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AZ IDEGEN NÉPEK ISTEN LÁTÓKÖRÉBEN 

25:15—38 é s 46—51 

A H A R A G SERLEGE 

25:15—29 

15 Azt1 mondta nekem Izráel Istene, az Űr: Vedd kezemből 
ezt a serleget2, amelyben haragot lángoló bor van és itass meg 
vele minden nemzetet3 , amelyhez küldelek. 16 Igyanak, tánto-
rogjanak ide-oda és veszítsék el az eszüket a fegyver miatt, 
amelyet én küldök közéjük! 

17 Átvettem a serleget az ŰR kezéből és megitattam minden 
nemzetet, amelyhez elküldött az t J R : 18 Jeruzsálemet és Júda 
városait, királyait és4 parancsnokait5, hogy romhalmazzá0, bor-
zadály, megdöbbenés7 tárgyává és átokká tegyem őket8, — aho-
gyan ma is van9; 19 meg a fáraót, Egyiptom királyát10, a szol-
gáit, parancsnokait és egész népét; 20 minden keverék népet11 

és Üc földjének minden királyát, Askelónt, Gázát, Ekrónt és 
Asdód12 maradékát; 21 Edómot, Móábot és az ammóniakat, 22 
Tírus összes királyát, Sídon minden királyát és a szigetvilág13 

királyait, amely a tengeren túl van; 23 Dedánt, Témát, Búzt és 
mindazokat, akik körülnyírt hajúak1 4; 24 Arábia minden kirá-
lyát15 és a keveréknépek összes királyát, akik a Pusztában lak-
nak; 25 Zimrí16 minden királyát, Elám összes királyát és Média 
minden királyát17; 26 Észak összes királyát18, a közelieket és tá-
voliakat, egyiket a másik után, és a föld minden királyságát, 
ahány csak van a föld színén: Sésak királyának19 utánuk kell 
innia!20 

27 Ezt mondd nekik: 
Azt mondta a Seregek URa, Izráel Istene: Igyatok, részegedje-

tek meg és hányjatok! Essetek el és ne keljetek föl a fegyver 
miatt, amelyet én küldök közétek! 

28 És ha majd vonakodnak elvenni kezedből a serleget és 
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inni belőle, ezt mondd nekik: Ezt mondja a Seregek URa: Ki kell 
innotok! 29 Mert ha én elkezdem a rosszat azon a városon, ame-
lyet az én nevemről neveztek el, ti talán büntetlenül maradtok 
valamiképpen? Nem maradtok büntetlenül! Mert fegyvert hívok 
a föld minden lakosára, — így szól a Seregek URa. 

1 A G és L törlik a ki kötőszót. Szerintem joggal, hiszen ennek a 
most következő próféciának az előzőkhöz kapcsolása „magyarázó7 ' 
kötőszóval, mesterkélt. — 2 Jób 21:20, Zs 75:9, És 51:17.22, Jel 14:10. 
— 3 Vö. Pálfy, Válogatott zsoltárok, 26. — 4 Több kéziratban benne 
van az és kötőszó. — 5 A héber szó éppen az összetételek alapján a 
parancsnokot jelenti általában. — 6 Vö. 25:9. — 7 Eredetileg a pusz-
títás démonait elriasztani akaró „füttyentés", azután fölszisszenés, 
megdöbbenés. — 8 Vö. v. 9.11. — 9 Későbbi toldalék, mer t már föl-
tételezi Jeruzsálem pusztulását. —· 10 Vö. 46:9. — 11 Egyiptom keve-
rék népei. Ilyenek voltak az idegen kereskedők, zsoldoscsapatok és 
telepesek, vö. Ex 12:38, Ez 30:5. — 12 Ma Esdúd. Szargón 711-ben el-
foglalta, de ú j r a talpra állt. Neh 13:23 szerint később is szerepet ját-
szott. — 13 Elsősorban a föníciai gyarmatokra kell itt gondolnunk, 
vö. 49:23, És 23:2. — 14 Az arab—szír sivatag lakóiról van itt szó, 
vö. 49:28kk. Dedán, Témá és Búz (Jób 32:2) Észak-Arábia törzsei. 
Dedán=Gen 10:7, T é m á = É s 21:13k. Témá ezenkívül Izmáéi fia Gen 
25:15 szerint. A „körülnyírt hajúakat" 9:25-ből már ismerjük. — 15 
Arábia az Izmáéi-törzsek területe, a Kelet-Jordánia keleti és délkeleti 
lakott területén élő beduin-törzsek gyűjtőneve volt. A büszke törzsfők 
gyakran királynak neveztették magukat, vö. lKir 10:15. — 16 Élám 
és Média közelében kellett lennie. — 17 Média Asszíriától keletre 
fekvő ország, a 8. és 7. században asszír fennhatóság alá került és 
részt vett a Ninive elleni háborúban. És 14-ben és Jeremiás köny-
vében is (50k) a médek a Bábelen végrehajtott büntető ítélet eszközei. 
— 18 1:15 alapján Babilóniára gondol a szerző. — 19 A névnek szim-
bolikus jelentése van: „megalázás". Vö. 51:42. — 20 A G-ben és L-
ben hiányzik. Toldaléknak tekintendő. 

