tófethez hasonlóvá teszem ezt a várost. 13 
Jeruzsálem házai és Júda királyainak a házai tisztátalanokká 
lesznek, mint a Tófet helye, mindazokkal a házakkal együtt, 
amelyeknek a lapos tetején tömjéneztek az ég egész seregé-
nek és italáldozatokat áldoztak9 más isteneknek. 

1 Tanúként veszi őket maga mellé, vö. És 8:2. — 2 Vö. 7:31 (2:23). 
— 3 Ez a kapu vezetett a városi szemétlerakódéi helyhez és így talán 
azonos a Szemét-kapuval (Neh 2:13, 3:13.14, 12:31) a város keleti olda-
lán, amelyen át a szemetelt vitték a Kidrón patakhoz ós a Hinnóm völ-

gyébe. — 4 Vö. 2:13.17.19, 15:6, 17:13, Deut 28:20, És 65:11. — 5 Vö. 
1:16, 2Kir 21:4—13. — 6 Vö. 2:23.34, 7:29kk, 2Kir 16:3, 21:6.16, Zs 
106 : 37k, Mik 6 : 6k. — 7 Vö. 7 : 31k;k, 32 : 35. — 8 Vallástörténeti 
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megfelelője, hogy az egyiptomiak összetöritek a halálra ítélteik nevét 
jelző agyagitáblácsíkákat. — 9 A csillagoknak füstölő- és italáldozato-
kat mutattak be a háztetőkön, vö. 32 : 29 (7 :18b, 8 : 2), 2Kir 23 : 12, 
Zof 1 :5. 

Jeremiásnak ismét a fazekashoz kell mennie, de most azt a 
feladatot kapja, hogy vásároljon a fazekastól egy kész cserép-
korsót (1) és azt tör je össze a magával vitt tanúk jelenlétében 
<10) annak szimbolizálására, hogy Isten ítélete be fog követ-
kezni. A szöveg azonban jelenlegi alakjában nemcsak erről 
szól, hanem a gyermekáldozat megítéléséről is a Ben-Hinnóm 
völgyében, ahogyan ar ró l 7:31—33-ban már hallottunk. A ma-
gyarázók többsége egyetért abban, hogy a 3—9. 12. 13. versek 
későbbi betoldások, ezt a szövegkritikai helyzetet figyelembe 
véve a két tudósítást külön-külön kell magyaráznunk. 

Jeremiás szimbolikus cselekedete a fazekasok kapujában (1. 
2. 10k). — Jeremiás azt akarja szimbolizálni ebben a tudósí-
tásban, hogy Isten haragja félelmetes erővel pusztítja el a né-
pet és Jeruzsálemet. És ahogyan összetört cserépkorsót nem 
lehet többé „éppé" tenni, az összetört nép sorsát is meg fogja 
pecsételni Isten haragja. Gondosan kiválogatott tanúk, a nép 
és a papok vénei előtt kell Jeremiásnak végrehajtania meg-
bízatását, akik tehát szavahihetőek a nagy tömeg előtt. Mert 
ennek a szimbolikus cselekedetnek, mint általában az ótestá-
mentomi jelképes cselekedeteknek, azt kell példáznia, hogy 
a prófétai prófécia isteni ige és ezért történelmet formáló ige 
(vö. 1:10). Az előre meghirdetett dolog már most valóság, ha 
még nem is látható és megfogható. Mert az az Úr, aki a pró-
féta szájával beszél, teremtő Isten: „Mert Ő mondta és meg-
lett, parancsolt és előállott." (Zs 33:9, És 55:10k). Maga a cse-
lekmény nem ragaszt sokkal többet a prófétai igéhez, hanem 
azt akar ja többletként mondani, hogy a prófécia beteljesedik. 

Csakúgy mint 18:5kk-ban, itt is maga Isten adja meg a cse-
lekmény magyarázatát: Az összeomlás, az összetörés totális 
lesz! 

Prófécia a Hinnóm-Völgyben (3—9. 12k). — Ez a prófécia 
„Júda királyai és Jeruzsálem lakosai" ellen szól és már ez a 
megszólítás mutat ja ebben az összefüggésben, hogy eredetileg 
önálló volt és csak később került bele ebbe az összefüggésbe. 
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Nagyon szoros kapcsolatban van a 7. fejezettel, ahol szintén 
a gyermekáldozat szörnyű kultuszát ostorozza Jeremiás 
(7:31kk). A kanaáni baal-vallás hatására Izráel vallásos kultu-
szában és hitében is helyet kapott a gyermekáldozat, az első-
szülött feládozásának a formájában. A Szövetség Könyve (Ex 
22:28) még arról rendelkezik, hogy az elsőszülöttet Jahvenak 
kell felajánlani. Ez a ritus azonban korán (Gen 22) ellent-
mondást váltott ki a tiszta jahvizmus részéről és Ex 34:20 
már úgy intézkedik, hogy az elsőszülött fiút meg kell váltani. 
Elsősorban Manassé király alatt azonban újból bevezették, 
különösen az előkelő családoknál az elsőszülött f iú feláldozá-
sát. Most asszír hatásra történt ez a szörnyű kultusz. Az nem 
állapítható meg, hogy ekkor állították-e föl ennek a kultusz-
nak a kellékeit a Ben-Hinnóm völgyében (vö. Jós 15:8) Jeru-
zsálem mellett, vagy már korábban is megvoltak. Az sem vi-
lágos, hogy kinek, illetve kiknek áldozták föl a gyermekeke-
ket. Jeremiás Baálnak (5), Ezékiel „kőisteneknek" (23:37),. 
Lev 18:21-ben és másutt pedig Molok-nak (az ammóniak tűz-
istene, szerepel Malkám és Miikom néven is) nevezik. Itt az 
5. versből és Ez 20:26-ból kitűnik, hogy a jeruzsálemiek ma-
gának Jahvenak gondolták ezt az áldozatot bemutatni, vagyis 
a Molokot (Melek = király, a menny királya) tisztelték benne. 
A Szentírás tilt ja ezt a kultuszt (vö. Deut 18:10. Bir 11:31, 
lKir 16:34, És'57:5, Ez 16:20k, 20:25k, 23:37.39, Hós 9:13, 
Mik 6:7). És 30:33 szerint a Tófetben kerek mélyedés volt, 
ahová a tüzelőt rakták. A gyermekeket valóban elégették, 
mert az Ex 13:12-ben és a másutt is található szakkifejezés 
nem azt jelenti, hogy a gyermekeket csak „átvitték a tűzön" 
megtisztítás és megszentelés végett. Ez 16:20k inkább arra 
enged következtetni, hogy először megölték és azután égették 
el a gyermekeket. Az áldozat értelme és célja pedig az volt, 
hogy biztosítsák a gyermekáldást és kiengeszteljék az isten-
ség ember-ellenes, démonikus ösztöneit. 

Az 5. vers második fele tudatosan támadja az ősök kanaáni 
felfogását Ex 20:28-ben és azt a hiedelmet, mintha a gyer-
mekáldozat kultuszát maga Isten parancsolta volna meg az 
atyáknak (vö. Lev 18:21). Nem is marad el Isten ítélete. Az a 
hely, ahol borzalmas elvakultságában gyermekeket áldozott 
föl a választott nép, tömeghalál helye, hulla-völgy lesz (7). 
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Ahol a halál ellen akartak védekezni és az élet érdekében 
hitték a gyermekáldozat értelmét, az Öldöklés-völgye nevet 
fogja kapni. Jeruzsálem pedig áldozatul esik az ostromló el-
lenségnek, sivár pusztasággá lesz a helye és mindenki, aki 
arrafelé megy, megborzad a sorsára gondolva (8). 

A tévelygésnek megfelelő lesz a büntetés. Az ostromlott vá-
rosban akkora lesz az éhség, hogy saját gyermekeik és ember-
társuk húsát eszik meg a még életben levő emberek, hogy 
csillapítsák éhségüket (9). Nemcsak a Tófet lesz tisztátalan 
az oda eltemetett hullák miatt, hanem mindazok a házak is 
élükön Júda királyainak a házaival, ahol valaha az asszír 
csillagistenségeknek mutat tak be lakóik áldozatokat [vö. 
32:29 (7:18b, 8:2), 2Kir 23:12, Zof 1:5]. 

JEREMIÁS BESZÉDE A T E M P L O M U D V A R O N . 
PASHÚR KALODÁBA TÉTETI . 

19:14-20:6 

14 Amikor megérkezett Jeremiás a Tófetből, ahová az ÜR 
küldte prófétálni, megállt az ÜR házának az udvarán és ezt 
mondta az egész népnek: 15 Azt mondta a Seregek URa, 
Izráel Istene: El fogom hozni erre a városra és minden hozzá 
tartozó városra mindazt a rosszat, amit megígértem neki. 
Mert megkeményítették a nyakukat1 és nem hallgattak 
igéimre! 

20 1 De meghallotta Pashúr főpap, az Immér fia,- aki fő-
felügyelő3 volt az ÜR házában, hogy Jeremiás ezeket az igé-
ket prófétálta.4 2 Ezért megverette Pashúr Jeremiás 
prófétát. Majd kalodába' tétette, amely az ÜR házának a fel-
ső, benjámini kapujában volt.6 

3 Reggel azután az történt, hogy amikor kivétette Jere-
miást a kalodából, azt mondta neki Jeremiás: Nem Pashúr-
nak nevezett téged az ÜR, hanem Mágór-Misszábíbnak! 4 
Mert azt mondta az ÜR: Iszonyatossá teszlek téged önmagad 
előtt és mindenki előtt, aki szeret téged. Ellenségeid kardja 
ejti el őket és Te a saját szemeddel látni fogod ezt. Egész 
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Júdát pedig odaadom Bábel7 királyának a kezébe, aki majd 
fogságba hurcolja őket Bábelba, vagy karddal vágja le őket. 
5 De odaadom ennek a városnak minden fölhalmozott va-
gyonát, minden szerzeményét és minden drágaságát, Júda ki-
rályainak minden kincsét is ellenségeik kezébe adom. Pré-
dául fogják ejteni, elveszik és elviszik Bábelba. 6 Te is 
Pashúr, házad összes lakójával együtt fogságba esel és Bá-
belba mégy. Ott halsz meg. Ott temetnek el8 téged és mind-
azokat, akik szeretnek téged, mivel hazugságot prófétáltál9 

nekik! 
1 Vö. 7 : 25.26, 17 : 23, 18 : 12. — 2 Vö. IKrón 24 : 14. — 3 A temp-

lom főfelügyelője rendelkezett a templomőrséggel is, vö. 29 : 26, Ám 
7 : 10. — 4 Pasihúrnak kellett a r ra is felügyelnie, hogy illetlenül senki 
ne viselkedjék és illetéktelenül senki ne prófétáljon a templomban. A 
rendzavarókat börtönbe vagy kalodába tetette. — 5 Kínzóeszköz, 
amelyben csak meggörbüliten állhatott vagy ülhetett az amúgyis meg-
kínzott próféta. Vö. Jób 13 : 27, 33 : 11, Csel 16 : 22ikík. — 6 A temp-
lomtér észak felé emelkedett, vö. 2Kir 15 : 35, Ez 8 : 3, 9 : 2. — 7 Elő-
ször nevezi meg a próféta Bábelt a fogság helyeként. — 8 Eltemetés 
idegen országban vallásos szempontból különösen nagy csapásnak szá-
mított (vö. Ám 7 : 17), mert ott nem volt szabad izráeli szertartást 
végezni. — 9 A papság is karizmatikus rendnek számított, tehát fog-
lalkozott a jövendöléssel. Jeremiás próféciája 597-ben teljesedett be, 
amikor az előkelőket elhurcolták. Hiszen 594-ben már nem Pashúr a 
templom felügyelője (29 : 20). 

Ebben a szakaszban már elkezdődik Jeremiás szenvedéstör-
ténete. Ennek a szenvedéstörténetnek a szerzője minden bi-
zonnyal sorstársa, leghűségesebb tanítványa: Bárúk (vö. 36:4). 
A lényegében 26. fejezettel kezdődő szenvedéstörténet elé 
azért került ez a szakasz, mer t kapcsolódik a fazekasok kapu-
jánál végrehajtot t szimbolikus cselekményhez. 

Visszatérve a városba a Tófet-ből megismétli Jeremiás íté-
letes próféciáját a templom udvarán (14). Ami ott a fazekasok 
kapujánál néhány tanúnak a jelenlétében megtörtént (a leg-
több magyarázó a fazekasok-kapujára javít ja a szöveget — 
joggal!), azt most nyilvánosan hirdeti meg ott, ahol az ítélet 
elkezdődik, ti. az Isten házán. 

Az ítélethirdetésnek ez a konkrétsága arra indítja a temp-
lom főfelügyelőjét, Pashúrt, hogy mozgósítsa ellene a temp-
lomi rendőrséget. A 6. vers tanúsága szerint ez a főpap kul-
tuszi próféta is volt és ezért Jeremiásnak a próféciája a város 
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és templom ellen, ahol „szállást vett az ŰR" (Zs 84:1), isten-
káromlás ennek az embernek a fülébem Ezért fogat ja el a 
prófétát, megkorbácsoltatja (vö. Deut 25:lkk) és u tána kalo-
dába téteti. Jeremiásnak nemcsak azért volt fájdalmas ez az 
eljárás, mert a kalodába zárás annak idején talán még na-
gyobb kínzást jelentett, min t később a „keresztyén középkor-
ban", hanem főként azért, hiszen őt, a papi ivadékot a Szen-
tély hivatalos felügyelője akadályozta meg prófétai hivatásá-
nak teljesítésében. Pap és próféta újból szemben állnak egy-
mással (vö. Ám 7:10). 

A kalodába zárás nem tart ugyan sokáig és talán csak az 
volt a célja, hogy „kijózanítsa" a prófétát , hiszen a rákövet-
kező reggel már szabadon bocsátják, de „csalódnia" kellett 
Pashúrnak, aki azt remélte, hogy egy megtör t és megjuhászo-
dott embert ereszt ki a kalodából! Jeremiás nem tör t meg! 
Sőt szemébe mondja Pashúrnak a saját és hozzátartozóinak a 
sorsát. „Nem Pashúrnak nevezett el téged az ŰR, hanem Má-
gór-Misszábibnak!" (3). A név megváltoztatásának („Iszonyat 
Köröskörül") a hátterében minden bizonnyal valami szójáték 
van. De ezt még semmiféle nyelvészeti kutatással nem sike-
rül t tisztázni. Annyit tudunk csupán, hogy Jeremiás eddig is 
többször használta ezt a kifejezést (vö. 6:25, 46:5, 49:29). Pas-
húr sorsa olyan iszonyatos lesz, hogy egyenesen megszemé-
lyesíti, példázni fogja az iszonyatot. 

Pashúr és családjának a sorsa példázza azt, ami be fog kö-
vetkezni minden jeruzsálemi családnak az életében. Sajá t sze-
mével látnia kell, hogy családtagjai és az általa becsült és az 
őt szerető emberek meghalnak (4). Hogy hogyan viszik fog-
ságba egész Júdát és Jeruzsálemet minden kincsével együtt 
(5). De őt is fogságba viszik egész családjával együtt és ott, a 
tisztátalan országban, pogány földön temet ik el (6). 

Jeremiás azonban nem reked meg egy ember személyes 
sorsának leírásában. Öt nem vezeti személyes bosszú. Pashúr 
sorsa ugyanaz lesz, mint az egész választott népé. Most is 
próféta marad, Pashúr sem találkozik más emberrel!! (1:19). 
Egy szóval sem beszél arról, hogy Pashúr személyes emberi 
szabadságát megsértette. Nem Jeremiás saját személye és 
életsora a lényeges ebben az egész történelmi korszakban, ha-
nem az, hogy mi történik az Isten igéjével. Pashúr bűne sem 
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azért megbocsáthatatlan, mer t Jeremiást megvesszőztette, 
mer t kalodába záratta, hanem mer t megkísérelte Isten igéjé-
nek az elhallgattatását. „Téves" jövendölése száll vissza í té-
letként a fejére (6), hiszen „üdvjövendöléseivel" csakúgy mint 
a többi hamispróféták ellensúlyozni akarta Jeremiás jöven-
döléseinek súlyosságát. Ezért kell „iszonyattal" megtapasztal-
nia, hogy az események menete Jeremiásnak fog igazat adni. 

Először fordul elő ebben a szakaszban a fogságba vivő és 
a fogság helyének a neve! Egész Júda Bábel királyának a ke-
zébe esik (4). Pashúr hallgat! Nem zárja le újból Jeremiást! 
Talán megtudott — mint pap — valamit abból, hogy az Is-
ten igéjét nem lehet megkötözni, nem lehet bojkottálni, nem 
lehet meg nem történtté tenni?! (2Tim 2:9). 

JEREMIÁS LELKI HARCA 

20:7-18 

7 Elcsábítottál1 URam és én elcsábultam. 
Megragadtál és hatalmadba ejtettél. 

Rajtam nevetnek egész nap 
engem gúnyol mindenki. 

8 Ahányszor csak igét hirdetek, 
segítségért kell kiáltanom: 

Erőszakot és romlást hirdetnem.2 

Bizony az ÜR igéje szerzett nekem 
szégyent és gúnyt egész nap.3 

9 Ezért azt mondom: Nem akarok többé 
megemlékezni róla és nem fogok 

többé nevében igét hirdetni. 
De perzselő tűzzé vált szívemben, 

csontjaimba rekesztve. 
Erőlködöm, hogy magamban tartsam, 

de nincs rajta hatalmam. 
10 Mert hallgatnom kellett a többiek rágalmát 

— iszonyat köröskörül4 —: 
„Jelentsétek föl", „Föl is jelentjük". 

Akik velem békességben voltak, 
mind lesik, hogy elesem-e. 
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Talán el lehet csábítani, hatalmunkba ejtjük5 

és megbosszulhatjuk magunkat rajta?! 

11 De az ÜR velem van erős vitézként.6 

Ezért fölbuknak üldözőim, nem fognak ki rajtam! 
Igen megszégyenülnek7, mert nem okosan cselekszenek: 

örök szidalmuk8 nem megy majd feledésbe! 
12 Seregek URa, aki megpróbálod az igazat9, 

aki a vesékbe és a szívekbe látsz, 
hadd lássam rajtuk bosszúdat, 

hiszen eléd tártam pörömet! 