A PRÓFÉTÁK TÖRTÉNETSZEMLÉLETE 

Jeremiás m á r e lh iva tása ó rá j ában megbíza tás t k a p o t t Istentől, 
hogy ne csak a vá lasz to t t népnek, i l le tve J ú d á n a k legyen a pró-
fé t á j a , h a n e m hirdesse I s t en a k a r a t á t minden népnek és minden 
királyságnak (1:10). Ezt a fe lada tá t is h í v e n te l jes í te t te Jeremiás . 
Föl ismerte , hogy nemcsak Izráel, h a n e m a többi népek is benne 
vannak és benne élnek Isten akaratának a hatáskörében. 

Ezeket az ún. „idegen népekről m o n d o t t próféciá i t" az u tókor 
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több helyen megtoldotta ugyan és ezt nem mindig Jeremiás 
szellemében tette, amint ezt a későbbiekben még elmondjuk. De 
a maguk egészében jeremiásiak ezek a próféciák, amikkel benne 
áll Jeremiás próféta nagy elődeinek a történetszemléletében. Az 
egész Ötestámentom arról tanúskodik ugyanis, hogy a néphit 
ismételten megkísérelte Istent egyszerű „népistenné" tenni. A 
próféták azonban mindig harcoltak e néphit ellen. Wellhausen 
úgy gondolta, hogy a „Seregek URa" istennév, amely az ,,Izrael 
Istene" névvel szemben Isten uralmát van hivatva hangsúlyozni 
minden nép fölött, először Ámosnál fordul elő az Ötestámentom-
ban (3:13 stb.). Ezt a föltevést nem tudom ugyan elfogadni ebben 
a formában, de az tény, hogy Arnos és vele együtt a többi pró-
féta erősen hangsúlyozta Istenben a történelem, a népek Urát, 
legutoljára talán legerőteljesebben a babilóniai fogság ismeret-
len Második Ezsaiása. 

Isten uralma elsősorban a népek fölött meghirdetett ítéletek-
ben mutatkozik meg. De ezekben az ítéletekben — néha rej tet ten 
ugyan —, de ott van igen sokszor az áldás is. Hiszen Isten ura lma 
nem pusztulást, hanem irgalmas gondviselést jelent a lényege 
szerint. 

A próféták éppen ezért nem vélekednek megvetően az idegen 
népekről, hanem igen sokszor Izráellel együtt tudják említeni 
őket, vagy éppen példaként emlegetik. A rosszul értett és ezért 
leszűkített kiválasztáshitben élőknek egyenesen elviselhetetlen 
volt Ámosnak ez a kérdése: „Nem olyanok vagytok-e előttem Iz-
íáel fiai, mint a kúsiak?" (9:7). Jeremiás követendő példaként be-
szél a választott népnek az idegen népek hűségéről isteneikhez 
(2:10kk). Ezékiel pedig Isten szájából hallja az ígéretet, hogy 
az idegen népek szívesen hallgatnák prófétai üzenetét, de „az 
Izráel egész háza kemény homlokú és dacos szívű" (3:7). A leg-
meggyőzőbb mégis Jónás próféta könyve. A próféta azzal a 
feladattal érkezik Ninivébe, hogy bűnbánatra hívjon és az ítéle-
tet hirdesse. És akkor valami egészen váratlan fordulat követ-
kezik be, amit maga a próféta sem tud felfogni: A világváros 
bűnbánatot gyakorol. Jónás ezt nem tudja megérteni, zúgolódik 
Isten ellen, aki meg akar kegyelmezni a pogányoknak. Annyira 
a nemzeti-vallásos ideológia önhittségében él maga Jónás is, 
hogy Isten ítéletét hajlandó hirdetni Ninivének, de a kegyelmét 
nem! Csak kemény tusakodások után érti meg és fogadja el azt 
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a szempontot, hogy Isten, gondoskodik más népekről is, hogy az 
ő világfenntartó terveiben minden népnek megvan a maga helye. 