13 Énekeljetek az ÜRnak, 
dicsérjétek az URat, 

mert kiragadja a szegény ember életét 
a gonosztévők kezéből!10 

14 Átkozott az a nap, 
amelyen születtem, 

a nap, melyen anyám szült, 
ne legyen áldott! 

15 Átkozott az az ember, 
aki a hírt vitte anyámnak: 

fiúgyermeked született. — 
És nagyon megörvendeztette. 

16 Ügy járjon az az ember, mint a városok, 
melyeket fölforgatott az ÜR 

szánalom nélkül! 
Jajkiáltást halljon reggel 

és harci riadót déli verőn! 
17 Miért nem ölt meg az anyaméhben, 

hogy anyám lett volna a sírom 
és méhe örök temetőm? 

18 Miért is jöttem ki anyám méhéből? 
Hogy gyötrelmet lássak és bánatot, 

és napjaim szégyenben érjenek véget?! 

1 A pth gyök jelentése: tapasztalatlan; piélben: félrevezet, becsap, 
rászed, rábeszél, elcsábítja a tapasztalatlant. Vö. 15 : 17, lKir 22 : 20, 
Ez 14 : 9. — 2 Sód = elnyomás, Vö. 6 : 7 , Ám 3 :10, Ez 45 : 9, Hab 
1 : 3. — 3 Vö. 2 : 25, 5 : 3kk, 7 : 27k, 17 : 15. — 4 Jeremiás sokszor hasz-
nálta ezt a kifejezést, vö. 3. vers, 6 : 25, 18 : 18, 46 : 5. 49 : 49. Ellenségei 
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már gúnyként vágják a fejéhez. — 5 összecseng a 7. vers második so-
rával. — 6 Vö. 1 : 8.19. — 7 Vö. Zs. 6 : 10k, 30 :12k, 31 : 8k, 41 :12k, 
54 : 6kk, 63 : 3.8kk. 69 : 34kk. — 8 Vö. 23 : 40. — 9 Vö, 11 : 20, 17 : 10. 
— 10 Vö. Zs 22 : 32kk, 35 : 27kk, 52:11, 107:32, 109:30, 140:14. — 

Ez a szakasz igazi jeremiási darab és az utolsó — de egy-
úttal legszenvedélyesebb, amely a próféta belső lelki harcai-
ról tudósít bennünket. Pontos keletkezési idejét nem tudjuk 
megállapítani. Legvalószínűbb, hogy Jójákím uralkodása alatt 
keletkezett, mert a végső katasztrófa még nem köszöntött be. 

Az egész szakasz három részre bontható: 7—9: Jeremiás 
kesereg, hogy próféta lett ; 10—13: Tudja, hogy egyedül Isten 
van vele; 14—18: A próféta megátkozza életét. 

Jeremiás perel Istennel, hogy próféta lett (7—9). — Egye-
nesen istenkáromló szavakat használ itt Jeremiás Istennel 
szemben: Rászedtél, elcsábítottál Uram és én engedtem ma-
gam elcsábítani, azaz egy kicsit műszóval elcsábultam (vö. 
15:18: „csalóka patak" képe). A pth gyök az Ótestámentom-
ban (Ex 22:15) a leány elcsábításának a megjelölésére szolgál. 
Erre figyelnünk kell, hogy teljes értelmében érzékelni tud-
juk Jeremiás szavainak a súlyát. Isten kihasználta tapaszta-
latlanságát, prófétai együgyüségét, ártatlanságát (ptí = balga), 
minden lehetséges ígérettel elhalmozta és mivel olyan balga 
volt, hogy mindezt elhitte, hogy szóba állt egyáltalában Is-
tennel (a pth gyök jelentése nifálban: „butának téteti magát"), 
hogy hit t csábító szavának, most egyedül maradt „szégyené-
vel". 

Az elcsábított leány képét hamarosan fölváltja az öklöző, 
birkózó ember képe: Jahve, az erős, a hatalmas, a félelmetes 
raj ta próbálja ki erejét , de ez nem válik dicsőségére. Isten a 
gyenge embert győzte le! 

Mindkét kép muta t ja , hogy Jeremiás nem belső örömmel, 
hanem kényszerítve és Isten által legyőzve fogadta csak el és 
végzi szolgálatát. Sokat kellett szenvednie, amíg ide eljutott. 
A 7b—8. versek mondják meg, hogy mi miatt szenvedett: Az 
állandó gúnyolás, fenyegetés és tényleges bántalmazás lázítja 
föl Isten ellen. Annak idején segítséget ígért neki Isten. Hol 
marad ez a támogatás a gúnnyal és életveszélyes támadások-
kal szemben?! 

Jellemző azonban a próféta elhivatástudatának a szilárdsá-
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gára, hogy egyetlen pillanatra sem támad benne az a gon-
dolat, hogy talán éppen azt bizonyítják ezek a támadások, 
hogy nem Isten hívta el és prófétai öntudata csak önámításon 
alapulna. 

A 9. vers azután kifejezetten is megmondja, hogy miért 
nem támadhatott ez a gondolata. A gyalázkodó szavakkal 
szemben ismételten elhatározta, hogy elhallgat és nem prófé-
tál többé. Ez az elhatározás azonban még elviselhetetlenebbé 
tette helyzetét: Tűzként égette belsejét és csontjait a ki nem 
mondott ige. Az erőszakkal visszatartott isteni szó azzal a 
veszéllyel fenyeget, hogy testileg-lelkileg tönkremegy. Hir -
detnie kellett Isten igéjét akármilyen következményekkel jár t 
is és könnyebben elviselhető volt neki a gúny és a bántalma-
zás, mint ez a belső feszültség. Tehát a legnagyobb külső 
szükségben sem kételkedhetett küldetése valódiságában, mer t 
Isten igéje objektív hatalomként és kényszerítő erőként lé-
pett bele az életébe. 

A prófétai inspiráció megismerése szempontjából rendkívül 
fontosak ezek az igék. Kiegészítik Ám 3:8 és ÍKor 9:16 meg-
állapításait. Mutat ják, hogy a prófétai ige mennyire nem 
emberi reflexió eredménye csupán. Jeremiás egyszerűen nem 
cselekedhetik úgy, ahogyan akarna vagy szeretne, hanem úgy 
kell beszélnie, ahogyan Isten aka r j a és parancsolja! 

De rendkívül tanulságosak ezek a kijelentések a keresztyén 
kegyesség helyes kialakítása szempontjából is. Arra utalnak 
ugyanis, hogy nem lehet Istennel az egyéni kegyeskedés fe l -
legvárába visszahúzódni, hanem ki kell lépni a porondra és 
éppen az élő Isten perzselő, lelkiismeretet emésztő igéjéről, 
akaratáról bizonyságot tenni. Évszázadokon át azt gondolta 
és hitte a keresztyén egyház, az isteni tűz hordozója, hogy ezt 
a tüzet titkos vagy eltitkolt parázzsá kell lohasztania tantéte-
leiben. A reformációban győzedelmesen lobbantak föl a lán-
gok, de az emberi megfontolások ismételten elnyomták és az 
Istenből vallásos kérdést csináltak csupán. Az egyház „pász-
tortüzet" csinált az ige emésztő tüzéből, amely mellett lehet 
nyugodt pillanatokban elüldögélni, még melegedni is és egye-
sek a saját szalonnájukat is megpiríthatják lángjánál. De az-
után tovább ne menjünk, mert az már „égető" kérdés! 

De amikor jöttek a megrázkódtatások, jött a „keresztyén 
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társadalom" csődje, jöt t az emberek fölállása a pislákoló pász-
tortűz mellől, megkezdődött nem a negatív szekularizáció, 
hanem a nyílt és objektív bírálat az egyház és igehirdetése 
ellen belülről és kívülről, hogy az Isten igéjét „szívbéli üggyé" 
tette és a társadalmi élet kérdéseihez semmi mondanivalója 
sem volt, amikor jött a világégés és vele együtt a vallásos és 
kultúrillúziók csődje, akkor már a r ra volt szükség, hogy az 
egyház engedje egész testét fölmelegíteni, sőt átizzasztani az 
igével, me r t a visszatartott ige, a dogmákba szorított ige ma-
gát az egyházat emészti meg. 

Menedék Istennél (10—13). — A 10. vers tartalmilag a 8. 
versre nyúlik vissza és közelebbről mond ja el a próféta ellen-
ségeinek az eljárását. Közöttük vannak saját rokonai és is-
merősei is, akik minden lépteit figyelik és kimondott szavait 
lesik, há tha támadási felületet nyúj t és megfoghatják, följe-
lenthetik ( = 18:18. Vö. 12:6). 

Ez a t i tkos figyelés-lesés nyugtalanít ja Jeremiást. Isten igé-
jét hirdetnie kell, sem elvennie, sem hozzátennie nem sza-
bad. De a bizalmatlanságnak ebben a légkörében alig-alig tud 
élni. És mégis ez lendíti át a prófétát más lelki hangulatba. 
Ha kényszeríti Isten a prédikációra, ellenségeinek a bírála-
tára, ha Isten ügyét kell képviselnie velük szemben, ha a nem 
várt katasztrófát kell meghirdetnie, akkor nem hagyhat ja Is-
ten cserben, akkor magának Istennek kell szembe szállni el-
lenségeivel. 

És így hangzik el most a l l . versben a bizalom szava: Isten 
mellette van, a hatalmas hős vigyáz reá. Ez egyúttal az a bi-
zonyosság is, hogy ellenségei nem győzhetnek, hanem balgák-
nak bizonyulnak és örök szégyen lesz az osztályrészük. A 11. 
vers idői tiszta indikatívuszok és n e m optatívuszok. A hit-
bizonyosságot és nem a bosszúvágyat fejezik ki. 

A 13. vers az imádságos élet egyik szép darabja. Minden 
imádkozó ember ismeri, aki tudja a szükségben dicsérni az 
Urat (vö. Zs 6:9, 22:22 stb.). De arról is tanúskodnak, hogy a 
hivő embernél is váltogatják egymást a belső fölszabadultság 
és az elcsüggedés percei. 

A próféta megátkozza életét (14—18). — Jeremiást a mély-
ségbe taszítja nyomorúsága és olyasmit tesz, amit szinte el-
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képzelhetetlennek tartanának nála: Megátkozza születése 
napját! Amit 15:10-ben röviden elmondott, azt mondja el 
most itt szenvedélyes szavakkal. Születése napja a vétkes 
egész nyomorúságos életéért. Az a nap a szerencsétlenség 
napja volt és örökre az is marad. Az apának örömhírt vivő 
embert is megátkozza. Hasonlítson az a nap azokra a borzal-
mas napokra, amikor elpusztította Isten Sodomát és Gomorát 
(vö. Gen 19:24.25 és 11:6, 21:10, 140:11, Ám 4:11, Hós 11:8) 
és még a helyüket is fölforgatta. Jajgatás és harcizaj legyen 
azon a napon! 

Nem könnyű Jeremiás szavait helyesen értenünk! Ha azon-
ban elgondoljuk a próféta helyzetét, ha lágy és viharos kedé-
lyét ismerjük és megért jük, ha tudjuk értékelni lelkialkatát, 
akkor az ilyen elemi fájdalomkitörése is érthető lesz. A keleti 
ember egyébként is könnyebben átkoz (vö. Mt 26:74). Ezt is 
komolyan számításba kell vennünk ennek a szakasznak a 
megértésénél. 

De elsősorban az egész akkori világnézet földhözkötöttsé-
gét, a feltámadáshitnek a hiányát az akkori ember hitvilágá-
ban kell szem előtt tar tanunk, ha helyesen akar juk érteni a 
prófétát és minden ilyen helyet az Ótestámentomban. Ha éle-
tünk nem zárul le ebben az életben, hanem van folytatása, 
akkor a külsőleg elhibázott és szerencsétlenül alakult élet is 
lehet célirányos és értelmes keresztyén hi tünk alapján. 

Erről azonban Jeremiás még nem tudhatott . És azt sem 
tudta, hogy mennyi áldást jelentenek az ő lelki harcai igazi 
emberségének a kiformálódásában. Jeremiás nem hiába élt! 
Születése napja nem a szerencsétlenség napja, hanem az a 
nap, amikor Isten népének és azóta ezreknek „jót" adot t Je-
remiásban az Isten. Mennyi zsoltár ír ót ihletett meg Jeremiás 
éppen ezekkel a nagyon őszinte szavakkal! 
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k i r á l y o k és p r ó f é t á k 

21—24 

Ezekben a fejezetekben elsősorban a királyokról és prófé-
tákról szóló kijelentéseket találunk, de amelyek nagyrészt 
Jeremiástól származnak. Főleg Jójákím és Cidkijjáhú kirá-
lyok idejéből valók. Két jeremiási prófécia vezeti be az egész 
gyűjteményt abból az időből, amikor Nebukadreccar babiló-
niai király megkezdte Jeruzsálem ostromát (588). A két pró-
fécia azonban más és más szituációban keletkezett a 8. vers 
laza összekapcsolása ellenére is. 

M E G K E Z D Ő D I K JERUZSÁLEM O S T R O M A 

2 1 : 1 - 1 0 

1 Ez az ige, amely az ÜRtól1 jött Jeremiáshoz, amikor 
Cidkijjáhú király elküldte2 hozzá Pashúrt:!, Malkijjá fiát és 
Cefanjá papot/' Maaszéjának a fiát, ezzel az üzenettel: 2 
Kérdezd csak meg ügyünkben az URat, mert Nebukadreccar5, 
Bábel királya, háborút indított ellenünk: Vajon minden ed-
digi csodája szerint cselekszik-e velünk*' az ÜR és el kell neki 
vonulnia innen? 

3 Erre azt mondta nekik Jeremiás: Mondjátok meg Cid-
kijjáhúnak, 4 hogy azt mondta az ÜR, Izráel Istene: 
íme, visszafordítok minden harci eszközt a kezetekben, ami-
vel Bábel királya és a káldok ellen harcoltok, akik a várfa-
lon kívülről ostromolnak benneteket, és begyűjtöm őket e 
város közepébe. 5 Mert én magam fogok harcolni elle-
netek kinyújtott kézzel, erős karral, haraggal, lángoló harag-
gal és nagy háborúsággal. 6 Én megverem e város lako-
sait, embert és állatot egyaránt: nagy dögvészben halnak 
meg! 7 Azután pedig — így szól az ÜR — Cidkijjáhút, 
Júda királyát és szolgáit, a hadinépet és akik e városban 
megmaradnak a dögvész, a fegyver és az éhínség után, oda-
adom majd Nebukadreccarnak, Bábel királyának a kezébe, 
ellenségeik kezébe, az életükre törők kezébe és kardélre 
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hányja őket, nem szánakozik rajtuk, nem kíméli őket és nem 
irgalmaz nekik. 

8 Ennek a népnek pedig mondd meg: Azt mondta az ÜR: 
íme, elétek adom az élet útját és a halál útját.7 9 Aki itt 
marad ebben a városban, meghal kard, éhínség és dögvesz 
miatt. Aki kimegy8 és a benneteket ostromló káldokhoz pár-
tol, az zsákmányul kapja a lelkét.9 10 Mert arcomat e 
város ellen fordítottam, hogy rosszat és ne jót hozzak reá — 
így szól az ÜR; Bábel királyának a kezébe kerül és tűzben 
ég el. 

1 A héber praepositio rendkívül szemléletesen fejezi ki azt, hogy az 
ige Istenhez van kötve és amikor Jeremiáshoz „küldi", akkor is Isten 
igéje marad. — 2 Vö. 34 : 2—7 és 37 : 3—10. — 3 Ez a világi tisztet 
betöltő ember nem azonos az előző fejezetben szereplő Pashúrral, 
Immér fiával (20 : 1). Vö. 38 : 14. — 4 Cefanja pap 29 : 25kk-ban ú j -
ból szerepel és 37 : 3 szeónit Pashúr pap hivatali utódja és a főpap 
helyettese (52 : 24). — 5 Akkád nevén: „Nabúkudurrí-ucur" = „Nabú, 
védelmezd határomat". Jeremiás és Ezékiel használják a Nebukadrec-
car formában, az Ötesitámentomi egyébként Nebukadneccart mond. 
— 6 Vö. BH. és 2Ki:r 19 : 32—36, És 18 :7, 28 : 16, 29 : lkk, 31 : 4kk, 
37 : 2kk. — 7 Ex 24 : 3, Deut 11 : 26, 30 : 15.19, Jós 24 :14kk, lSám 
7 : 3kk, 12 : 14kk. — 8 A héber .kifejezés konkrét jelentése: kapitu-
lálni, vö. 38 : 17k, lSám 11 : 3.10, 2Kir 18 : 31, 24 : 12. — 9 Vö. 39 : 18, 
45 : 5. Talán régi közmondás, vö. 2Kir 7 : 4. 

Jeremiás válaszol a király követeinek (21:1—7). 
21:1—7 és 37:3—10 hasonlítanak egymáshoz, mert ott is 

Cidkijjáhúnak Jeremiáshoz küldött követeiről van szó és 
ezért ezt a két szakaszt sokan azonosítják egymással. Ez a föl -
tevés azonban sem idői, sem tartalmi szempontból (vö. 37:4. 
5. 7kk) nem felel meg a valóságnak. Viszont az tény, hogy 
Jeremiás eredeti följegyzéseit később (talán éppen a deutero-
nomista iskola redaktora) valaki rendezte, sőt talán szerkesz-
tette is, óhatatlanul vezetett a fenti hasonlóságokhoz. 

Már elhivatásakor figyelmeztette Isten a prófétát arra, 
hogy nemcsak a papsággal és a köznéppel, hanem Júda kirá-
lyaival is konfliktusai támadnak (1:18). Jeremiás volt az 
utolsó próféta, aki szembe kerülhetett izráeli királlyal és rá -
mutathatott nagy elődeivel teljes egyetértésben arra, hogy 
hogyan ásta alá a királyság a társadalmi morált és hogyan 
mondtak csődöt Júda királyai hitbeli és politikai szempontból 
egyaránt. 
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Jeremiás annak a küldöttségnek mondja meg véleményét, 
amelyet Cidkijjáhú egészen hivatalos formában menesztett a 
prófétához. Eltérően a 37:3—10-ben említett küldtöttségtől, 
olyan időpontban hangzott el a király kérdése, amikor éppen 
elkezdődött Jeruzsálem ostroma és a jubeli csapatok még a 
falakon kívül harcoltak a babilóniai sereggel (4!). Alaposan 
megváltozott tehát a 20. fejezethez képest a történelmi hely-
zet. Az addig gúnyt és gyalázatot arató Jeremiáshoz küldi el 
a király különös gonddal megválogatott embereit és nem va-
lamelyik kultuszi prófétához, ahol eddig beszerezte értesülé-
seit az Isten terveiről! Most azonnal fontos és hitelképes em-
ber lett Jeremiásból. 