De a próféták még messzebb tudnak menni történetszemléle-
tükben és azt mondják, hogy Isten még ar ra is fölhasználja az 
idegen népeket, hogy velük büntesse meg saját népét, azokat 
használja föl eszközül üdvösséges terveinek a megvalósítására. 
Elsősorban az asszírok és babilóniaiak fungálnak ebben a sze-
repkörben. Asszíria és Babilon, mellettük Egyiptom és a kisebb 
népek is Isten eszközei, hogy választott népét megbüntesse. A nép 
és a vezetők sokszor csak azt látták az ilyen vereségekben, hogy 
rosszul politizáltak, gyenge volt a hadsereg stb. A próféták viszont 
Isten büntető-nevelő akaratát látták a vereségekben, amivel szem-
ben az okos politika és az erős hadsereg sem segített volna. És 
közben csodálatosan színes képekben festik meg a győztes idegen 
csapatok erejét és bátorságát, rátermettségét és hősiességét (És 
5:25kk, Jer 4:5kk, Hab l:5kk). És ezek a leírások nagyon élethűek 
és őszinték. Mert a próféták ezekkel a leírásokkal is Istenre 
magára akar ják irányítani az emberek figyelmét. Izráel Istenére, 
aki szereti ugyan választott népét és benne munkálja a jövőt, 
a holnapot, de aki irányítója egyúttal minden történésnek a vi-
lágban. „Én parancsolok és szétrázom Izráel házát az összes népek 
között, ahogyan a rostát szokták r á z n i . . . " (Ám 9:9). 

Mert arról is prófétálnak a próféták, hogy Isten a sa já t népét 
sokkal jobban meg fogja büntetni, mint az idegen népeket. 
Arnos és Jeremiás, meg a többi prófétáknak az idegen népek 
ellen mondott próféciáit megbotránkozás nélkül hallgatta az 
ótestámentomi gyülekezet. De abban a pillanatban megbotrán-
kozott, amikor arról kezdtek beszélni ezek a „viharmadarak", 
hogy a választott nép még többet kap Isten haragjából (vö. Am 
1:3—2:3). Már csak mennyiségileg is sokkal többször van szó 
Júda és Izráel megbüntetéséről az Ctestámentomban, mint az 
idegen népekéről. Tartalmilag pedig összehasonlíthatatlanul éle-
sebben és keményebben. „Azt mondta az én Uram, az Ür: Ez 
Jeruzsálem! A nemzetek közé helyeztem, köréje pedig országo-
kat. De engedetlen volt törvényeim iránt, bűnösebb a pogány 
népeknél és rendelkezéseim iránt inkább, mint az országok, 
amelyek körülötte vannak. Bizony megvetették döntéseimet és 
nem jártak rendeléseim szerint." „Ezért apák fogják megenni a fia-
kat közötted és fiak eszik meg az apjukat: Véghez viszem rajtad 
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a döntéseket és szétszórom minden maradékodat a szélrózsa min-
den irányába." (Ez 5:5k.l0.) 

Az eddig elmondottak világosan érzékeltetik, hogy az idegen 
népek egyoldalú megbüntetéséről Izráel javára nem lehet szó. 
És még azt is nagyon világosan hangsúlyoznunk kell, hogy a 
próféták történetszemléletének elmondott szempontjai nem per i -
férikusán tűnnek föl a prófétai igehirdetésben, hanem annak a 
központi tartalmát alkotják. Vagyis a népek ellen elmondott 
prófécia soha sem azzal a céllal történik, hogy fokozza, erősítse 
az izráeli nemzeti gőgöt és öntudatot. Ennek éppen az ellenkezője 
igaz, ha jól ér t jük éppen a prófétákat. A prófétai igehirdetés 
tartalma elsősorban a választott nép ellen irányul, az Izráel 
ellen kimondott ítélet és pusztulás meghirdetése. 