A babilóniai hadsereg túlerejét látva, Júda királya csak a 
csodában hisz már. Abban reménykedik, hogy Isten csodája 
folytán, csakúgy mint 701-ben az asszír hadsereg, most a ba-
bilóniai fog váratlanul elvonulni Jeruzsálem falai alól. Tit-
kon abban reménykedik, hogy Jeremiástól ilyen „üdvjöven-
dölést" kap (vö. 2Kir 19:lkk). De tévedett , mert Jeremiás 
most sem mond mást, min t amit egész eddigi prófétai szolgá-
latában meghirdetett és szimbolikus cselekedetiben jelképe-
zett, „az északi rossz" rázúdul az országra és a fővárosra. 

Isten már régen döntött ebben az ügyben és kezdettől fogva 
megmondta prófétájának. Nincs tehát szüksége Jeremiásnak 
arra, hogy „megkérdezze" az URat újból ebben a történelmi 
pillanatban, hiszen az ítélet föltartóztathatatlan. Későn esz-
mélt rá a király arra, hogy hol kell hitbeli és politikai dönté-
seihez a „próféciákat" és a „tórákat" megkapnia. Nem is 
szólva arról, hogy Jeremiás nagyon júl tudja : Nem az Úrhoz 
tért meg a király, hanem csak a szorongatott katona-politikai 
helyzet kényszeríti erre a lépésre. 

Világos és kemény szavakkal üzeni meg Jeremiás a király-
nak, hogy mi fog történni a várossal, lakóival, magával a ki-
rállyal és egész udvarnépével. Az ellenség be fog nyomulni a 
városba (4), magát a lakosságot borzalmas járvány (pes-
tis) fogja megtizedelni (6). Tehát pontosan az ellenkezője 
történik ma jd annak, ami 701-ben Szanheríb ostromakor tör-
tént. Akkor az asszír ostromló sereget tizedelte meg Isten 
dögvésszel, most a júdabelieket. A király és egész népe (had-
sereget és népet egyaránt jelent itt az cam szó!) Bábel kirá-
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lyának a kezébe adatik (Isten adja) (7), hiszen Isten maga fog 
harcolni népe ellen — könyörtelenül. Ezt akar ja hangsúlyozni 
Jeremiás, amikor kinyújtot t kézről, erős karról, haragról és 
lángoló haragról, meg nagy fölháborodottságról beszél Isten-
nel kapcsolatban. És ez annál érdekesebb, mert a legtöbb 
esetben Isten hatalmas szabadító cselekedeteivel kapcsolód-
nak a fenti kifejezések (vö. 32:21, Ex 14:31, 15:12, Deut 4:34, 
5:15, lKi r 8:42). Most azonban saját népe, saját választott 
gyülekezete ellen nyúlik ki ez az erős kar! (5.) A babilóniaiak 
csak eszközei lesznek az ítélet végrehajtásában. A küldöttség 
Isten halálos ítéletével tudnak csak visszatérni királyukhoz. 

Üzenet a néphez (21:8—10). — Ez a népnek küldött prófé-
tai üzenet csak lazán kapcsolódik az előző szakaszhoz, amely 
a 7. verssel lezárult. Itt az összegyülekezett néphez, tehát ma-
gához a templomi gyülekezethez intézi szavait, amiknek a lé-
nyege ez: aki a városban marad, elpusztul; aki átmegy a kál-
dokhoz, tehát kapitulál, megadja magát, az „zsákmányul 
kapja a lelkét". Jeremiás szerint azonban ez nem politikai, 
hanem hitbeli döntés, hiszen aki a káldokhoz pártol, az sem 
kerüli el a deportációt. Tehát a kisebbik baj t választja, de az 
ítélet elől nem menekül meg, hiszen 27:6kk szerint Isten aka-
rata, hogy „minden ország" Nebukadreccarnak, „szolgájának" 
vesse alá magát és így Isten ellen lázad, aki nem ezt cselekszi 
(27:8). 

Minden ellenállás céltalan, mert a „döntés" már megtör-
tént Isten részéről. A babilóniaiak ellen harcolók Isten ellen, 
Isten akarata és döntése ellen „lázadnak". Mert nem a jót, 
hanem a rosszat, nem az életet, hanem a halált jelenti ez eset-
ben, hogy Isten feléje fordította arcát (vö. Zs 34:15kk), vagyis 
nem a szövetségi szeretet, hanem a harag tölti el szívét népe 
iránt (10). Senki sem bélyegezheti meg Jeremiást defetizmus-
sal, mer t ebben az esetben sem csak emberként, Jeruzsálem 
polgáraként, hanem Isten prófétájaként szól és akkor ebben 
a krit ikus helyzetben sem mondhat mást! 
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j ö v e n d ö l é s e k a k i r á l y i h á z 
és j e r u z s á l e m e l l e n 

21:11—23:8 

21: l l -e l kezdődik el a királyi ház (és Jeruzsálem) ellen 
mondott próféciák sora, amelyek minden bizonnyal valóban 
el is hangzottak Jeremiás szájából. Mennyei Urának a külde-
tésében Istentől mindig kapott erőt és bátorságot, hogy 
rendreutasítsa és számadásra szólítsa föl a választott nép leg-
főbb vezetőit, akik megbízatásukat — az Ótestámentom fel-
fogása szerint — Istentől kapták és Neki felelősek nemcsak 
sa já t tetteikért, hanem Isten népe sorsáért is. 

IGAZSÁGOSSÁG M E N T I MEG A KIRÁLYI H Á Z A T 

21:11-14 

11 Júda királyi házának pedig mondd meg:1 

Hallgassátok meg az ÜR igéjét 
12 Dávid háza! Azt mondta az ÜR: 

Reggelenként ítéljetek törvényesen2, 
ragadjátok ki zsarolója kezéből a megrabolta!5, 

hogy ki ne törjön lángoló haragom, mint a tűz'1 

tetteik rosszasága miatt, 
mert ha ég, nem lesz aki eloltsa! 

13 Én ellened vagyok, te völgy lakója,"' 
te fennsík kősziklája6 — így szól az ÜR. 

Ti ezt mondjátok: Ki száll le ellenünk, 
és ki hatol be lakásunkba? 

14 Ezért meglátogatlak benneteket tetteitek 
gyümölcse szerint — így szól az ÜR: 

Tüzet gyújtok erdejében7 

és mindent megemészt körülötte! 
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1 Vö. BH. A „mondd meg" kiegészítés teljesen indokolt a lö prae-
f ixum máaitt. — 2 Vö. 22 : 3.11, Zs 72 : 2—3.12—14, 101 : 8, Ám, 4 : 4, 
és Pálfy, Zsoltárok 22k. — 3 Vö. Ex 23 : 6, És 1 : 17, Ám 5 : l ik . Mik 
3 : 9kk. — 4 Vö. 4 : 4, Ám 5 :6 . — 5 Ez 13 : 8. A völgy lakója = 
Jeruzsálemi királyi városrésze. — 6 Jeruzsálem· városáról van szó, 
illetve a magasba nyúló királyi várral. — 7 52 : 13, 2Krón 36 : 19. 
Jeruzsálemnek nem volt erdeje, de az erdő szó itt valószínűleg a ki-
rályi épületek cédruspalotájára, a „Libánon-erdő ház"-ra vonatkozik. 
Vö. lKir 7 : 2kk, És 22 : 8. 

A királyi házhoz, amelyet őse után Dávid házának mond, 
nemcsak a királyi család, amely kezében tartotta a legfonto-
sabb állami állásokat, hanem hozzátartozik az egész királyi 
udvar is, tehát a kormányzóhatalom legfelelősebb képviselői. 
Nekik szól tehát a próféta felszólítása, hogy „ítéljenek regge-
lenként törvényesen". A király feladata, hogy ünnepnapokon 
reggelenként törvényt üljön (vö. Ám 4:4), amikor el kellett 
egyengetnie a civódásokat. Ha megsérti a királyi mispáth-ot 
(vö. Pálfy, Zsoltárok 22k), akkor Isten haragját hívja ki maga 
ellen. Hiszen Isten megvesztegethetetlen igazsággal uralko-
dik, ezért a királyt, Isten földi helytartóját is csak akkor tűri 
meg trónján, ha önkény és részrehajlás, törvénytelenség és 
zsarnokság nem található uralkodásában, hanem mindenkit, 
az elnyomottat elsősorban visszasegíti törvényes jogaiba. 

A társadalmi és kormányzási erkölcsnek ezek a kellékei Jó-
jákímnak az idején teljesen hiányoztak és ezért jogosak Je -
remiás ítélő szavai a királyi ház fölött. De a próféta szavai 
süket fülekre találnak. Az akkori körülmények között Je ru-
zsálem fekvése kedvező, királyi palotája szilárdan áll és lakói 
visszautasítják az intelmet (13k). Az isteni harag ellen azon-
ban nincs menedék. Isten mindenkinek megfizet tetteinek a 
gyümölcse szerint (vö. Zs 62:13). Istent nem lehet pompázó 
várakkal és lakásokkal távoltartani, ha megjelenik (vö. hinöní 
'élajik) és döntésre viszi a dolgot. Döntésre az emberi elbiza-
kodottság és Isten hatalmának a realitása között. 

Mivel az etikai felelősség területén összeomlott, csődöt 
mondott királyi udvar Jeruzsálemben, ezért összeomlanak a 
királyi székhely cédrusházai és akkor tűnik ki, hogy bűntele-
nül áldozhatja-e föl a választott nép kormányzó rétege az 
istenfélelmet a hamis önbizalomért?! 
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JÖVENDÖLÉS A KIRÁLYI H Á Z ÉS 
JERUZSÁLEM ELLEN 

22:1-9 

1 Azt mondta az ÜR: Menj le Júda királyságának a há-
zába, hirdesd ott ezt az igét 2 és mondjad: Hallgasd 
meg az ÜR igéjét, Júda királya, aki Dávid trónján ülsz, te 
magad, szolgáid és néped, akik bejárnak ezeken a kapukon!1 

3 Azt mondta az ÜR: Teremtsetek törvényt2 és igazságot! 
Ragadjátok ki zsarolója kezéből a megrablottat! A jövevényt, 
árvát és özvegyet ne nyomorgassátok! Ne erőszakoskodjatok 
és ne ontsatok ártatlan vért ezen a helyen! 4 Mert csak 
ha ezt cselekszitek,3 akkor mehetnek be ennek a háznak a 
kapuin a királyok, akik Dávid trónján ülnek és akik harci-
kocsin és lovon járnak: maga a király, szolgái és hadinépe. 
5 De ha nem hallgatjátok meg ezeket az igéket, megesküd-
tem magamra — így szól az ÜR, hogy rommá lesz ez a ház.4 

6 Mert azt mondta az ÜR Júda királyi háza ellen: 

Ha olyan vagy is előttem, mint Gileád 
és Libánon csúcsa,5 

mégis pásztává teszlek, 
mint a lakatlan városokat. 

7 Pusztítókat szentelek6 föl ellened, 
vitézt és fegyverét. 

Kivágják válogatott cédrusaidat 
és a tűzre vetik. 

8 És ha majd sok nemzet megy el a város mellett és azt 
kérdezi egyik a másiktól, hogy miért cselekedett így az ÜR 
ezzel a nagy várossal, 9 akkor azt mondják majd: Mert 
elhagyták Istenüknek, az ÜRnak a szövetségét,7 más istenek 
előtt borultak le és azoknak szolgáltak. 

1 A királyi vár kapuiról van iittt szó, ahol bejön a nép, hogy döntést, 
ítéletet ikórjen a királytól mint bírótól peres ügyeiben. — 2 Gyakorol-
játok, alkalmaizzátok a mispéth-oft az isteni társadalmi rendnek meg-
felelően. — 3 Jog ós igazság a királyi uralom fundamentumai, vö. 
Ex 23 : 6, Zs 45 : 5.7k, 72 : 2kk.l2kk, 89 : 20kk, 101 : 5.8, 132 : 18.42. — 4 
A királyi palotáról van szó. — 5 Gileád ós Libánón cédrusligeteihez 
hasonlítja a „Li bánón-erdő-házait" (vö. 21 : 14, lKir 7 : 2—5). Mi ma 
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fordítva, az erdőt, hasonlítjuk „dómhoz", stb. — 6 Az ellenség harco-
sai a pusztítók. Szent, háborút indít ellenük (vö. 6 : 4k), amelyben föl-
döntúli hatalmaik is a rendelkezésére állanak. Fölszentelésükkel föl-
döntúli hatalomra tesznek szert, senki és semmi nem állhat ellent 
nekik. Vö. Ex 12 : 23, 2Sám 24 : 16). — 7 Vö. 2Kir 22 :17, 2Krón 
34 : 25. 

Lényegében ugyanaz a tárgya ennek a szakasznak, mint 
21:11—14-nek, de prózában maradt reánk s ez arra enged kö-
vetkeztetni, hogy másodkézből, illetve talán éppen Báruk tol-
lából származik. Viszont fontos eltérések is jelentkeznek 
ahhoz képest. Pontosan megjelöli a helyet, hogy hol kell el-
mondania a prófétának, ti. a „királyi palotánál" (1), amiből 
viszont a r ra lehet következtetnünk, hogy Jeremiás a mago-
sabban fekvő templomtéren tartózkodott, amikor ezt az isteni 
felszólítást megkapta. Ugyancsak ú jabb szituáció itt, hogy a 
nép a királyi palota előtt gyűlt össze és előtte tart ja Jeremiás 
a próféciáját. 

Időileg szintén Jójákím uralkodásának az idejére kell gon-
dolnunk, hiszen ez a király híres volt építkezéseiről. 

Jeremiás tehát azt a parancsot kapja, hogy a templomtér-
ről menjen le a királyi palotához (1—2). Ott találja a királyt, 
udvarát és a köznépet. Weiser az évenként megismétlődő 
trónralépési ünnepre gondol, annak is a r ra a jelenetére, ami-
kor a király saját palotájának a kapuján vonul át nagy és fé-
nyes kíséretével (4). És a próféta éppen abban a pillanatban 
intézné próféciáját a sokasághoz, amikor a király helyet fog-
lal „Dávid trónján". Az ismételt utalás Dávid trónjára, de az 
egész szituáció is nagyon valószínűvé teszi a szövegnek, il-
letve az alkalomnak ezt az értelmezését. 

Bármennyire is fontos magának a prófécia alkalmának a 
megállapítása, hiszen abból mindig következtetni tudunk az 
egyes használt fogalmak jelentésére is — mégis fontosabb 
magának a próféciának a tartalma. Jeremiás kijelenti, hogy a 
királyi uralomnak két fundamentoma van: a mispáth és a 
cdáqá. Tudnunk kell, hogy az Ótestámentom felfogása sze-
rint minden isteni és társadalmi rendnek megvan a maga 
mispáth ja, amit a szövetségi jórend, tehát az Istennel és az 
embertársakkal való jórend, egészséges közösség megtartása, 
megőrzése érdekében gyakorolniok kell. Megvan a királyok, 
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a papok (sőt a főpap), a próféták és minden vezető rétegnek, 
de társadalmi rétegnek is a mispáth-ja. 

Ebben az esetben Jeremiás ott látja a királyi és általában 
társadalmi mispáth-nak, tehát jogrendnek, jórendnek a meg-
sértését, hogy az özvegyek, az árvák, a jövevények, általában 
a társadalmilag elnyomottak, modern szóval kizsákmányoltak 
„joga" elsikkad. (A héber gér — jövevény az az ember, aki 
egyedül [vagy családjával] háború, forradalom, éhség, j á r -
vány, vérbosszú miatt elhagyta otthonát és törzsi közösségét 
és másutt [más népközösségben!] keresett és kapott menedék-
jogot. Ez az ő mispáth-]&. Mint jövevény, birtokot nem sze-
rezhetett és a kultuszban sem vehetett részt). 

Ehhez a jogi értelmezéshez kell még vennünk, hogy a ki-
rály Isten földi helytartója. Tehát neki ugyanúgy kell gyako-
rolnia az irgalmasságot, mint ahogyan ez a mennyei Király 
legfőbb lényege! Csak addig t a r t j a magát Isten ehhez a földi 
helytartóhoz, amíg a maga mispáth-ját és az egész választott 
nép mispáth-ját Isten akaratának (főként a dekalógusnak) 
megfelelően gyakorolja és gyakoroltatja másokkal. 

Ennek a két alapkövetelménynek a teljesítéséhez köti Je re-
miás a királyi család megmaradását és magának a dávidi di-
nasztiának a jövőjét (4). Engedetlenség esetén — mondja J e -
remiás — az ígéret a fonákjára fordul (vö. 2Sám 7:14, Zs 
89:31kk), de az ítélet meghirdetése most elsősorban a királyi 
palotára irányul, amelynek a nagyszerűségére olyan büszkék 
voltak Júda királyai. Maga Isten esküdött meg a nevére, hogy 
rommá teszi a királyi palotát, ha ezen a téren az engedelmes-
ség hiányát födözi föl a vezető körök munkájában. Mert az 
emberi jogoknak a megsértése a földön Isten felségének a 
megcsúfolása mennyben! 

Isten nem leli kedvét a válogatott cédrusfából fölépített 
gyönyörű palotában (6), ha a benne lakók jogtiprással és erő-
szakkal meggyalázzák! Pusztává teszi, azaz pusztítót küld el-
lene, aki aprófát csinál belőle és elégeti (7). Ezt a pusztítót 
különben annak a pusztító angyalnak az értelmében kell föl-
fognunk, ahogyan ezt Ex 12:23 és 2Sám 24:16 érti. Különben 
is kétséges, hogy a próféta itt ellenséges csapatokra gondolt-e. 

Nagyon lényeges a próféciának az a mozzanata, amikor a 
szent háborúról beszél. Mert a szövetségi hagyomány értel-
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mében Isten sokszor vezetett szentháborút, de a király olda-
lán, sőt előtte. Most azonban ellene indít ja meg ezt a szent-
háborút, amelyben földöntúli hatalmak állanak a rendelke-
zésére, akiknek a félelmetes hatalmával szemben senki sem 
tud megállni. És a királyi palotának a romjai nem a benne la-
kott királyoknak és fejedelmeknek, hanem Istennek a hatal-
mát fogják néma tanúkként hirdetni mindazoknak, akik arra 
tévednek és látni fogják. 

A 8—9. versek későbbi időből származó prózában fogalma-
zott intelmet tartalmaznak, ahol azonban már kitágul az ítélet 
meghirdetése Jeruzsálemre is. Szinte szószerint megtaláljuk 
ezeket a verseket Deut 29:24kk-ban és lKir 9:8kk-ban. A 
szerző azonban jól értette az eredeti ieremiási igéket, hiszen 
arról beszél, hogy Isten ítélő szava magából a történelemből 
hangzik Izráel és sok „nemzet" felé. Jeruzsálem romjainak a 
láttára „sok nép" teszi föl az ú j ra meg ú j r a fölvetődő kérdést: 
Hogyan tudott a szövetség Istene ilyen borzalmas ítéletet 
végrehajtani a választott népen és Jeruzsálemen? A kérdésre 
adott válasz Jeremiás próféta igehirdetésének az igazát fogja 
bizonyítani. Isten ítélte meg népét, mert megszegte a szövet-
séget Istenével és más isteneknek szolgált. 

J Ö V E N D Ö L É S S A L L U M ELLEN 

2 2 : 1 0 - 1 2 

10 Ne sirassátok a halottat,1 

részvétet se mutassatok iránta, 
de keservesen sirassátok a most elmenőt, 

mert nem tér többé vissza 
és nem lá that ja meg szülőföldjét! 

11 Mert azt mondta az ÜR Sallumról, Júda királyáról, 
Jósiásnak a fiáról, aki a tyja , Jósiás után lett a király: Aki el-
távozott erről a helyről, nem tér többé vissza ide. 12 Ha-
nem azon a helyen hal meg, ahová fogságba hurcolták és ezt 
az országot nem látja meg többé. 

1 Vö. BH. (lammét). 
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A 21. fejezetben magával a dávidi dinasztiával foglalkozott 
Jeremiás. Most sorra veszi az egyes királyokat és gyászéne-
ket vagy ítélő szót mond el fölöttük ebben a sorrendben: 
Jehóáház (Sallum), Jójákím és Jójákín. Ma már nem tud juk 
megállapítani, hogy maga Jeremiás vagy Báruk, vagy egy 
még későbbi átdolgozó (redaktor) állította-e össze ezeket a 
próféciákat ebben a sorrendben. De az igazi jeremiási p rófé-
ciák, mert rövidek és az ér in te t t személyek ismeretét föl téte-
lezi hallgatói részéről. Jeremiás csak abban a vonatkozásban 
foglalkozik velük, hogy mennyi részük volt magának a vá-
lasztott népnek a katasztrófájában, vagy mennyire kevered-
tek bele abba, min t Jehóáház. 

A Jehóáházra vonatkozó prófécia költői formában marad t 
reánk (10) és a 11. vers adja meg tulajdonképpen a magyará-
zatot, ami viszont már prózában van, tehát későbbi betoldás. 
A 11. vers nélkül nem is tudnánk, hogy miről, illetve kiről 
beszél Jeremiás. Így azután már tisztázni tud juk a helyzetet. 

A nép Jósiás király halálát siratja meg a 10. versben, aki 
609-ben esett el Megiddónál a Nékó fáraó elleni csatában. 
Jósiás utódjául a 23 esztendős Jehóáházt (Sallumot) válasz-
totta meg az ország lakossága, bár a trónörökös a későbbi ki-
rály, Jehójákím volt. Sallum azonban csak három hónapig 
volt király, mer t Nékó fáraó, aki nem ér te t t egyet a júda-
beliek királyválasztásával, r iblai főhadiszállására rendelte (az 
Orontes mellett, vö. 2Kir 23:33k), foglyul ejtette, majd ma-
gával vitte Egyiptomba, miu tán nem volt hajlandó a fáraó 
különböző föltételeit, illetve rendelkezéseit a magáévá tenni. 
Nem is térhetett vissza hazájába, mert a fá raó foglyul e j te t te 
és Egyiptomban meghalt (vö. 2Kir 23:31k). Ügy látszik, hogy 
Sallum inkább atyjának, Jóslásnak a kül- és belpolitikáját 
akarta folytatni és ezt az irányzatot akarta a fáraó végérvé-
nyesen fölszámolni. A fáraó nagyon megsarcolta Júdát, ki-
rállyá pedig Eljákím trónörököst tette Jehójákím (Jójákím) 
néven, mert az ú j névvel is fennségjogát akar ta hangsúlyozni 
Júda fölött. A népszabadság eszméje ezzel megbukott és eb-
ben a térténelmi pillanatban hangzottak el Jeremiás igéi. 

Jeremiás nem azért mondja el mindezt, hogy ő is együt t -
érzésről biztosítsa a márt í rhalál t halt királyt és az őt sirató 
népet. Azért mondja el, mer t Jehóáház (a Sallum név polgári 
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neve volt) sorsa Isten haragjának a veszélyét jelzi: A királyi 
ház és az egész nép sorsa veszélyben van. Alig halkul el a 
szeretett királynak, Jósiásnak, a megsiratása, már az utána 
következőt kell siratnia a népnek. Nincs megállás a kataszt-
rófa felé vezető úton! 

MEGFENYEGETI JÓJÁKÍMOT 

22:13-19 

13 J a j annak, aki házát igaztalanul építi, 
felső szobáit törvénytelenség árán, 

felebarátját ingyen szolgálatra fogja 
és munkabérét nem adja meg neki! 

14 De azt mondja: tágas házat építek magamnak, 
szellős felső szobákat. 

Ablakokat vágat rá, cédrusfával burkolja 
és vörösre festeti! 

15 Hát akkor vagy király, 
ha cédrusért éget a vágy?1 

Atyád2 talán nem evett és ivott? 
De törvényesen és igazságosan járt el: 

jól is ment a dolga! 
16 Jogához segítette a nyomorult és szegény embert: 

akkor jól ment a dolog. 
Nem így kell-e ismerni engemet, 

— így szól az ŰR? 
17 De nincs szemednek és szívednek 

más vágya, csak a magad nyeresége, 
az ártatlan vér kiontása, 

a zsarolás és erőszak elkövetése. 

18 Ezért azt mondta az ŰR Jehójákímnak, Jósiás fiának, 
Júda királyának: 

Nem sirat ják így: 
„Ja j bátyám!" vagy „ J a j húgom!" 

Nem sirat ják így: 
„Ja j uram!" vagy „ J a j fenség!" 
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19 Szamártemetéssel temetik el, 
kivonszolják és eldobják3 

Jeruzsálem kapuin kívül. 
1 Szószerint: „cédirus (épületekért) versengesz". Értelme: Azit gon-

dolod talán, hogy akkor leszel Isten népének az igazi királya, ha túl-
zott pcxmipa-hajszolásban és építkezésben koptatod el magad? — 
2 Jásiás. — 3 Jeremiás jövendölése ebben a formában nem teljesedett 
be, mert 2Kir 24:6 szerint „pihenni tért Jehójákím atyáihoz", ami azt 
jelenti, hogy a királyok sír jaiba temették el. Vö. 2Krón 36:8. — 

Jehóáház deportálása u tán Eljákím, a törvényes trónörökös 
lett a király Jeruzsálemben Jehójákím (Jójákím) néven. Róla 
szól ez a szakasz, amely semmi jót nem tartalmaz: Vádbeszéd 
és gyászének egyszerre! Ennek a szakasznak az erős kritikája 
alapján azt is meg t u d j u k érteni, hogy miért volt Jójákím 
olyan halálos ellensége Jeremiásnak (vö. 36:26), aki mellé a 
fölsorolt vádak alapján minden bizonnyal fölsorakozott a nép 
nagy része is. 

Júda igen nagy hadisarcot, majd hűbéradót f izetet t a fá-
raónak (2Kir 23:33kk). Az elszegényedett országban ezt csak 
úgy tudta behajtani a király, hogy megszaporodott a kisajátí-
tás és a robotmunka. Éles ellentétben állt viszont ezzel a 
helyzettel a királynak az építkezési hajszája. Neki már nem 
jó elődeinek a királyi palotája: nem elég szép, nem elég tágas 
és nem elég szellős. Ű j a b b emeletet épít reá és a szobákat 
cédrusfával burkoltatja, ma jd vörösre festeti. Jellemző a hiú-
ságára, hogy egyiptomi mintára (vö. 2Kir 9:30) ún. „királyi 
ablakot" is vágat a falba, ahol megjelenik, ha a népnek meg 
akarja muta tni magát (14). 

Jójákím építési szenvedélye nem ismer határt. Alattvalóit 
robotmunkára kényszeríti, a munkásokat ingyen dolgoztatja 
és a kőműveseknek nem fizet bért. Az akkori keleti uralko-

- dóknál ez szinte természetes volt, de Jeremiás véleménye sze-
rint a társadalmi igazságot megcsúfolva és a királyi mis-
páth-ot lábbal taposva építteti föl Jójákím a „szellős felső 
szobákat" (13). 

A szövetségi teológia értelmében Jeremiás nem alattvalók-
ról, hanem embertársakról, felebarátokról beszél, hiszen a ki-
rály, mint Isten földi helytartója, nem tekintheti Izráelben 
alattvalójának a másik embert, hanem csak felebarát jának! 
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Ehelyett Jójákím nem riad vissza az erőszaktól és a zsarolás-
tól sem! (17). A próféta fölhozza apjának, Jósiásnak az ural-
kodási módszerét. Alatta törvényesen és a jog szerint járt el 
mindenki, mert a király is ezt tette (15). Pedig ő sem élt ép-
pen rosszul — mondja Jeremiás, de éppen azért, mert a nép 
szerette és mindent megadott neki a jog és az igazság, tehát 
helyes közösségi tudata alapján. 

Őt kellene példaképének tekintenie. Őt kellene utánoznia 
Jójákímnak is a pompázás és jogtalanság helyett . Mert aki 
nem ismeri el a társadalmi igazság elvét, aki nem segíti jogá-
hoz a szegény embert, az „nem ismeri az URat" (16). Je re -
miásnak ez a kijelentése mutat ja , hogy az „istenismeret" 
mennyire nem intellektuális megismerést jelent az Ótestá-
mentomban, hanem akaratának a fölismerését és elfogadását, 
a közösség keresését és megtartását vele, ahogyan a hű f é r j 
és hű feleség egymást megismerve örök szövetségben marad-
nak egymással (vö. a héber jdc szó alap jelentését a fenti gon-
dolatmenettel !). 

Jójákím fölött maga Isten mondja ki az ítéletet a 18. vers-
ben. Csakúgy, mint a 13. versben, itt is fölhangzik a „ j a j " 
szó, de abban az értelemben, hogy a nép, az alattvalók, de 
még a hozzátartozók sem ejtenek ki „jajszót" utána, ha meg-
halt. Sőt mindenki örülni fog, hogy meghalt végre. „Szamár-
temetése" lesz, vagyis mint a szamarat odadobják a sintérnek. 
2Kir 24:6 szerint ez a borzalmas vég nem következett be, sőt 
a görög fordítás (G) még azt is hozzáfűzi 2Krón 36:8-ban, 
hogy „Uzziás ker t jében temették el atyái mellé". 

Viszont az is lehetséges, hogy amikor Nebukadreccar elfog-
lalta Jeruzsálemet, az akkori szokásnak megfelelően elősze-
dette Jójákím tetemét és meggyalázta a hűtlen vazallust. 

JERUZSÁLEM PANASZOS ÉNEKE 

22:20-23 

20 Menj föl1 a Libánónra és kiálts, 
a Basánon hallasd hangodat, 

kiálts segítségért az Abárímról2, 
mert összetörték minden szeretődet.3 
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21 Beszéltem hozzád, mikor békében éltél,'1 

de ezt mondtad: Nem hallom. 
Ez a te utad ifjúságodtól fogva,5 

hogy nem hallgattál a szavamra! 
22 Szél pásztorolja minden pásztorodat,6 

szeretőid pedig a fogságba mennek. 
Bizony megszégyenülsz akkor és szidni fognak 

minden rosszaságodért. 
23 A Libánónra ültél,7 

a cédrusokon fészkelsz.8 

Hogy fogsz majd nyögni, 
ha rád jönnek a fájdalmak, 

mint szülőasszonyra a vajúdás?!9 

1 Akár ünnepeltek, akár gyászoltak, a magas hegyekre mentek föl, 
vö. 3:21, 7:29, És 15:2, 40:9, 52:7. — 2 Az Abárím-hegy délkeleten a 
Móáb-heigység északi lej tőjén fekszik, ahol egykor Mózes a Nébó-hegy 
csúcsáról áttekinthetett az ígéret földjére: Nuim 27:12, Deut 32:49. — 
3 A „szerető" a prófétai szóhasználatban mindig az idegen isteneket 
(2:25, 3:1), vagy a szövetségeseket jelenti (4:30, 30:14). — 4 „Bizton-
ságban voltál". — 5 Zs. 78, 106, Ám l:9kk, 4:6kk. Nincs ellentmondás-
ban 2:2-vel, mert ott Izráel, itt pedig Jeruzsálem „ifjúságáról" van 
szó. Vö. 3:25, 7:23 stb. — 6 A héberben szójáték van abban az értelem-
ben, hogy tévútra viszi, elsöpri őket a szél. — 7 És 37:24. — 8 21:13, 
22:6, 49:16, Hab 2:9. — 9 4:30, 6:24. 

Az összefüggésből t u d j u k csak megállapítani, hogy a meg-
szólított nem király, hanem Jeruzsálem városa. A szakasz 
föltételezi már 597-et, tehát az első fogságbavitelt, minden 
valószínűség szerint azt a helyzetet tükrözi, amikor vége lett 
Jójákím uralkodásának, illetve elkezdődött Jójákínnak alig 
háromhónapos uralkodási ideje. Az 597-es katasztrófát a pró-
féta föltételezi és ezért hívja föl Jeruzsálemet énekének az 
elmondására. 

Közvetlenül Jeruzsálem bevétele és az egész felső rétegnek 
a fogságbavitele előtt vagyunk. Ebben a történelmi pillanat-
ban maga Isten szólítja föl a várost gyászénekének az elmon-
dására. Fönt Északon a Libanon csúcsán, északkeleten Bá-
sánban, ahol a Hermón hegy emelkedik és délkeleten a moábi 
hegyeken, ahol egykor Mózes állt és a Nébó hegyéről megte-
kinthette az ígéret földjét , a város lakóinak már megközelít-
hetetlen helyeken kell fölcsendülnie a gyászéneknek, hogy 
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hangozzék az egész országban (20). Teljesen magára maradt 
a város, hiszen a „szeretőit" is összetörték. Az a reménység 
is kútba esett tehát, hogy valamelyik szomszéd hatalom mint 
szövetséges, segítségére siet Jeruzsálemnek. A kör bezárult! 

Most teljesedik be, amiről a béke éveiben beszélt Jeremiás. 
Annak idején azonban határozottan elutasították a próféta 
figyelmeztetéseit (2:20kk.31, 6:16kk). De a közöny Isten igéje 
iránt és engedetlenség parancsolatai iránt mindig jellemezték 
a választott népet és ezért a szövetség népének a története 
nem egyéb, mint Isten szeretetének harca a bűn ellen az em-
berért, Isten hűségének a csodálatos története a hűtlenség né-
pével (vö. Ám 1:9kk, 4:6kk, Zs 78, 106). 

Most már az az idő is elmúlt, amikor meg lehetne fordítani 
a történelem kerekét. Azokat a pásztorokat, akiknek az lett 
volna a feladatuk, hogy a helyes úton pásztorolják, vezessék 
a népet, most a szél fogja „pásztorolni", vagyis tovaragadni. 
E l fú j ja őket az Isten szele (vö. 4:12, 18:17) és a „szeretőkkel" 
együtt fogságba kerülnek. A város ott áll megszégyenülten 
rosszasága miatt vezetők és szövetséges társak (szeretők!) nél-
kül. 

Az utolsó reménysugár is ellobban, ami ilyenkor éltetni 
szokta a júdabelieket. Jeruzsálem még sértetlen, még állnak 
a falai! Fekvése hadászati szempontból kedvező, sokan re-
ménykednek, hogy el tudnak rejtőzni a sziklák között, mint 
a libánoni cédruson fészkelő madár (vö. 21:13, 22:6). Ez a 
biztonságérzet azonban öncsalás! Ahogyan a szülőasszonynak 
nyögnie kell, ha meglepik a fájdalmak, úgy fog nyögni és 
nyüszíteni Jeruzsálem is, amikor majd rászakadnak a fájdal-
mak. a Dusztulás órái „minden rosszasága" miatt . 

PRÓFÉCIA K O N J Á H Ú ELLEN 

22:24-30 

24 Élek én — így szól az ÜR, hogy te Konjáhú1, Jehójá-
kím fia, Júda királya, ha pecsétgyűrű volnál is a jobb keze-
men,2 még onnan is lehúználak. 25 És odaadlak az éle-
tedre törők kezébe1 és azok kezébe, akiktől iszonyodol: Ne-
bukadreccarnak, Bábel királyának a kezébe és a káldok ke-
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zébe. 26 Messzire hajítlak szülőanyáddal együtt más or-
szágba; nem ott születtetek, de ott haltok meg. 27 És 
abba az országba, ahová lelkük visszatérni vágyik/1 nem fog-
nak visszatérni. 

28 Vajon elvetett és repedezett báb 
ez a férfiú, ez a Konjáhú, 

senkinek sem tetsző eszköz? 
Miért haj í tot ták olyan messzire 

ivadékával együtt és dobták olyan 
országba, amelyet nem ismer?5 

29 Ország, ország, ország! 
Halld meg az ŰR igéjét! 

30 Azt mondta az ÜR: 
Í r játok föl ezt az embert gyermektelennek, 

olyan férf iúnak, akinek nem lesz sikere életében. 
Bizony, egyetlen ivadékának sem sikerül 

a Dávid t rónjára ülnie, vagy 
valaha uralkodnia Júdában! 