Rendkívül fontos éppen ezért hangsúlyoznunk, hogy a népek 
megítélése nem, Izráel dolgai, hanem egyedül és kizárólag Isten 
ügye. Bár előfordul imitt-amott, hogy Izráel is eszköz az idegen 
népeken végrehajtott ítéletben, de ilyenkor is mindig Isten 
eszköze, ahogyan az idegen népek is csak eszközök Isten kezé-
ben, amikor Izráelen végrehajt ja ítéletét. Még amikor úgy lá t -
szik is, hogy az idegen népek megítélésével egyenlő arányban 
nő Izráel ereje és hatalma, nemzeti öntudata és kiválasztottsági 
gőgje, akkor is mindig a jövőre vonatkozó reménységről van szó 
(Ám 9:llkk, Hós 14, Mik 5:6—8, 7:15—17, J e r 3:14—18, 30:16— 
22, 31, Ez 37:23—28, És 45:14—17, 49:22—26). Ezeket a bibliai 
szakaszokat megdöbbenve olvassuk. Hiszen olykor arról van 
szó, hogy az egyiptomiak, az abesszíniaiak és szabeusok láncra 
fűzve vonulnak az izráeliek után, meghajolnak előttük és k i rá -
lyaik megalázkodnak Izráel előtt port nyalva a lábuk alatt. 

Elég sok ótestámentomi kutató, többek között a holland tudós 
Kuenen is a zsidó nemzeti-soviniszta eszmét véli fölfedezni a 
prófétáknál a „Volksreligion und Weltreligion" című könyvében. 
Mások azon a véleményen vannak, hogy ezek a részek csak a 
4. vagy 3. évszázadban kerültek bele a prófétai könyvekbe, vagyis 
egy későbbi kor kísérletéről van szó, hogy a prófétai igéket 
átértékeljék. Betoldások a prófétai könyvekbe a későbbi időkben 
a könyvek gyülekezeti használatában történtek, de pontosan m á r 
nem tudjuk megállapítani, hogy mikor és milyen mértékben. 

Ezekkel a megoldási kísérletekkel szemben utalni szeretnék 
arra a tényre, hogy a kiválasztás alapján a világi hatalomra 
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vonatkozólag is kapott ígéretet Izráel népe. Nagy néppé lesz, 
megszámlálhatatlan mint a csillagok (Gen 15). A próféták is 
képviselték ezt az ígéretet, hiszen sem kozmopoliták, sem rajon-
gók nem voltak. De elvetélt filozófusok sem! A legmélyebb értel-
me szerint fogadták el Isten ígéreteit, de csak ígéretként! Az 
emberi hatalomra törekvést, és igényt nem fogadják el, érvé-
nyesnek is csak azt a népi hatalmat, amely az Isten ajándéka. 
És amikor a választott nép erejét veszítve kétségbe esik, a pró-
féták még mindig remélnek. Amikor a nép már a „vallás" végső 
alapjaiban is kételkedni kezdett, akkor a próféták „reménységet" 
öntöttek a népbe. 

Ezen a ponton tűnik ki a nagy különbség a próféták és a nép 
történetszemlélete között. Nem arról van szó az idegen népek 
fölött kimondott ítéletekben, hogy a választott nép fog győzni, 
hanem, hogy Isten fog győzni. És ezt a győzelmet mint valami 
csodát tapasztalja meg és ismeri el a legyőzött nép. Nem Izráel 
jelenik meg a porondon az ítélőbíró szerepében, nem a választott 
nép hivatott az idegen nemzetek megítélésére és leigázására, ha-
nem egyedül Isten uralkodik. 

így kapjuk meg azt a szemléletet, amely irányadó ennek a 
kétségtelenül nehéz bibliai szakasznak a magyarázatánál. Nem 
mintha máshonnan vennénk kölcsön ezt a magyarázó elvet, 
hanem mer t magából a szövegből következik. Isten uralmának, 
országának a felállításáról van szó! Ezért zárul Jóéi könyve 
ezekkel a szavakkal: „Mert az ÜR lakik Sionon." És Abdiás utol-
só mondata így hangzik: „ . . . é s az ÜRé lesz a királyi uralom." 
Nem szép frázisok ezek a próféták igehirdetésében, zárómonda-
tok a gyülekezet „megnyugtatására és építésére", hanem az egész 
ótestámentomi üzenet foglalata. Ezért mondja Ézsaiás (19:16—25), 
hogy Egyiptom félni fog Júdától, de csak azért, mert ha Júdára 
gondol, akkor a Seregek URára kell emlékeznie, akinél készen 
van az ítélet. Egyébként azt reméli a próféta, hogy az egyipto-
miak is megismerik Istent és neki fognak szolgálni (vö. És 45:15). 