1 Itt és 37:1-ben fordul elő Jójákín király neve ebben a rövidített 
alakjában. Egyébként Jekonjá(hú) alakban, a Királyok és Krónikák 
könyvében (2Kir 24:6.8, IKrón 3:16) Jehójákín, Ez 1:2-ben pedig Jójá-
kín néven szerepel. — 2 A pecsétgyűrűvel annak idején is az aláírá-
sát hitelesítette az előkelő ember. Aggeus próféta (2:23) a kiválasztás 
szimbólumának tar t ja és ezért a kemény ítélet, az elvetés jele ez a kép. 
Vö. EnEn 8:6. — 3 Vö. 13:18, 34:20, 2Kir 24:12—16. A Nebukadreecar 
idejéből való ékiratos leletekből tudjuk, hogy Jójákínt családjával 
együtt Bábelbe vitték és csak Evil Merodák idején bántak vele királyi 
méltóságának megfelelően. — 4 Vö. 44:11. — 5 Vö. BH. 

Jójákím halála u tán 18 éves fia, Jójákín lett a király Je ru -
zsálemben (598/97). Azonban csak három hónapig uralkodha-
tott, mert anyjával és egész udvarával együtt Bábelbe vitték 
(2Kir 24:12—16). A többit már csak a babilóniai ékírásos em-
lékekből tudjuk: Családjával és kíséretével együtt foglyul ej-
tették és csak Evil Merodák idejében bántak vele királyhoz 
méltóan. De Jeruzsálembe nem térhete t t vissza, hanem ott az 
idegenben temették el. Erről a Jójákínról szólnak az alábbi 
versek. 
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Az első prófécia (24—27) ünnepélyes isteni esküvel kezdő-
dik: Ha olyan értékes volna is Istennek Jójákín király, hogy 
pecsétgyűrűként a jobbkezén hordaná, akkor sem kegyel-
mezne neki, akkor is lehúzná újjáról és eldobná. Jeremiás 
kortársai szemében rendkívül szemléletes volt ez a kép, hi-
szen akiknek csak egy kis rangja is volt, pecsétgyűrűt hor-
dott, hogy azzal hitelesítse a leveleket, szerződéseket, okmá-
nyokat stb. Aggeus próféta is használja ezt a képet (minden 
bizonnyal ezt a jeremiási helyet tartva szeme előtt: 2:23) Iz-
ráel kiválasztásának a jegyeként. Itt azonban azt jelzi, hogy 
Isten könyörtelenül megbünteti a dávidi dinasztiát. Sem az 
adoptálás ténye a trónralépés alkalmával (vö. Zs 2:6kk és 
Pálfy, Zsoltárok 27kk), sem nagyszerű hivatása, hogy a vá -
lasztott népnek az uralkodója, nem akadályozzák meg Istent 
abban, hogy elvesse Jójákínt . 

A második prófécia (28—30) már Jójákín elfogatása u tán 
keletkezett. Azt a kérdést veti föl, hogy miér t éppen ezt a 
fiatal királyt sú j t ja olyan keményen a sors, akinek a t rónra-
lépéséhez pedig sokan reményeket fűztek? Nem Isten által 
adoptált király Jójákín többé, hanem értéktelen bábú Isten 
szemében, akit emiatt eldob, azaz idegen országba deportál-
tat? Annak a vallásos világnézetnek a „miért je" ez (28), 
amely már nem érti a történelmet formáló Isten tetteinek az 
üdvösség irányában haladó célját, amely tehát nem tud meg-
birkózni a „nemzeti múlttal", hanem inkább Istennek tesz 
szemrehányást. 

Jeremiás nem válaszol közvetlenül a kérdésre, hanem bel-
sőleg utasítja vissza, amikor Isten igéjére utal, amely szerint 
a választott nép története döntő fordulóponthoz érkezett. 
Nem véletlenül kiáltja tehát háromszor is az „ország" szót, 
hiszen arról van szó, hogy a dávidi dinasztiának, illetve ki-
rályságnak elérkezett a vége. Mert Jójákín utódaira is vonat-
kozik ez a száműzetés. „Gyermektelenül" vonul be a történe-
lembe, ami azonban nem azt jelenti 30b szerint, hogy nem 
lesznek utódai (IKrón 3:17k és az ékírásos dokumentumok 
szerint több fia volt Jójákínnak), hanem hogy utódai nem ke-
rülnek bele a dávidi dinasztia királyi listájába. 

Jeremiásnak ez a próféciája is beteljesedett. Jójákín köz-
vetlen utóda a trónon Cedékiás volt, Jósiás fia, Jójákín nagy-

233. 



bátyja, aki tehát még az előző nemzedékhez tartozott és mi-
vel ő volt az utolsó király, valóban Jójákínnal szűnt meg a 
dávididák uralma Júdában. 

Isten véget vet a királyságnak Júdában és ettől fogva a vá-
lasztott nép ú t j a egészen más irányba fog haladni. Viszont az 
üdvtörténetnek egészen más pontján és egészen más formá-
ban, mint ahogyan Aggeus megkísérelte (2:23, vö. Zak 6:9— 
14) Serubbábellal, történeti valóság lett az Ótestámentom re-
ménysége: Jézusban, a Dávid fiában! 

A H Ű T L E N PÁSZTOROK ÉS A Z ELJÖVENDŐ 
KIRÁLY 

23:1-8 
1 Jaj a pásztoroknak, akik elpusztítják, elszélesztik lege-

lőm nyáját! — így szól az ÜR. 2 Ezért azt mondta az 
ÜR, Izráel Istene, a pásztorokról, akik pásztorolják népemet: 
Ti elszélesztettétek nyájamat, szétszórtátok, nem vettétek 
számba őket. íme, én leszámolok1 veletek gaztetteitekért — 
így szól az ÜR. 3 Nyájam maradékát pedig összegyűj-
töm2 minden országból, ahová szétszórtam őket és visszatere-
lem legelő helyükre: Megszaporodnak és megsokasodnak. 
4 Pásztorokat is állítok föléjük, hogy legeltessék őket. Nem 
kell többé félniök, sem reszketniök és számba sem kell venni 
őket — így szól az ÜR. 

5 Íme napok jönnek — így szól az ÜR, 
amikor igaz sarjat3 támasztok Dávidnak'1, 

aki valóban király lesz és bölcsen cselekszik, 
törvényt és igazságot tesz az országban.5 

6 Napjaiban Júda megszabadul, 
Izráel biztonságban lakozik 

és ezen a néven fogják hívni: 
Az ÜR a mi igazságunk!0 

7 Azért íme napok jönnek, így szól az ÜR, amikor nem 
mondják többé: Él az ÜR, aki fölhozta Izráel fiait Egyiptom 
országából, 8 hanem: Él az ÜR, aki fölhozta és meghozta 
Izráel házának a magvát Észak országából és minden ország-
ból, ahová szétszórtam őket, és a maguk földjén fognak lakni. 
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1 Tartalmi és formai saó játék a pqd igével: „Nem vettétek számba 
őket, de én majd számiba veszlek benneteket!" — fenyegető éllel. Vö. 
Ex 32:34. — 2 Vö. 32:37, Ez 34:13. — 3 Vö. 33:14kk, És 4:2, 11:1, 40:10k, 
Dán 9:21—25, Zak 3:8, 6:12, Jn 1:45. — 4 Vö. És 9:lkk, Am 9:llkk. — 
5 Vö. 22:3.15, Zs 72:1—2, És 9:7, 32:1.18. — 6 Vö. 33:16. A Cedeq régi 
istennév (Adónisedeq, Malkicedeq, stb.), amely utalás akar lenni a 
Cidqijjáhú névre: az ú j király majd teljesíti azt a programot, aminek 
Cidqijjáhú annyira nem felelt meg. Vö. lKor 1:30. 

Az előző szakasz végén arról szólt Jeremiás, hogy az utolsó 
dávidi király meghaltával Isten más úton viszi tovább üdv-
történetét. Mert az ítélet nem az utolsó szava Istennek. És az 
egész eddig tárgyalt gyűjtemény ebben a szakaszban valóban 
üdvjövendölésben csendül ki. A kutatók nagy többsége azon 
a véleményen van, hogy ez a prófécia az utolsó dávidi szár-
mazású királynak, Cidqijjáhúnak ( = Cedékiásnak!) az ural-
kodása alatt hangzott el, aminek legdöntőbb támpontja a 6. 
vers, ahol utalás történik Cedékiás nevére. 

A prófécia világosan három részre bontható: 1—4: a hűtlen 
pásztorok ellen intézett prófécia; 5—6: a jövendő Királyának 
megjövendölése; 7—8: az üdvkor ú j korszakának a jellem-
zése. 

A pásztorok ellen intézett prófécia arról beszél, hogy a 
pásztorok nem teljesítették feladatukat, nem pásztorolták 
hűségesen a nyá ja t és nem vették számba őket minden egyes 
alkalommal (2), ezért azok szétszóródtak, elkallódtak. A pász-
torokon egyesek csak a „királyokat" értik, akiknek a helyte-
len magatartását Jeremiás még egyszer összefoglalná itt a 
gyűj temény utolsó szakaszában. Helyesebb azonban általában 
a választott nép vezetőire értenünk a pásztor szót éppen Ce-
dékiás királynak a korában, aki csak tehetetlen f igura volt 
hivatalnokai kezében és ezért Jeremiás nem is sokra becsülte. 

Isten maga állapítja meg a pásztorok bűnét és meghirdeti 
büntetésüket is egy szójátékkal: Mert nem vették számba a 
r á juk bízott nyájat , Isten majd elszámol velük gonosz tetteik-
ről (vö. Ez 34:lkk). Isten nem tudja nézni, hogy nyája szét-
szóródik. Ő maga szórta szét őket idegen országokban, de a 
nyáj „maradékának" megkegyelmez (3k). Nemcsak haza hozza 
őket, hanem a hűtlen pásztorok helyett igazi pásztorokra 
bízza az ú j nyájat . Mert a nyája t elpusztító katasztrófa — Je-
remiás hite és reménysége szerint — nem lesz Isten utolsó 
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szava. Lesz egy „maradék", egy „mag" (vö. És 4:3, 6:13), 
amellyel a fogság után ú j kezdetet kezd Isten (vö. Róm 11:1). 

Ez az ú j vezetőség a béke korszakát teremti meg: a félelem 
és reszketés nélküli életet, az elszóródás és elkallódás nélküli 
életet, amikor azután már nem is lesz szükség arra, hogy 
„számba vegyék" az ú j pásztorok a nyájat (4). A megszokott 
költői kiszínezések nélkül a békesség királyságának a prófé-
ciája ez (vö. És 11:6kk, Ám 9:13kk), amely mögött a hit már 
Istenre bízza annak nemcsak a megvalósítását, de azt is, hogy 
az hogyan következik be. 

Az 5. verstől a messiási ígéret következik versformában. 
Ebben az ígéretben a királyság kérdése is pozitív megoldást 
kap. Isten népe új já teremtésének megfelel a dávidi királyság 
ú j megalapozása Isten által. Nemcsak hűséges pásztorokat,, 
hanem igaz Királyt is kap Isten nyája. Mert az ítélet végre-
hajtása a jelenleg uralkodó királyságon nem hatálytalanít ja 
azt az ígéretet, amelyet Dávidnak adott Isten (vö. 2Sám 7:12). 
Az igazi királyságot Isten alapít ja meg újból, mert a mostani 
Cedékiás személyében már nem Isten, hanem a babilóniai ki-
rály kegyelméből király Júdában és még a civilnevét is meg-
változtatta (Mattanjá volt, vö. 2Kir 24:17), hogy ez még vilá-
gosabb legyen. Ez egyúttal fényt vet arra a tényre is, hogy 
miért nem tekinti Jeremiás Jójákín törvényes utódjának Ce-
dékiást 22:29k-ban. 

Azt már nem mondja meg Jeremiás, hogy hogyan kezdő-
dik el Isten akaratából az ú j üdvkor. Meghagyja isteni titok-
nak. Inkább magának a békesség korának a jellegzetes voná-
sait és tartalmát részletezi. A most uralkodó királlyal ellen-
tétben „Dávid s a r j a " (vö. És l l : l k k ) valódi király lesz, aki 
bölcsen uralkodik, „törvényt és igazságot" (vö. 22:3.15) tesz 
országában. Uralkodása alatt Júda megszabadul és Izráel biz-
tonságban fog lakni. A jólét és béke korszakát hozza el. Kor-
mányprogramja pedig abban a névben jegecesedik ki, amit 
mint Király ma jd viselni fog: „Az ŰR a mi igazságunk!" 

A messiási Király neve megfelel az Izráelben szokásos név-
képzésnek. A „cedáqá" szó (igazság), pontosabban „cidqénú" 
(a mi igazságunk) nem értelmező, hanem állítmány kiegészítő 
(Rudolph, Jeremia 125kk). Ez a körülmény lehetetleníti azt 
a magyarázatot, amely ebben a névben látta a Messiás isteni 
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jellegének a bizonyságát, hiszen „Jahve" lesz a neve (Theo-
doret, Calvin). Isten népének a magasztaló bizonyságtétele ez 
Isten mellett, aki az üdvösség adója és hordozója. Mert a ce-
dáqá hasonlóan a páli dikaioszüné theou-hoz az Isten a jándé-
kozta igazság, tehát azonos jelentésű az „üdvösséggel". 

Ez a név kétségtelenül vonatkozással van Cedékiás király 
nevére (Cidqijjáhú = igazságom az ŰR). De ő Nebukadreccar-
tól, Bábel királytól kapta a nevét, itt pedig a választott nép 
„magva" nevezi így Királyát, akit Istentől kap. Ez okból 
egyes magyarázók azon a véleményen vannak, hogy ezt a 
próféciát nem sorolhatjuk az Ötestámentom messiási jöven-
döléseihez. Jeremiás csak arról jövendölne itt, hogy Isten a 
fogság után igazságos királlyal ajándékozza meg a népet. El-
lene szól ennek a felfogásnak, hogy ennek az uralkodónak az 
elhívása kimondottan csak Isten műve lesz. Az üdvkort is Ö 
adja, ahogyan ez a Király nevében is kifejezésre jut. Nem-
csak földi jólét, hanem Isten üdvösséges cselekedetei is jelle-
mezni fogják a béke korszakát. És elsősorban a 6b. vers jelzi, 
hogy minden megfontolás ellenére ez a prófécia messiási jö-
vendölés és Jézus Krisztusban teljesedett be, „aki bölcsességül 
lett nékünk Istentől és igazságul, szentségül és váltságul" 
( lKor 1:30). 

Lezárja a királyokról szóló próféciákat az üdvkört jellemző 
kijelentés (7k), amivel szinte szószerint találkoztunk már 
16:14k-ban. Kilátásba helyezi a nép hazatérését a fogságból 
és hangsúlyozza, hogy nem merész fantázia diktálja ezt a re-
ménységet. El fog jönni az idő, amikor nem az egyiptomi ki-
szabadulásra hivatkoznak majd, amikor Isten nagyságát és 
hűségét akar ják magasztalni, hanem arra, hogy hogyan hozta 
föl és hozza meg Isten Izráel házát Észak országából, tehát a 
fogságból. És Istennek az a szabadító tette még nagyobb lesz, 
mint az első! Mert ez vezeti be Isten üdvtörténetének az ú j 
korszakát. 

Jeremiás hitének és az Isten hűségébe vetet t reménységé-
nek a szilárdságát és merészségét bizonyítja, hogy minderről 
akkor prófétál, amikor a választott nép még a nagy kataszt-
rófa előtt áll. Jeremiás meg tudta ezt tenni, mert hitt abban, 
hogy Isten üdvtörténete nem szakad meg a történelem esemé-
nyei következtében. 
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a h a m i s p r ó f é t á k e l l e n 
23:9—25:14 

Á L T A L Á N O S ERKÖLCSI ROMLÁS 

23:9-15 

9 A prófétákról: 

Összetört bennem a szívem, 
reszket minden csontom. 

Olyan vagyok mint a részegember, 
mint a férfiú, akit legázolt a bor — 

az ÜR előtt és szent igéje előtt. 
10 Mert házasságtörőkkel telt meg az ország, 

mert átok alatt gyászol az ország, 
a puszta legelői kiszáradtak, 

a rossz után futnak, 
hőstettük a jogtalanság. 

11 Még a próféták és a papok is gazfickók, 
a házamban is megtaláltam rosszaságukat, 

— így szól az ÜR. 
12 Azért olyan lesz az út juk, 1 

mint síkon a lejtő, 
elcsúsznak a homályban 

és elesnek raj ta . 
Rosszat hozok rájuk, 

meglátogatásuk esztendejét,2 

— így szól az ÜR. 

13 Samária prófétáinál is 
romlottságot láttam: 

a Baál nevében prófétál tak ' 
és tévelygésbe vitték népemet, Izráelt. 

14 De Jeruzsálem prófétáinál 
borzasztót láttam: 

Házasságot törnek, hazugul élnek, 
annyira megerősítik a gonosztevőket, 

hogy senki sem tér meg gonoszságából. 

238. 



Olyanok lettek mind, mint Sodorna, 
lakosai pedig mint Gomora/' 

15 Ezért azt mondta a Seregek Ura a próféták ellen: 

Megetetem őket ürömmel, 
megitatom őket méreggel,5 

mert Jeruzsálem prófétáitól árad ki 
a gazság az egész országra. 

1 Vö. 4:6, az út = életűik sora, végük. Vö. Zs 35:6, Péld 4:19. — 2 
Vö. 1:16, 11:23. — 3 Vö. 2:8. — 4 Vö. Gen 18:20k, 19:lkk, És 1:9—10. 
— 5 Vö.8:14, 9:15, Deut 29:17, Zs. 80:6. 

Ezek a próféták ellen mondott próféciák eredetileg önálló 
és különböző alkalmakon elmondott prédikációk voltak. A 
gyűjtő azután csoportosította őket és ebben a formában ta-
láljuk ma Jeremiás könyvében. Az első prófécia (23:9—12) 
Jeremiás prófétai szolgálatának a kezdeti éveiben hangzott 
el, a többiek viszont már igen nagy tapasztalatot és ismeret-
anyagot tételeznek föl. 

Annak érdekében, hogy megértsük Jeremiás prófétának az 
összeütközését ezekkel a körökkel, ahol szintén prófétai ki-
nyilatkoztatásokra hivatkoznak (vö. 28:lkk), röviden jelle-
meznünk kell ezeknek a „prófétáknak" a jellemző vonásait. 
Azokról a „nábikról" van itt szó, akikkel először Sámuel ko-
rában találkoztunk (vö. lSám 10:5kk) és akik annak idején, 
amikor a honfoglalás után a kanaáni istenhit és erkölcs el-
nyeléssel fenyegette az egész izráeli istenhitet, rendkívül ér-
tékes szolgálatot végeztek a jahvizmus tisztántartása érdeké-
ben (vö. lKir 18:4, 19:10). Az ŰR lelkének a kényszerítő ha-
tására „jövendöltek" és ezt a tevékenységüket nem szabad 
minden további nélkül negatívan értékelnünk. Hiszen hi tük-
nek és tanításuknak a tartalmát, hogy ti. Izráel Istene az 
igazi Isten és Izráel a kiválasztott népe, szintén helyesnek 
kell tartanunk. Annak idején ez a tétel világos és meggyőző 
volt. A kiválasztáshitnek az erőteljes hangsúlyozása igen fon-
tos volt a tiszta egyistenhit megmentése végett! (vö. Ex 19:6.) 

Abban tévedtek ezek a „próféták", hogy ez a kiválasztás 
nem előnyt, történelmi sikereket, rangot és pompát ígért Iz-
ráelnek, hanem kötelezettségeket (vö. Ám 3:2). Az ő szemük-
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ben Isten a választott nép „pártfogója", jólétének és sikerei-
nek a záloga, letéteményese. Arra nem is gondoltak, hogy en-
nek nagy feltételei is vannak. 

Az a tény is befolyásolta ezeknek a nábiknak a tevékeny-
ségét, hogy kezdettől fogva a kultuszhelyek körül tevékeny-
kedtek és így függő viszonyba kerültek a papságtól, ma jd pe-
dig a királyi hatalomtól. A királyok őket kérdezték meg 
minden fontosabb politikai és katonai döntésük előtt (vö. 
lKir 22:6kk). Így történt meg azután már a kezdeti időkben, 
hogy a helytelenül értelmezett kiválasztáshit alapján mindig 
kedvező válaszokat adtak a királyoknak. Állítólagos isteni ki-
jelentések alapján szentesítettek dolgokat, amiknek semmi 
közük nem volt Isten akaratához: kinyilatkoztatásához. 

Csak természetes, hogy ezen az úton össze kellett ütköz-
niök egymással az igazi prófétáknak ezekkel a nábi-körökkel 
(vö. lKir 22:9kk) és amikor Amacjá főpap nábinak nevezi 
Ámos prófétát, akkor ő tiltakozik ez ellen (Ám 7:14) és Mi-
keás próféta heves harcot indított ellenük (Mik 3:5kk). Az 
igazi próféta életét teszi rá az isteni igazság kimondására, a 
nábi kenyerét keresi meg jövendöléseivel! így azután ez az 
eredetileg karizmatikus, tehát az Isten lelke által irányított 
pozitív mozgalom egyre inkább elfajult és Jeremiás korában 
csak negatív vonásokat lehetett fölfedezni benne. 

Különösen is napvilágra hozta az igazi próféták és a nábik 
közti nagy ellentétet a politikai helyzetnek a megítélése. Mi-
nél komorabbá vált a politikai helyzet, annál inkább hit tek 
az emberek a nábik kedvező „jóslatainak", ők pedig még gör-
csösebben kapaszkodtak bele egyoldalúan értelmezett kivá-
lasztáshitükbe. Befolyásuk Jeremiás korában már végzetes 
volt a politikában és a közvélemény irányításában. Jeremiás 
nem látta kezdettől fogva világosan ezt a vonalat. Istennek 
kellett fölvilágosítania a nábik „gazságairól". 

Ezt a megdöbbenését ecseteli Jeremiás első próféciájában a 
hamis próféták ellen (9—12). Megállapításai, hogy összetört 
a szíve, reszket minden csontja és támolyog mint a részeg 
ember, mind azt akar ják érzékeltetni, hogy mennyire meg-
lepték ú j fölfedezései a prófétákra vonatkozólag. Ügy látszik 
ahhoz nagyon jól értettek ezek a hamis próféták, hogy lát-
ványos kegyességgel leplezzék „üzelmeiket". Nem mindenki 
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látott a színfalak mögé! Nagy volt a tekintélyük, hiszen a nép 
— de a vezetők — hite szerint is Isten ti tkainak a tudói, be-
avatottak. Talán Jeremiásra is nagy hatással voltak prófétai 
működésének a kezdetén, hiszen ő is papi család sarja volt, 
amely jó viszonyban volt ezekkel a prófétai körökkel. 

Most azonban rájött az igazságra. „Házasságtörőkkel telt 
meg az ország" akár az első, akár a hatodik parancsolat ér-
telmében vesszük. Isten parancsolatait lábbal tapodják az 
emberek és még dicsekszenek is azzal, hogy valahol jogtalan-
ságot követtek el (10) és azok, akiknek pedig éppen az lenne 
a féladatuk, hogy az igehirdetéssel és életfolytatásukkal jó 
példát mutassanak, a „rossz után futkosóknak", semmivel 
sem jobbak. Papoknak és prófétáknak, még az Isten háza sem 
szent (vö. És 28:7kk). Nem annyira bálványimádásra, mint 
inkább nyereséghajhászásra, dőzsölésre és kultikus erkölcste-
lenségre kell gondolnunk ennél a megállapításnál. 

Isten haragja nem maradhat el ekkora romlottság láttára. 
A nép vezetői és tanítói nem vezetők, hanem félrevezetők. 
„Azért" hirdeti meg bukásukat (12). Bűn és büntetés belső 
összefüggését akarja szemléltetni azzal a képpel, amely a bu-
kásról szól a síkos úton sötétben. Ez a kép egyébként Zs 35:6-
ban is megtalálható. Az erkölcsi normák nélkül élő ember 
lába alól kicsúszik a talaj, elveszíti világos látását és ítélő-
képességét és így elcsúszik a saját bűnében. A bűnnek ez a 
belső bosszúja az isteni életrend bosszúja („Rosszat hozok rá-
juk . . ."). 

A próféták ellen mondott második prófáciája (13—15) mö-
gött már komoly élettapasztalat rejlik. Jeremiás saját szemé-
vel láthatta Jeruzsálemben, hogy milyen romlott életet éltek 
ott a papok és próféták és ugyanakkor milyen nagy be-
folyást tudtak gyakorolni a politikai, gazdasági és társadalmi 
élet irányítására. Samária prófétái is- romlottak, mert a baá-
lok tiszteletére tanítják a népet. De ez „csak" tiflác = meg-
botránkoztató, ízléstelen dolog ahhoz képest, amit Jeruzsálem 
prófétái művelnek: Házasságot törnek, hazugul élnek (vö. 
6:14, 14:13kk) és megnyugtatják a gonosztevők lelkiismere-
tét. Ezeknek a prófétáknak a bűne, hogy Jeruzsálem lakos-
sága olyan már, mint Sodorna és Gomora lakossága volt, hi-
szen ők adnak a népnek ebben a bűnben is rossz példát. 
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Ezért mondja Jeremiás, hogy Samária prófétáihoz képest 
Jeruzsálem prófétáinak a jövendölései és életmódja „bor-
zasztó dolog" a szemében és talán a legnagyobb bűnük Isten 
szemében, hogy tőlük „árad ki a gazság az egész országra" 
(15). Isten büntetése ezért szintén „borzasztó" lesz. Megeteti 
velük és megitatja velük saját gazságukat (vö. 8:14, 9:15, 
Deut 29:18). 

Jeremiás tehát világosan kimondja, hogy szellemi és lelki 
vezetésre csak az az ember alkalmas — akár pap, akár pró-
féta —, akinek a „magánélete" és társadalmi erkölcse is fedd-
hetetlen. Az egész társadalom életét megrontja egy vezetőnek 
is az erkölcsi romlottsága. Hát még, ha a „pásztorok" monda-
nak csődöt ezen a téren! 

A LELEPLEZETT CSALÓK 

23:16-32 

16 Azt mondta a Seregek URa: 
Ne hallgassatok a nektek prófétáló 

próféták beszédére: 
bolonddá tesznek benneteket! 

A maguk szívének a látását hirdetik 
és nem az ÜR szájából valót. 

17 Váltig mondják azoknak, 
akik megvetik az ÜR igéjét:1 

„Békességtek lesz!" 
És aki csak szíve megátalkodottságában 

jár, mind azt mondta: 
„Nem jön rátok semmi rossz!"2 

18 Mert ki állott az ÜR meghitt közösségében,3 

hogy látta és hallotta volna igéjét?! 
Ki figyelt igéjére, hogy meghallotta volna?! 

19 Íme az ÜR forgószele,4 

mint lángoló harag tör ki, 
és kavargó szélvész: 

Kavarog a bűnösök feje fölött. 
20 Nem fordul vissza az ÜR haragja, 

míg meg nem cselekedte 

242. 



és meg nem valósította 
szíve szándékait. 

Az utolsó napokban 
értitek meg ennek az értelmét.5 

21 Nem küldtem a prófétákat, 
ők mégis futkároznak. 

Nem beszéltem hozzájuk, 
ők mégis prófétálnak. 

22 Ha meghitt közösségben álltak volna velem, 
az én igéimet hirdették volna népemnek, 

és megtérítették volna őket rossz útjukról 
és gaztetteikből. 

23 Csak a közelben vagyok én Isten 
— így szól az ŰR. 

Nem vagyok Isten a messzeségben is?G 

24 Vajon elrejtőzhetik-e valaki a rejtekhelyen, 
hogy ne lássam őt? — így szól az ÜR. 

Hát az eget és a földet 
nem én töltöm-é be? 

— így szól az ŰR. 

25 Hallottam, hogy mit mondtak a próféták, akik hazug-
ságot prófétálnak a nevemben, amikor ezt mondják: Álmot 
láttam, álmot láttam!7 26 Meddig tart még ez? — Van-e 
valami a hazugságot prófétáló próféták szívében, akik a ma-
guk szíve csalárdságát prófétálják? 27 Ügy gondolják, 
hogy el tudják feledtetni népemmel az én nevemet, álmaik-
kal, amiket egymás között elbeszélnek, ahogyan atyáik is el-
felejtették nevemet a Baálért? 28 Az a próféta, akinek 
álma van, beszéljen álmáról, akinél pedig igém van, hirdesse 
valóban az igémet! 

Mi köze a szalmának a tiszta búzához? 
— így szól az ÜR. 

29 Nem olyan-e az én igém, mint a tűz? 
— így szól az ÜR — 

mint a sziklazúzó pöröly? 
30 Ezért rátámadok az olyan prófétákra, akik lopkodják 

igéimet, egyik a másiktól — így szól az ÜR. 31 Rá tárná-
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dok az olyan prófétákra — így szól az ÜR, akik maguk irá-
nyítják a nyelvüket és elragadtatásban mondják: „Így szól 
az ÜR!" 32 Rátámadok a hazug álmok8 prófétáira — így 
szól az ÜR, mert elbeszélik azokat és tévelygésbe viszik né-
pemet hazugságaikkal és kérkedésükkel. Pedig én nem küld-
tem őket, nem parancsoltam nekik és használni sem tudnak 
ennek a népnek — így szól az ÜR! 

1 Vö. BH. — 2 Mik 3:11. — 3 Vö. lKir 22:19, Jób 15:8, Ám 3:7, 
lKor 2:16. — 4 Vö. 25:32, 30:23. — 5 Későbbi betoldás! — 6 Deut 
32:17. — 7 Régebben nagyra értékelték az álmot mint az isteni kinyi-
latkoztatás eszközét, vö. Gen 28:12, Num 12:6, Deut 13:2. Jeremiás 
szembe helyezkedik ezzel a felfogással: 27:9, 29:8, Azonban mégis 
a régi felfogás győzött és Zakariásnak már éjjeli látomásai (álmai) 
vannak sitíb. Vö. Jób 4:12kk, Jóéi 3:1. — 8 Vö. Deut 18:20. 

Jeremiás próféta a következőkben egészen más oldalról 
közelíti meg a hamis prófétaság kérdését. Nem á nábik sze-
mélyes erkölcsi élete érdekli, hanem igehidetésüknek a tar-
talma és annak valódisága. Külsőleg né2ve és ami a nábik 
személyes prófétai öntudatát illeti, nem volt különbség a ná-
bik jövendölései és az igazi próféciák között. A „vizsgáljátok 
meg a lelkemet, vajon Istentől vannak-e"! ( ÍJn 4:1) felszólí-
tásnak éppen ezért helye van az Ótestámentomban is. 

És etekintetben Jeremiás volt éppen a legalkalmasabb pró-
féta annak a megvizsgálására, hogy mi Isten igéje és mi a 
próféta saját gondolata. Hiszen éppen ez a kérdés jelentette 
neki magának a legnagyobb problémát és ezzel a kérdéssel 
viaskodott egész prófétai szolgálatában. Isten hatalmas ne-
velő iskoláján kellett átmennie és rengeteget szenvednie, 
amíg ő is tisztán el tudta választani egymástól azt, ami az 
Istené és Istentől való és azt, ami a saját gondolata, érzelme 
és vágya. Éppen ezért Jeremiást nem lehet részrehajlással 
vádolnunk. Nem a féltékenység vagy prófétai irigység hatá-
rozta kritikáját, hanem a szent cél: Isten ügyét, Isten igéjét, 
Isten terveit tisztán tartani az emberitől! 

Egyébként pedig az a gyakorlati cél vezette ebben a fellé-
pésében, hogy távoltartsa a választott népet a hamis próféták 
lelkiismeret-nyugtató, elaltató és félrevezető „próféciáitól". 
Minden kijelentése ezt a célt szolgálja. Nem szabad a népnek 
hallgatnia a nábiknak a szavára, mert 1. saját sfcívük látásaS-
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val becsapják a népet; 2. mert isteni megbízatás nélkül jöven-
dölnek. 

Saját szívük látásait hirdetik (16—22). — Nem a látások 
magukban helytelenek, gyanúsak és elutasítandók, hiszen 
magának Jeremiásnak és minden igazi nagy prófétának láto-
másai (víziói) voltak, amelyeket Istennek tulajdonított (vö. 
1:11—14, 24:lk). Sőt maga is tudott különbséget tenni ezek-
nek az értéke között. A hamis próféták látomásait azért nem 
szabad elhinni és azok szerint élni, mert nem azt mondják, 
ami az ŰR szájából való, hanem ami a saját szívükből szár-
mazik. És szívük gondolataival és vágyaival, amelyeket „lá-
tomásokként" hirdetnek meg, ámít ják és bolonddá teszik a 
népet. Jeremiás nem mondja, hogy a nábik ezt tudatosan te-
szik, sőt talán még azt is elismeri, hogy „öncsalás" áldozatai 
ezek a próféták. 

De ebben a kérdésben nem is a szubjektív meggyőződés a 
döntő, hanem a szövetségi teológiának az.a tétele, hogy Is-
ten ígéretei a bűnbocsánatra és az üdvösségre vonatkozólag 
csak annak a gyülekezetnek és azon belül annak az embernek 
szólnak, aki Isten igéjét elfogadja és teljesíti. Tehát Istennek 
a szövetségben megmutatott szövetségi szeretetét és hűségét, 
szeretettel viszonozza Isten és embertársai iránt. Helytelen 
azért, ha egyes magyarázók a sálom szót itt csak az „üdvös-
ségre" (Heil) szűkítik le. Mert igaz ugyan, hogy az ótestámen-
tomi szóhasználatban és szövetségi teológiában a sálóm első-
sorban (ugyanúgy mint az Űjtestámentomban!) Istennel meg-
békélést jelent, tehát azt az állapotot, amikor az ember és a 
közösség ügye rendezett Istennel. De egyidejűleg és vele kap-
csolatban jelenti a sálóm a közösségben azt az állapotot is, 
amikor a közösségen belül élnek az isteni rendnek és paran-
csolatoknak megfelelően az egyes emberek. És így igaza van 
Nothnak, amikor a sálóm szót a Mari-szövegek alapján a sa-
limum gyökből származtatja és azt javasolja, hogy a „kien-
gesztelés" és „kiegyezés" szavak jelentéstartalmát is vegyük 
bele [Noth, Gesammelte Studien zum AT (1957). 142—154], 
Ha tehát ezek a próféták „békességet" jövendölnek Isten 
igéje megvetőinek és nem ítéletet, akkor éppen a szövetség 
alapkövetelménye ellen lépnek föl és hamis prófétáknak bi-
zonyulnak (17). Hiszen az az Isten, aki szövetséget kötött az 
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atyákkal a Sinai hegynél, azt akar ja , hogy szent legyen a 
nép, azaz engedelmeskedjék akaratának (Ex 19:5k). Jeremiás 
tehát itt az erkölcsi és hitbeli követelményeket egyaránt zsi-
nórmértéknek szabja az igazi prófécia elé. Erre utal a „rossz" 
szó használata is. 

A hamis próféták jövendöléseikkel hamis biztonságérzetet 
teremtenek a népben. Pedig valóban úgy van, hogy nem kö-
vetkezik be a „rossz" Északról? Ez a kérdés oda értendő és 
akkor azonnal érthetővé válik a látszólag hozzá nem tartozó 
18. vers is. Ennek nem az az értelme, hogy az Isten szándé-
kainak a teljes kikutathatatlanságát hangsúlyozza, hogy 
senki sincs meghitt közösségben Istennel, senki sem láthatja 
és hallhatja igéit. Ezt nem vonhat ja kétségbe éppen Jeremiás, 
aki maga is hivatkozik erre (vö. Ám 3:7). Mások úgy akarják 
megoldani a 18. vers problémáját, hogy önálló bölcsesség-
mondásnak veszik Jób 15:8 értelmében és későbbi betoldásnak 
tar t ják (Volz és mások). Jeremiás tehát azt aka r j a mondani 
ezzel a verssel, hogy valóban nincs Istennel meghit t közösség-
ben az a próféta, aki most, amikor a „rossz" vonul Jeruzsá-
lem ellen, állandóan csak békességről és biztonságról prófé-
tálnak! Az az igazi próféta, aki most ennek éppen az ellenke-
zőjét hirdeti a nép bűnei miatt. 

Az adott történelmi helyzetben Isten maga világosan be-
szél. Erre utal Jeremiás a 19. versben. A forgószélként betörő 
isteni ítélet leleplezi a hamis biztonságérzetet és föltárja Is-
ten igazi „igéjét", akaratát, döntését: Nem békesség, hanem 
Isten lángoló haragja közeledik, nem üdvösség, hanem a bű-
nösök feje fölött kavargó (szójáték a héberben) forgószél, 
amely elsöpri ezt az egész nemzedéket, jelzi Isten igazi szán-
dékát a jelenben. A jövő igazolni fogja majd a jelennek ezt az 
értelmezését (20). 