Istent sdját elgondolásai, saját akarata vezeti a többi népek 
megítélésénél is — nem pedig emberek, vagy akár a választott 
nép kívánságai és vágyai. Az idegen népek fölött kimondott 
isteni ítéletek egyetlen célja, hogy „megtudják, hogy én vagyok 
az ÚR" —, ahogyan ezt Ezékiel próféta olyan sokszor hangsú-
lyozza. 

8 



AZ ÍTÉLETEK CÉLJA — A BÉKE KORSZAKA 

Isten ítélete a próféták szerint nem jelenti az idegen népek 
kiirtását, hanem hata lmuknak a végét (vő. És 13; 14:3—23, J e r 
47:4, 51:59—64, Ez 26 stb.). Az ítélet azonban még az idegen 
népek esetében sem utolsó szava Istennek. A próféták arról is 
tudnak, hogy Istennek üdvösséges szándékai is vannak a népek-
kel. A legismertebb hely ebben az összefüggésben És 2:2—4, 
amit Mik 4:1—3-ban még egyszer megtalálunk. Az utolsó vers 
szól a népek megítéléséről, de ennek az ítéletnek a célja nem a 
pusztulás, hanem a béke. Mert itt megint ügyelnünk kell a 
mispáth szó eredeti jelentésére: „ . . . az ellentéteket elsimítani, 
megszüntetni . . a békétlenséget, viszályt, pert és háborúságot 
ember és ember, közösség és közösség között megszüntetni . . . 
Vallásos értelemben az Isten és az ember között meglevő 
egyenetlenségnek, békétlenségnek a megszüntetése. A békét len-
séget éppen a bűn és vétek okozza Isten és az ember . . . között. 
A mispáth ennek a megszűntét kimondó isteni ítélet, végzés a 
sóféth, az «igaz Bíró» részéről" (vö. Pálfy, Zsoltárok 22k). 

Ilyen értelemben célja Isten ítéletének a béke közte és az 
ember, közte és a népek, nép és nép között! Ennek a békének 
a korszakában a népek is meghallják a Jeruzsálemből elindult 
igét és aszerint fognak élni. Nem Jeruzsálemen van a hangsúly, 
hanem az Isten igéjén. Ezt szem előtt ta r tva így hangzik És 2:4: 
„Békét teremt ma jd a népek között, megfenyítve sok népet. Ezek 
meg ekevasat kovácsolnak a kardjukból, kacrokat a d á r d á j u k -
ból. Nép fegyvert népre nem emel és háborúskodni nem tanul -
nak többé." A békének erről az aranykorszakáról beszél És 11:1— 
9 is. 

Jeremiást különlegesen is a népek prófé tá jává hívta el az 
Isten (1:10). Azt a megbízást kapta, hogy ítéletre hívja a k i rá ly-
ságokat és népeket. De az ítélet igéi mellett a megbocsátás igéit 
is hintenie kell, ahogyan ezt az „építs és p lántá l j" szavak jelzik. 
Elhibázott azért az a felfogás, amely szerint az idegen népeknek 
szóló üdvösséget jövendölő próféciák nem származhatnak Je re -
miástól. Már a 3. fejezetben van egy igéret, amely És 2:2—4-re 
emlékeztet és arról beszél, hogy az idegen nemzetek összegyűl-
nek majd Jeruzsálembe az ÚR királyi széke köré (3:17. Vö. 
Pálfy, Jeremiás 1.57). Izráel pedig megtér Istenhez és ehhez a 
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gyülekezethez csatlakoznak az idegen népek is. Jeruzsálembe 
mennek, aminek az az értelme, hogy megtalálják azt az Istent, 
akinek a Sionból elhangzó igéje ítélet és megbocsátás. Erről 
beszél egészen világosan Jeremiás 16:19—21-ben: 

Óh URam, én erőm és erősségem, 
menedékem a szükség napján! 

Hozzád jönnek majd a népek 
a föld széléről és azt mondják: 

Bizony hazugság volt atyáink öröksége, 
hiábavalóság, egy sem ér közülük semmit! 

Csinálhat-e az ember isteneket magának? 
Hiszen azok nem istenek! 

Ezért megismertetem velük most 
az egyszer, megismertetem velük 

kezemet és hatalmamat és megtudják, 
hogy az én nevem: „JAHVE". 

Jeremiásnak a 46—51-ben található nagy beszédét Egyiptom-
ról, Móábról, Ammónról, Elámról és más népekről azért akar ják 
egyes exegéták későbbi toldaléknak tekinteni, mert jót is jöven-
döl azokban ezeknek a népeknek. Pedig — amint ezt láttuk — 
eredetileg is feladata volt ez Jeremiásnak. 