Isteni megbízatás nélkül prófétálnak (21—22). — Az igazi 
prófétának van küldetése és feladata (vö. 1:7.18). Mindkettőt 
nélkülözik ezek a hamis próféták, pedig úton-útfélen hivat-
koznak az ÜRra. Isteni megbízatás, küldetés nélkül jövendöl-
nek. Ha mégis futkároznak és prófétálnak, akkor azt maguk-
tól teszik és amiről beszélnek, az a saját szavuk. 

A 22. vers azonban megmondja az okot is, hogy miért vé-
lekedik róluk így: Ha meghitt közösségben lettek volna Is-
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tennel, akkor nem az emberek szájaíze szerint prédikálnának, 
hanem fölfednék azok gaztetteit, bűnös életmódjukat (rossz 
útjukat!) az Isten igéjének a fényében és bűnbánatra hívnák 
a népet. Hiszen az ilyen lelkipásztori szolgálat kezdettől fogva 
„megbízatása" volt Isten embereinek, tehát az igazi prófé-
táké is (vö. Ám 2:11). Ebben szorgoskodott maga Jeremiás is 
minden sikertelenség ellenére. 

Az álom, és Isten igéje (23—32). — Ez a szakasz tartalmi-
lag szoros összefüggésben van az előzőkkel, még ha eredeti-
leg máskor is hangzott el és önálló próféciája volt Jeremiás-
nak. 

Csúcspontját éri el ebben a szakaszban Jeremiásnak a ha-
mis próféták ellen mondott prófécia-sorozata. A szónoki kér-
déseknek az a rendeltetése itt, hogy helyes megvilágításba 
helyezze a tényt; kivel is van dolguk a prófétáknak, ha Isten 
nevében igének minősítik „álmaikat"? És ebben a vonatko-
zásban a 23. vers a nagy távolságot hangsúlyozza, ami Isten 
és az ember között megvan, ami nem tüntethető el még ak-
kor sem, ha Istenről és prófétájáról van szó. Isten felségének 
a tagadását jelenti, ha elmossa az ember ezt a távolságot és 
olyan „közeinek" tudja magát a próféta Istenhez, hogy saját 
gondolatait és vágyait azonosítja Isten igéjével. Ebben rejlik 
a 23. vers mondanivalójának szoros összefüggése az előzők-
kel. 

Isten transcendenciájának a bizonysága az is, hogy nincs 
előtte titok (24), mert ö nincsen kötve az emberi korlátokhoz. 
Ezért tud világosan különbséget tenni a bűnösök és a bűnte-
lenek között, az igazi és hamis próféták között. Jól látja, mi 
történik mennyen és földön (vö. Zs 139:7kk) és jól látja, mi-
lyen üzelmeket folytatnak nevében a hamis próféták! 

A hamis próféták álom-prédikációiról szólnak a következő 
versek (25—29). Először biztosítja Isten a hamis prófétákat 
arról, hogy jól ismeri jövendöléseik forrását és a tartalmát 
(25), hiszen előtte semmi sem titok. „Álmaikra" hivatkoznak 
és annak alapján következtetnek Isten szándékaira. — Az ál-
mok megítélése szempontjából nem találunk egységes felfo-
gást az Ótestámentomban. Hiszen Gen 28:12k, Num 12:6, 
Jóéi 3:1 és Jób 4:12kk-ban az álom Isten kinyilatkoztatása. 
Jeremiás pedig éles határvonalat húz álom és Isten igéje kö-
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zött (27:9, 29:8. Vö. Deut 13:2kk, Zak 10:2) és hazugságnak 
mondja a kettő azonosítását, Jeremiás sem tagadja elvileg, 
hogy az álom eszköz lehet az isteni kinyilatkoztatáshoz (28), 
csak az ellen tiltakozik, hogy az álmok és az éber állapotban 
nyert isteni ige között elmosódjanak a határvonalak. Ezért 
mondja — nem gúnyosan, hanem őszinte meggyőződéssel—, 
hogy ha álmot kapot t a próféta, akkor beszéljen a kapott 
álomról és ne keltse azt a látszatot hallgatóságában, mintha 
éber öntudattal ju to t t volna hozzá az Isten igéjéhez. Úgy tű-
nik, hogy Jeremiás, a klasszikus próféta, a nábik rajöngó^éx-
tatikus módszereit ha nem is támadja , de szeretné, ha a hall-
gatóság tudna azokról és ne keltsék a „nábik" azt a látszatot, 
hogy a hallgatóságnak „klásszikus" prófétával van dolga, 
amikor őket hallgatja. 

Az álomnak soha sincsen az az értéké, mint a kinyilatkoz-
tatott közvetlen igének, de nem ebben van a légfőbb hiba. 
Azoknak a prófétáknak az álmai nem Istentől valók, hanem 
kitalált, kiagyalt (gondoljunk a „szív" ótestámentomi értel-
mére, amely tehát elsősorban az értelem, a gondolkodás szék-
helye!) dolgok, t ehá t a „szív csalárdságai", hazugságai csu-
pán! (26.) 

És itt megint visszatér Jéremiás a már kifej te t t gondolatai-
hoz, hogy ha abban a történelmi helyzetben és az üdvtörté-
netnek abban a pillanatában valaki azt prédikálja, hogy „bé-
kesség" és biztonság köszönt Isten választott népére, az csak 
a maga szivének a hazugságait prófétálhatja és közben elho-
mályosítja Isten „nevének" a realitását (27). Ismerve az ókor 
emberének felfogását a névnek az értelméről (JAHVE)f ez a 
kijelentése azt akar ja mondani, hogy ha ezek a próféták csak 
magukról, csak álmaikról beszélnek é§ nem ej t ik ki Isten ne-
vét, akkor Isten nincs is „jelen" jövendöléseikkor. Annyira 
magukat és saját gondolataikat helyezik jövendöléseik közép-
pontjába, hogy a szent Isten közben teljesen feledésbe megy. 
Ez megint rávilágít arra, hogy mi a különbség az igazi prófé-
tai igehirdetés és a hamis próféták „álom-jövendölései" kö-
zött. Az igazi próféta az eleven, a mindig jelenlevő és mindig 
érkező, az igazi és mindig döntés elé állító Isten kijelentett 
igéjét hozza. A hamis próféták „hazugságaiban" pedig olyan 
Isten beszél az emberekhez az „álmokból", aki az emberi kí-
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vánságokhoz idomított és szabott Isten. Tehát semmivel sem 
más, mint a kanaániak Baál istensége, aki csak azért van, 
hogy tisztelőinek a kívánságait teljesítse. Nemcsak azért pré-
dikálnak hazugságot ezek a próféták, mert „álmokról" beszél-
nek egymás között és a nép körében, hanem azért is, mert szí-
vükben már nincs helye az igazi Istennek. 

Ezt tudva nagyon világos különbség teendő Isten igéje kö-
zött, ahogyan az „Jeremiáshoz jön!" és az álmok között, 
amikre a hamis próféták hivatkoznak! „Mi köze a szalmának 
a tiszta búzához?!" (28.) Értékbeli különbség van a kettő kö-
zött. Ez a profán életből átvett és itt helyén alkalmazott köz-
mondás azt akar ja mondani, hogy nem szabad fölcserélnünk 
egymással az Istenről szóló kétféle beszédmódot. Azok az 
igék ugyanis, amiket Jeremiás kapott az ÚRtól, ha az ítélet-
ről szólnak is, végső értelmükben az életet munkálják, a jö-
vőbe mutatnak, az Isten üdvtörténetének az ú j korszakát és 
nem Isten út ja inak a végét hirdetik meg. Viszont az álmokra 
hivatkozó üdv jövendölések értéktelenek és üresek, mert nem 
az életet, hanem a halált munkál ják. 

Megmutatkozik ez az igehirdetések hatásában és következ-
ményeiben (29). Már láttuk (22), hogy a hamis próféták jöven-
dölései nem hívták megtérésre a népet, nem munkálták a 
bűnbánatot a gyülekezetben, hanem ennek éppen az ellenke-
zőjét: A hamis biztonságérzetet (sálóm!). Ezzel szemben az 
igazi isteni ige tűz, (emésztő tűz), és sziklazúzó pöröly. Hall-
gatóit összetöri, hogy azután fölemelje. Isten haragos ítéletét 
hirdeti ma, hogy azután holnap fölragyogtassa Isten irgalmá-
nak a melegét. Ma „emésztő tűz" magának a prófétának és 
hallgatóságának is a szívében, de holnap vigasztaló ige és erő 
magának a prófétának és a gyülekezetnek is (vö. 15:16). 

Az utolsó versekben (30—32) arról beszél Jeremiás, hogy 
Isten kíméletlenül leszámol ezekkel a hamis prófétákkal. Sa-
ját életükben fogják megtapasztalni Isten „igazi" igéjének a 
súlyát és ítéletes erejét. Annyira komoly Istennek ez az el-
határozása, hogy háromszor is elhangzik Isten ítéletre indu-
lásának a bejelentése: „Rátámadok a prófétákra . . . " . Még 
egyszer összefoglalja lényeges bűneiket: a) Egymástól lop-
kodják igéimet (30) és a saját jukként adják tovább, b) Maguk 
irányít ják a nyelvüket (31) és könnyelműen úgy adják tovább 
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saját gondolataikat, mintha azok isteni igék volnának, c) 
Kérkedve elbeszélt álmaikkal (32) tévelygésbe viszik Isten 
népét. Ebben az utolsó versben még egyszer visszatér a pró-
féta a 21. versre és rámuta t arra, hogy mennyire elkülöníti 
magát Isten ezektől a prófétáktól. „Én nem küldtem őket!" 
Megbízatást sem kap tak tőlem, ezér t minden beszédük ha-
szontalan és értéktelen fecsegés. 

Ml A Z ÚR TERHE? 

23:33-40 

33 Ha megkérdezi tőled ez a nép, vagy a próféta, vagy 
a pap, hogy mi az „ÜR terhe",1 akkor ezt mondd nekik: „Ti 
vagytok a teher!"2 — és magatokra hagylak benneteket3 — 
így szól az ŰR. 34 Ha a próféta, vagy a pap, vagy a nép 
azt mondaná: „Az ŰR terhe!" — akkor meglátogatom érte az 
embert és a házanépét is. 35 Csak ennyit mondhat min-
denki a felebarátjának és embertársának: „Mit válaszolt az 
ÜR?" — vagy „Milyen igét mondott az ÜR?" 36 De „Az 
ÜR terhét" ne említsétek többé, mert „teherré" lesz minden-
kinek a maga beszéde, minthogy kiforgatjátok az élő Isten-
nek, a Seregek URának, Istenünknek az igéjét. 37 Ezt 
mondd a prófétának: „Mit válaszolt neked az ŰR?", vagy 
„Milyen igét mondott az ÜR?" 38 Ha azonban azt mond-
játok: „Az ŰR terhe!" — arra ezt mondta az ÜR: Minthogy 
ti ezt az igét mertétek mondani: „Az ŰR terhe" — bár üzen-
tem nektek, hogy ne mondjátok: „Az ŰR terhe" — 39 
ezért minden bizonnyal „fölemellek" benneteket4 és maga-
tokra hagylak titeket és ezt a várost, amelyet nektek és atyái-
toknak adtam — színem elől. 40 Örök gyalázattal, örök 
szidalommal sújtlak benneteket, amit nem fognak az embe-
rek elfelejteni. 

1 A massza' szó (szünonim a dábár szóval, vö. 37:17) „kinyilatkoz-
tatást", „kijelentést" jelentett a nép szóhasználatában (2Kir 9:25, vö. 
Náh 1:1, Hab 1:1). Később szívesen használták prófétai jövendölések 
vagy könyvek felirataként: Zak 9:1, Mai 1:1. — Viszont eredetileg 
„teher" a jelentése és i t t Jeremiás ebben a kettős jelentésében érti. 
— 2 Vö. BH. — 3 Vö. 39. v., Zs 28:9, És 46:3. — 4 Szójáték a nsz* 
igével = fölemelni, amiből a masszá' = teher szó származik. 
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A hamis próféták jövendöléseivel éles ellentétben, akik 
csak jót jövendölnek a nép szájaíze szerint (vö. 23:17), Je re-
miásnak nagyon súlyos jövőt kell a népnek „ígérnie". De ép-
pen ebben bizonyult igaz prófétának a hamis prófétákkal 
szemben és ha nem származik ez a szakasz magától Jeremiás-
tól, az ő szellemében és gondolatvilágában fogalmazódott ké-
sőbb a gyülekezetben és joggal került erre a helyre, hogy 
Jeremiás igazi próféciájával záruljon ez a hamis próféták el-
len mondott prófécia-sorozat. 

Kiinduló pontja, amely egyúttal az első pillanatra nem 
egységesnek látszó szakaszt egybe fogja, a 33. versben elkez-
dődő szójáték, amit sajnos a magyarban nehéz volna u tá-
nozni. A massza' szónak ugyanis kettős jelentése van: egy-
aránt jelent „kijelentést" és „terhet". Jeremiás ugyanis azt 
az utasítást kapja, hogy Jeremiás mondja meg a népnek, a 
prófétáknak és a papoknak, hogy mi az Űr kijelentése. Volz 
arra gondol (Jeremia 245kk), hogy éppen ostromának a meg-
kezdésekor hangzott el Jeremiáshoz ez a kérés, amikor már 
szívesen fordultak volna tanácsért ahhoz a prófétához, akinek 
az ostrom alig-alig volt hitele a nép és a vezetők szemében 
(vö. 21:lkk). Ez a történelmi pillanat meg tudná egyúttal 
magyarázni azt is, hogy miért ad olyan kemény választ Jere-
miás a kérdezőknek. 

Ti vagytok a „teher" (massza'), amelyet Isten nem akar to-
vább hordozni (vö. Zs 28:9, És 46:3). Türelme elfogyott, „le-
dobja" ezt a terhet a hátáról, ami azt jelenti szójáték nélkül: 
Isten ma már minden bizalmas közeledést elutasít magától és 
ne is kérdezzetek Isten „kijelentése" felől! Elhatározta, hogy 
elveti népét, magára hagyja őket. 

Ami azonban a 34—40. versekben következik, az már min-
den bizonnyal a 33. vers félreértésén alapszik és félreérti an-
nak a teológiai hátterét is. Nemcsak az bizonyítja ezt, hogy 
itt most Istenről harmadik személyben van szó, hanem föl-
tételezi, hogy a fenyegetés a massza' szónak a használata 
miatt következett be. Ez a késői zsidó tudálékosság módján 
előadott szempont figyelmen kívül hagyja, hogy Ésaiástól 
kezdve Malakiásig használják a próféták ezt a fogalmat. Ezek 
a versek ugyanis arról szólnak, hogy nem szabad Isten igéjét 
„massza' " -nak mondanunk, mer t az könnyelmű játék volna 
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ezzel a kifejezéssel (36). Isten büntetni fogja azokat, akik át-
hágják ezt a tilalmat: maga is massza' (teher) lesz, aki ezt a 
szót szájára veszi és Isten el fogja vetni, magára fogja 
hagyni (38k). 

A büntetés nemcsak az egyes embert , hanem Jeruzsálemet 
is éri (40). Az Űjtestámentomból jól ismert, Jézus ellenfelei-
nek a szájából sokszor hallott kicsinyes és kazuisztikus zsidó 
kegyesség szólal meg ezekben a versekben (35—40), amely 
azt hiszi, hogy már az Isten igéjének a nagyfokú megbecsü-
lését jelenti, ha a kétértelmű massza' szót kerüli a gyülekezet, 
mert ez a zsidó írástudomány Isten igéjének az elferdítését 
látja benne. Az Ótestámentom prófétáitól nagyon távol állt 
az a teológia, hogy az isteni parancsolat formális megsérté-
sére már Isten ítéletét vonja maga után (38). Istennek sokkal 
nyomósabb okai vannak arra, hogy népét, ezt a „kellemetlen 
terhet", ledobja magáról és ott hagyja, ahogyan Jeremiás ige-
hirdetésében erre ismételten rámutatott . 

LÁTOMÁS A KÉT KOSÁR FÜGÉRŐL 

24. FEJEZET 

1 Ezt láttatta velem az ŰR: Két kosár füge volt az ÜR 
temploma elé állítva — azután, hogy Nebukadreccar, Bábel 
királya, fogságba hurcolta Jekonjáhút, Jehójákím fiát, Júda 
királyát és Júda vezetőit, meg a mesterembereket és várépí-
tőket1 Jeruzsálemből és elvitette őket Bábelba2. 2 Az 
egyik kosárban igen jó fügék voltak, amilyenek a korai fü-
gék.' A másik kosárban igen rossz fügék voltak, ehetetlenül 
rosszak. 

3 Azt mondta nekem az ÜR: Mit látsz Jeremiás?4 Azt fe-
leltem: Fügéket. A jó fügék igen jók, a rosszak pedig igen 
rosszak, ehetetlenül rosszak! 

4 Ekkor így jött hozzám az Ür igéje: 5 Azt mondta 
az ÜR, Izráel Istene: Ahogyan ezekre a jó fügékre, úgy nézek 
jószándékkal Júda foglyaira is, akiket a káldok országába 
küldtem erről a helyről. 6 Jószándékkal tartom rajtuk a 
szememet, visszahozom őket ebbe az országba,5 megépítem 
és nem rombolom le, elültetem és nem gyomlálom ki őket. 
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7 Olyan szívet adok nekik, amivel megismernek engem, 
hogy én vagyok az ÜR. Ök népemmé lesznek, én pedig Iste-
nük leszek, mert megtérnek hozzám egész szívükkel. 

8 És amilyenek a rossz fügék, amelyek ehetetlenül rosz-
szak — bizony azt mondta az ÜR —, olyanná teszem Cidqij-
jáhút, Júda királyát, a vezetőket és Jeruzsálem maradékát, 
akik itt maradtak ebben az országban, és azokat, akik Egyip-
tom országába települtek át.6 9 Gyalázattá, példabe-
széddé, maró gúnnyá és átokká teszem őket minden helyen, 
ahová szétszórom őket, hogy elrettentsenek a rossztól min-
den királyságot a földön. 10 Fegyvert, éhínséget és dög-
vészt fogok rájuk bocsátani, amíg csak el nem tűnnek arról 
a földről, amelyet nekik és atyáiknak adtam. 