A többi próféta közül csak kettőt említek még meg: Jónást, 
akiről röviden már szóltam és Második Ezsaiást. Ez a próféta 
egy olyan korban szól a népeknek adott isteni ígéretekről, amikor 
az elnyomott izráeliek nemzeti öntudata különösen is erős volt, 
ti. a babilóniai fogságban. Szó van ugyan arról is És 40—55-ben, 
hogy Isten megítéli Babilont, de ennél sokkal hangsúlyosabb, 
amikor a népeknek adott ígéretekről van szó. A királyok és 
népek eszközök Isten kezében (41:2, 44:28, 45:1—13), de nem 
halott eszközök, amikre csak akkor és addig van szüksége Isten-
nek, amíg fölhasználta őket céljaira és azután eldobja azokat. 
A perzsa királyról, Círuszról azt mondja a próféta, hogy Isten 
nevét fogja segítségül hívni, sőt az Isten is szereti őt (41:25, 
48:14). 

Egészen megható módon beszél a próféta Izrael kiválasztásáról 
(43:1—7, 44:1—4), de ez a kiválasztás szerinte annak a látható 
jele ebben a világban, hogy Isten könyörülő Isten, aki szereti az 
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egész emberiséget* Isten gyülekezetének a keretei szét fogják 
feszíteni a népi korlátokat. Először csak kevesen a tagjai (44:5), 
de azután királyok és fejedelmek fogják imádni az Isten nevét 
(49:7) és végül egész népek fogadják el világító fáklyaként az 
Isten igéjét: 

Figyelj reám, népem, 
hallgass reám, nemzetem! 

Mert tőlem jön ki a tanítás 
és törvényemet a népek világosságául 

gyorsan elhozom. Közel igazságom, 
kijött szabadításom és 

kar ja im népeket ítélnek majd. 
Énreám várnak a szigetek 

és karomra várakoznak. (51:4—5.) 

Isten gyermekeinek a gyülekezete, a lelki Izráel, akiről Pál apos-
tol beszél, végül Is betölti az egész földet és minden nemzet fiai 
tagjai lesznek Isten gyülekezetének: 

Forduljatok hozzám és megszabadultok, 
földnek minden határai, 

mert én Isten vagyok és más nincs. 
Magamra esküdtem, 

igazság jött ki számból, 
nem változó ige. 

Bizony, nekem hajol meg majd minden térd, 
nekem esküszik minden nyelv. 

Csak az ŰRban van — mondja nekem — 
minden igaz tett és erő. 

Hozzá mennek majd és megszégyenülnek 
mind, akik ellene gerjedtek. 

Az ÜR által lesz igaz és vele dicsekszik 
Izráel minden magva. (És 45:22—24.) 

Jeremiásnál Jeruzsálemnek az elfoglalása jelzi Isten egyetemes 
ítéletének a kezdetét, amely kihat a föld minden lakosára. A 
világítélet gondolatához áll közel Jeremiás ezzel a nézetével. 
Viszont ez az ítélet még a történelem keretei között zajlik le, 
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tehát nincsen végítélet jellege, amikor majd a halottak is el-
nyerik méltó büntetésüket az utolsó ítéletben (vő. Mt 25:31kkT 
Jel 20:llkk). 

Az ítélet történetiségének felel meg az is, hogy név szerint 
jelsorolja és földrajzilag is rögzíti azokat a népeket, amelyek 
szenvedői lesznek az ítéletnek (19kk). Ez a felsorolás viszont 
nagyban és egészben azonos a 46—51. fejezetekben szereplő né-
pek listájával (csupán Damaszkusz hiányzik!). Ezért gondoltak 
már régen a magyarázók arra, hogy 25:15—38 eredetileg a fenti 
fejezetekhez tartozott ilyen sorrendben: 25:13b+46—51+25:15kk. 
Vagyis 25:13b volt talán a 46—51. fejezetek felirata és 25:15kk 
mint befejezés és összefoglalás a 46—51. fejezetek után követ-
kezett. Igen valószínűvé teszi ezt a föltevést az a tény is, hogy 
a görög fordításban (G) még összetartoznak ezek a szakaszok 
és ezt úgy kell értékelnünk, hogy a G őrizte meg az eredeti sor-
rendet, amit még az a tény is alátámaszt, hogy hasonló sorrend-
ben találjuk más próféták könyvében (pl. Ezsaiásnál, Ezékielnél 
és Zofóniásnál) a választott nép ellen mondott próféciákat és az 
idegen népek ellen mondott jövendöléseket. 