1 A héber szó jelentése bizonytalan. Jelentheti: lakatos, asztalos·, 
aranyműves, kovács stb. — 2 22:24, 29:2, 2Kir 24:12kk, 2Krón 36:10. — 
3 Es 28:4, Hós- 9:10, Náih 3:12. — 4 A kérdés stílusához Vö. l : l lkk, 
Ám 7:lkäc. — 5 Vö. 12:15, 29:10. — 6 Vö. 43. és 44. fej. 

A két kosár fügéről szóló látomás igazi jeremiási prófécia, 
amely ismét arról tanúskodik, hogy az igazi prófétai ige 
mennyire nem felel meg sokszor a legvallásosabb emberi vá-
rakozásoknak sem. A könyv összeállítója iktatta be a láto-
mást ezen a helyen és toldotta meg a történeti helyzetet tisz-
tázó adatokkal, amely 2Kir 24:14kk-ból valók és valóban 
megfelelnek annak a történelmi szituációnak, amelyben ez a 
prófécia elhangzott. 

Ennek a szakasznak a tartalma ugyanis föltételezi, hogy 
Jójákín királyt és a nép vezető rétegeit Bábel királya már 
fogságba vitte 597-ben és Cedékiás király uralkodásának a 
vége felé járunk. Ez l l : l kk -bó l t ud juk viszont, hogy hogyan 
vélekedtek erről az eseményről a Jeruzsálemben visszamarad-
tak. Szerintük a deportáltak Isten méltó büntetését érdemel-
ték meg, ők a visszamaradtak pedig részesültek Isten szin-
tén jól megérdemelt kegyelmében. Ezzel az emberileg jól ért-
hető és az emberekre nagyon jellemző gondolkodásmóddal 
helyezkedik szembe Isten, amikor ebben a látomásban meg-
jeleníti prófétájának, hogy hogyan vélekedik ő erről a dolog-
ról. 

A két kosár fügéről szóló vízió megláttatja Jeremiással, 
hogy Istennek más a véleménye: Nem a Jeruzsálemben 
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visszamaradtakra, hanem a fogság népére tekint jótetszéssel. 
Jeremiásnak ez a próféciája csak látszólag ellenkezik a 13:1— 
11-ben foglaltakkal. Közben ugyanis lényeges fordulatok kö-
vetkeztek be Bábéiban és Jeruzsálemben is. Ha összehasonlí-
tot ta egymással a kettészakadt népet, akkor arra a meggyő-
ződésre kellett jutnia, hogy a góla (foglyok) jobban tetszettek 
Istennek. Ezékiel prófétai szolgálata nyomán a helyszínen, 
Jeremiás prófétai szolgálata nyomán (29. f.) a távolból, las-
sanként az ú j Isten népe alakult ki a fogságban. Ezzel szem-
ben az otthonmaradottak pöffeszkedtek a deportáltak nagy-
szerű lakásaiban és szívesen vet ték a nacionalista hamis pró-
fé táknak a jövendöléseit, akik vallásilag és politikailag biz-
tonságban r ingatták őket. És ha Ezékiel próféta leírására gon-
dolunk, (8, 22, 23) akkor megért jük, hogy miért fordult el Je -
remiás a jeruzsálemiektől és fordult reménykedve a fogság-
ban sinylődőkhöz. Ebben a történelmi pillanatban kapja az-
u tán ebben a vízióban az isteni fölvilágosítást, hogy a szövet-
ség ú j gyülekezete a foglyok között alakult meg. 

Ugyanúgy, min t 13:1—11-ben, itt sem megtörtént ese-
ményről, hanem példázatról van szó. Két kosarat lát a temp-
lom elé állítva tele fügével (1). Az egyikben igen jó fügék 
voltak, kívánatosak, mint a korai fügék. A másikban olyan 
rossz fügék voltak, hogy nem lehetet t megenni. Hasonlóan az 
elhivatási víziókhoz ( l : l lkk) , itt is Isten adja meg a példázat-
nak az értelmét. 

A két kosár füge a nép két részét, a fogságba hurcoltakat 
és a Jeruzsálemben maradtakat szimbolizálja. A meglepő 
csak az, hogy a nagyon jó fügét tartalmazó kosár a gólát, az 
élvezhetetlen fügét tartalmazó pedig a Jeruzsálemben marad-
takat példázza. Azokra jószándékkal, ezekre pedig az ítélő 
Is ten szemével tekint . A 4kk. és 8kk. versekből azonban vilá-
gosan kitűnik, hogy a „jó" és a „rossz" nem az érdekeltek er-
kölcsi magatartására vonatkozik, tehát nem az teremti meg 
a kapcsot a kép és értelme között, hanem Isten magatartása. 
A deportáltakon jószándékkal t a r t j a ra j ta a szemét, vissza 
fogja hozni őket hazájukba és egyúttal belső megtérésre is 
indí t ja őket. Az eddig megkíméltekre, tehát a Jeruzsálemben 
maradtakra pedig pusztulást hoz, prédául ad ja őket a fegy-
vernek, éhínségnek és pestisnek, úgyhogy minden nép iszo-
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nyattal fordul el tőlük, ahogyan az élvezhetetlen fügékkel 
teli kosár is undort vált ki a prófétából. 

A 7. versben megtalálható „szövetségi formula" arra mu-
tat, hogy Jeremiás a szövetség megújításában lát ja az ú j gyü-
lekezetnek a létrejöttét (vö. 31:31kk), aminek következménye 
lesz, hogy egész szívükből megtérnek Istenhez. Mindez azon-
ban nem az emberi törekvések és jócselekedetek eredménye 
lesz, hanem Isten kegyelmi ajándéka, aki bűnbánatra kény-
szeríti a népet és olyan szívet ajándékoz neki, amivel „meg-
ismeri" az igaz Istent. És itt azonnal gondolnunk kell arra, 
hogy a megismerés az Ótestámentomban nemcsak értelmi, 
intellektuális tevékenysége az embernek, hanem a legzavar-
talanabb közösség Istennel a szövetségen belül (vö. 1:5 és a 
magyarázatot hozzá!). Az 597-es katasztrófa sem szüntette 
meg Istenben azt a szeretetet (heszed), amely szövetségre vá-
gyik és azt munkálja népével, hanem a megváltozott körül-
mények között is dolgozik, csak éppen másként, mint aho-
gyan azt Jeruzsálemben várták! 

BÁBEL ISTEN B Ü N T E T Ő ESZKÖZE 

25:1-14 

1 Ez az ige jött Jeremiáshoz1 Júda egész népe ellen Jehó-
jákímnak, Jósiás fiának, Júda királyának a negyedik eszten-
dejében.2 Ez Nebukadreccarnak, Bábel királyának az első 
esztendeje.3 2 Ezt hirdette Jeremiás próféta Júda egész 
népének és Jeruzsálem összes lakosának: 

3 Jósiásnak, Amon fiának, Júda királyának a tizenharma-
dik esztendejétől fogva4 mind a mai napig — ami huszon-
három esztendő — jött az ŰR igéje hozzám és hirdettem is 
nektek, újra meg újra hirdettem, de nem hallgattátok meg.5 

4 És elküldte az ŰR hozzátok minden szolgáját, a prófétá-
kat, újra meg újra elküldte,6 de ti nem hallgattátok meg és a 
fületeket sem mozdítottátok, hogy meghalljátok. 5 Azt 
mondtam: Térjetek meg,7 mindenki a maga rossz útjáról és 
gaztetteitekből, örökkön örökké lakhattok azon a földön, ame-
lyet az ÜR nektek és atyáitoknak adott. 6 Ne járjatok 
más istenek után, ne szolgáljatok nekik és ne boruljatok le 
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előttük! Ne bosszantsatok engem kezetek csinálmányaival, 
hogy rosszat ne cselekedjem veletek! 7 De ti nem hall-
gattatok reám8 — így szól az ŰR — csak azért, hogy bosz-
szantsatok engem kezetek csinálmányaival. Pedig az nektek 
lesz rossz! 

8 Ezért azt mondta a Seregek URa: Minthogy nem hall-
gattatok a beszédemre, 9 elhoztam Észak minden nem-
zetségét9 — így szól az ŰR —, meg Nebukadreccart, Bábel 
királyát, az én szolgámat, 10 ráhozom őket erre az országra és 
lakosaira és mindezekre a nemzetekre köröskörül. Hadiátok-
kal11 sújtom őket, borzadály és fölszisszenés tárgyává teszem 
őket12 és örök romhalmazzá. 10 Kipusztítom náluk az 
öröm és örvendezés hangját,13 a vőlegény és a mennyasszony 
hangját, a malmok zaját14 és a mécsvilágot.15 11 Ez az 
ország rommá és borzadállyá lesz és ezek a nemzetek Bábel 
királyának fognak szolgálni hetven esztendeig.10 

12 De ha majd betelik a hetven esztendő, meglátogatom 
Bábel királyát és népét a bűnük miatt — így szól az ŰR — 
meg a káldok országát és pusztává teszem örökre. 13 
Mert betöltöm azon az országon minden igémet, amit meg-
ígértem neki, mindazt, ami meg van írva ebben a könyvben, 
amit csak prófétált Jeremiás az összes nemzetek ellen. 14 
Mert őket is szolgaságra vetik majd a többi pogány népek és 
nagy királyok. így fizetek meg nekik munkájuk és kezük cse-
lekedete szerint. 

1 A MT-ban caí praepositio található ( = Jeremiás ellen, de 21 kéz-
iratban 'el ( = Jeremiáshoz). — 2 Vö. 36:1. Jójákím uralkodásának a 4. 
esztendeje Kr.e. 605-nek felel meg, amikor eldőlt a hatalmi versen-
gés Egyiptom és Babilónia között. Az újbabilómai trónörökös, Nebu-
kadreccar 604-ben került a trónra atyjának, Νabópalasszárnak a ha-
lála után. Az egyiptomi hadsereget megverte és ezzel egyeduralomra 
került Palesztina—Szíria fölött (2Kir 24:7). A Jeremiás meghirdette 
északi „rossz" tehát reális alakot öltött Nebukadreccarban (l:14kk,, 
6:22kk). — 3 Hivatalosan 604. Nisán 1-én lépett trónra. — 4 Vö. 
1:2 (627-ben). — 5 Vö. 7:13,11:7.8.10, 22:21. A 3. versnek ettől a mon-
datától: de nem hallgattátok meg" a 4. vers végéig terjedő részt 
toldaléknak szokták tartani, mert formálisan és tartalmilag is meg-
szakítja az összefüggést (vö. 7:25k, ll:7k). — 6 A haském-ot helye-
sebb szerintem ebben az értelemben venni, mert nem azon van a 
hangsúly, hogy „időben" történt Isten szolgáinak az elküldése, hanem 
hogy „ismételten", „újra meg újra" történt az elküldés. Vö. 7:13.25, 
ll:7k, 26:5. — 7 Vö. 18:11, 2Kir 17:13, Jón 3:8. — 8 Vö. 18:12. — ä 
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Vö. 1:15, 4:6, 6:lkk, 8:16, 10:22, 13:20. — 10 Vö. 27:6, fis, 44:28. — 
11 A herem szó szerepel itt, amely régi harcm,odor. Mésa Móáb király 
is gyakorolta. Az egész zsákmány elpusztítását jelentette, embert és 
állatot megöltek, minden mást elégettek. Ez a véres rendszabály ere-
detileg azt a célt szolgálta Izráelnél, hogy elejét vegyék a bálvány-
imádásnak. Vö. Jós 2:10, Bir 21:8—11, Mik 4:13. — 12 Vö. 18:16. — 
13 Vö. 16:9, És 24:7, Ez; 26:13, Jel 18:23. — 14 A malmok zöreje, zaja 
hozzá tartozott a mindennapi élethez. Még napfölkelte előtt fölkelt a 
ház asszonya, hogy „megőrölje" a napi kenyeret, két kő között meg-
őrölve a gabonát, vö. Préd 12:4. — 15 A kicsi olajmécses minden 
falusi házban égett. Ha nem, az a lakók halálát jelentette. Ezért lett a 
„világosság" az élet, a „sötétség" a halál szimbólumává. — 16 Isten 
büntetése az egész akkori nemzedéket érinti. Vö. 2Krón 36:22k. — 17 
Vö. 1:16, Ró 2:6—11. 

Ez α szakasz az Izráel ellen mondott jeremiási próféciák 
(2:1—25:14) záradéka és valamikor talán a jeremiási „Őste-
kercs" (vö. 36) végén állt. A 13b. vers viszont már azokat a 
próféciákat vezeti be, amelyeket a többi nemzetek ellen mon-
dott Jeremiás 25:15—38-ban és 46—51. fejezetekben. A G-
ben ezért kapcsolódnak a 46—51. fejezetek közvetlenül a 13. 
vershez. A redaktor ugyanolyan értelemben dolgozta át 25:1— 
14-et, hogy átmenetet teremtsen a 15kk. versekhez („ . . . és 
mindezekre a nemzetekre köröskörül": 9. v.; „ . . . é s ezek a 
nemzetek": 11; „ . . . a m i t csak prófétál t Jeremiás az összes 
nemzetek ellen": 13. v.), de ezek későbbi toldalékok és mint 
ilyenek kiiktatandók. Ugyancsak későbbi toldaléknak tekin-
tendők a 4. 12. 14. versek. 

A megmaradt szöveg visszapillantást ád Jeremiás eddigi 
szolgálatára és rámuta t az általa meghirdetett ítéletnek a be-
következésére. Az 1. vers megadja a szakasz megírásának az 
időpontját: Jójákím uralkodásának a 4. évében (605/4) foglal-
ta össze Jeremiás (illetve Bárúk, vö. Weiser, Jeremia 223 stb.) 
az egész néphez és Jeruzsálemhez intézett beszédeit. Ebben 
az esztendőben ugyanis nagy változások következtek be a vi-
lágpolitikában. Nebukadreccar megverte Karkemisnél Nékó 
fáraó hadseregét 604-ben (vö. viszont Rudolph, Jeremia 231) 
és az egész Palesztinát fenyegető világhatalom most nem dél-
ről, hanem északról fenyegette a kicsi Júdát is. „Az északi 
rossz", amelyről annyiszor prófétált már (vö. 1:15, 406, 6:lkk, 
8:16, 10:22, 13:20), most megjelent a történelem színpadán! 
A világtörténelemnek ezen fordulópontját látva, fölméri 
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Jeremiás egész eddigi szolgálatának a főbb pontjai t és kifejti 
az engedetlen népnek, hogy a most bekövetkező isteni ítélet 
eddigi próféciáinak a szomorú igazolását jelenti. 

A világtörténelemnek ezt az óráját Isten idejének tekinti a 
próféta, amikor újból meg kell szólalnia (2). 23 esztendőn át 
szakadatlanul népét szolgálta Isten prófétájaként, hiszen ép-
pen azt a rosszat akarta elhárítani népéről, amelyről prófétai 
szolgálatának első órájától fogva tudott és prófétált . Rend-
kívül jellemző, hogy milyen szempontból foglalja most össze 
Jeremiás egész prófétai szolgálatának a lényegét és értelmét. 
Ügy látja, hogy bűnbánatra szólította föl ú j ra meg ú j r a a gyü-
lekezetet, hogy megtér jen rossz út járól az Istenhez és éljen 
örökké azon a földön, amelyet Istentől kapott. Benne látja 
tehát magát abban a nagy üdvtörténeti vonalban, amelynek 
lényege, hogy Isten drámai küzdelmet folytat a bűn ellen a 
bűnös emberért és ebben a drámai harcban Isten emberei, 
szolgái, a próféták a bűnbánatra és megtérésre, tehát az életre 
hívás szolgálatát végzik egészen Jézus Krisztusig. „De ti nem 
hallgattatok reám!" (7). 

Saját bűneivel érdemelte ki a nép a maga sorsát, ezért most 
Isten maga hozza el Északról a régen megjövendölt ellensé-
get, hogy végrehajtsa a gyülekezeten Isten ítéletét (8). Nebu-
kadreccar hadserege felvonult, hogy „hadiátok" alá helyez-
zék az országot és egész lakosságát. Az a herem (hadiátok alá 
helyezni az országot, tehát minden élőlényt kiirtani, minden 
mást elégetni és földjét fölszántani, majd utána sóval behin-
teni), amit a honfoglalás idején a választott nép alkalmazott 
a kanaáni őslakosságon, most magát Isten népét súj t ja (9). 
A békének és életnek minden igazi jelét megszünteti az or-
szágban: Halálos csend üli meg az országot. Megszűnik min-
den életjel. A mindennapi élet annyira megszokott hangjai: 
Kora reggel a kézimalom zaja, a vőlegény és menny asszony 
vidám hangja, és este nem világít a mécses a lakásotokban. 
Rommá és borzadállyá lesz az egész ország, a lakosság pedig 
Bábel királyának a rabszolgájává. A mostani nemzedékből 
senki sem éri meg a szabadulást, hiszen a fogság 70 eszten-
deig fog tar tani (27:7-ben arról szól Jeremiás, hogy a babiló-
niai uralom három nemzedéken át fog tartani). Feltétlenül 
emlékeztet a száműzöttek sorsa a pusztai nemzedéknek a sor-
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sára. (Num 14:22k, Zs 95:11): Ahogyan azoknak meg kellett 
halniok a Pusztában és nem láthatták meg bűneik és engedet-
lenségük miatt az ígéret földjét, ugyanúgy temetik el a fog-
ságban levőket is idegen földbe és nem láthatják viszont ha-
zájukat. 

A 13. vers még egyszer összefoglalja az egészet. Vissza-
tekint a választott nép első korszakában adott ígéretekre és 
összekapcsolja azokat Jeremiás összes próféciájával, amik eb-
ben a könyvben (2—24. f.) találhatók meg. így egyrészt Isten 
igazolását hangsúlyozza Jeremiás szolgálatát illetően, más-
részt azonban még ebben a történelmileg súlyos pillanatban 
is azt akar ja érzékeltetni, hogy a szeretet első idején adott 
sok-sok isteni ígéret nem megy veszendőbe, ha a nép meg-
találja az utat a bűnbánathoz. Mert éppen abban rejlik az Is-
ten igazságának minden emberi értelmet és mértéket meg-
haladó valósága, hogy ez az igazság és Isten szeretete nem 
választhatók el egymástól! 
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