Ezért a tartalmi egységet is figyelembe véve, mi is együtt 
tárgyaljuk ezeket a fejezeteket. Annál is inkább, mert Jeremiás-
nál minden próféciának, ami az idegen népek ellen irányul, 
a hátterében ott van az a világtörténelmi ú j helyzet, hogy el-
kezdődött az újbabilóniai világhatalom kora és Nebúkadreccar 
végrehajtója lesz a próféta szerint Isten ítéletének (vö. 27:6). 

A harag serlege (15—16 és 27—29). Nyitánya az egésznek az 
a prófétai látomás, hogy egy serleget lát Jeremiás az Isten 
kezében, amely csordultig van haragot lángoló borral. Ezt adja 
kezébe Isten, hogy itassa meg az összes nemzeteket, hogy berúg-
janak („tántorogjanak ide-oda") és elterüljenek a földön. Az 
Útestámentomban többször is találkozunk a harag serlegének a 
képével ( vö. Zs 75:9, Abd 16, Náh 3:11, Hab 2:16, Ez 23:31kk, 
JerSir 4:21, És 51:17kk). Azt akar ja szimbolizálni, hogy hogyan 
haj t ja végre Isten ítéletét az idegen népeken. A lényege — a 
próféta sem részletezi az eseményeket —, hogy elvakítja őket, 
vagyis „megrészegednek a saját hatalmuktól" és vagy esztelen-
ségekre ragadtat ják magukat, vagy pedig annyira megrémíti 
őket és elveszi józan ítélőképességüket a fenyegető veszély, hogy 
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mint a részeg ember, képtelenek az értelmes döntésre és véde-
kezésre. 

A próféta fontos szerepét akar ja hangsúlyozni Isten kijelen-
téstörténetében az a körülmény is, hogy nem Isten maga i tat ja 
meg a népeket a harag serlegéből, hanem prófétájára bízza ezt 
a feladatot. És talán a szimbolizmuson túl arra is utal ez a tény, 
hogy végső sorban a prófétai igék meghirdetése eredményezi ezt 
a páni félelmet a népek körében. így akarja hitelesíteni Isten 
azt a kijelentést, ami Jeremiás elhivatásakor így hangzott el: 
, , . . . királyságok ellen rendellek ki, hogy gyomlálj és irts, pusz-
títs és r o m b o l j . . . " (1:10). 

Formálisan és tartalmilag is a 27—29 versek következnek, 
tehát a 16. vers után, amikben a látomás értelmezését találjuk. 
Hiába vonakodnak a népek a félelmetes ital megivásától (28. v.). 
Hiszen végső sorban a próféta csak eszköz, aki mögött ott áll 
Isten és így szól: „Ki kell innotok!" Hogyan is gondoljátok, hogy 
ti megússzátok büntetlenül a dolgot, ha Isten a saját városának 
sem kegyelmezett! (29. v.) Nem véletlen ugyan, hogy az ítéletet 
a sa já t városán (házán!) kezdi el (vö. Am 3:2, IP t 4:17), de ez 
az ítélet Isten egyetemes ítéletét vezeti be. Szemben minden régi 
és újabbkori izráeli elképzeléssel és reménységgel, hogy Isten 
előnyben részesíti az ítéletben választott népét a többi népekkel 
szemben és ebben mutatkoznék meg Isten igazsága (cedáqáh), 
itt a próféta üzenetében Isten éppen az ellenkezőjére utal: A 
kiválasztott és szeretett néppel különleges szigorral bánik, ennek 
a vétkeit pontosan számon ta r t j a (Ám 3:2). De ebben a maga-
tartásában is azt akar ja megbizonyítani, hogy Ö nem egyszerűen 
a választott nép (az ótestámentomi gyülekezet) Istene, hanem az 
egész világé, a történelem URa, aki éppen ezért megbünteti a 
többi népeket is, ha vétkeztek jogrendje ellen. A föld minden 
lakosát megbünteti a Seregek URa. 

Kik ittak a serlegből? (17—26) Ez a szakasz megtöri a harag 
serlegéről szóló versek összefüggését, de csak a mi gondolko-
dásunk szerint. Mert a 17. vers arról szól, hogy Jeremiás átveszi 
a serleget az Űr kezéből és megitat vele minden nemzetet. És 
most következik azoknak a népeknek a felsorolása, akiknek 
inniok kellett a veszélyes italból. A nevek listájában későbbi 
toldalékokat is találunk, hiszen Jeruzsálemet és Júda városait 
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aligha lehet „népek között" felsorolni (18. v.), hiszen ezek a 
városok már elpusztultak az összefüggés szerint. Az „ahogyan 
ma is van" megjegyzés világosan utal arra, hogy ez a 18. vers 
valóban nem illik bele ebbe az összefüggésbe. Ügy gondolom 
azonban, hogy a Jeremiás utáni gyülekezet joggal toldotta be 
ebbe a jeremiási próféciába, hogy a próféta a választott néppel 
is megitatta a harag borát, hiszen ennek a következményeit az 
utókor világosan látta. 

A 46. fejezetnek megfelelően Egyiptomot említi az első helyen, 
hiszen Egyiptom volt annak idején a Közel-Kelet legjelentősebb 
állama (19. v.). Űz földje következik, Jób hazája, aminek a föld-
rajzi helye ma is bizonytalan (valószínűleg a Holt-tenger dél-
keleti részén). Ezután fölsorolja a filiszteus városállamokat: As-
kelónt, Gázát, Ekrónt, Asdódot, amelyet Psammetich fáraó (Hero-
dotos 11,157) ostromolt meg és nagyon sokat szenvedett az ost-
rom alatt, azért szerepel itt a „maradék" szó. Ezután Edóm, 
Móáb és Ammón neve következik a listán, Júda (dél)keleti 
szomszédai. 

Űgy tűnik, hogy a 22. versben megint betoldással van dolgunk, 
hiszen a népekről szóló jövendölésekben a föníciai városok, Tírus 
és Sídón csak mellékesen fordulnak elő összes tengerentúli gyar-
mataikkal együtt (vö. 47:4). Viszont mindig szerepelni szokott 
Damaszkusz neve a fölsoroltak között (vö. 49:23kk). 

A következő vers arab beduin törzsek nevét említi: Dedán, 
Témá és Búz, amikhez ezzel a megjegyzéssel „akik körülnyírt 
hajúak" (9:25) további arab törzseket sorol még. És végül a 25. 
versben megemlíti Zimrí királyait. Ennek a névnek a jelentése 
bizonytalan. Lehet, hogy Elámot akarja atbas segítségével mon-
dani. S végül Elám és Média neve szerepel. 

Szó sincs persze arról, mintha teljes volna ez a lista, ahogyan 
ezt a 26. vers föltételezi. Viszont, ha kimaradt valakinek a neve, 
ez még nem jelenti, hogy az ítéletből is kimarad. A világ 
összes királyának innia kell a harag kelyhéből és fel kell ismer-
nie, hogy a föld egyetlen bírája Isten. 

Már itt szeretném megemlíteni, hogy az itt fölsoroltak mind 
szerepelnek 46—51-ben és ebben a sorrendben kapják meg az 
ítéletről szóló próféciát: Egyiptomiak, filiszteusok, Móáb, Ammón, 
Edóm, arab törzsek (persze más megjelöléssel), Damaszkusz, 
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Élám és Bábel. Méd iá t azért n e m említ i meg kü lön , mer t E l á m 
(Perzsia) és Média egy b i roda lma t a lkot tak (vö. És 21:2). 

Kisebb e l térésektől e l tekintve a 25:19kk és a 46. f e jeze tben 
kezdődő próféc iák közöt t anny i r a szoros a kapcsola t , hogy ezeke t 
a verseket a köve tkezők bevezetésének kell t e k i n t e n ü n k . Az i t t 
eml í te t t népek persze m á r régen e l tűntek a t ö r t é n e l e m po rond -
járól , ez azonban semmi t sem vál toz ta t ennek a szövegnek a 
komolyságán. 

ÍTÉLET A NÉPEK F Ö L Ö T T 

25:30—38 

30 Te pedig prófétáld mindezeket és mondd meg nekik: 

Az ÜR ordít majd a magasságból,1 

szent hajlékából mennydörög.2 

Hangosan ordít legelője ellen, 
szőlőtaposók módjára kurjongat3 

a föld minden lakosára. 
31 Morajlása eljut a föld végére'*, 

mert pöre van az ÜRnak a nemzetekkel5 , 
törvényt tesz minden test fölött.6 

A bűnösöket kardélre hányja, 
— így szól az ÜR. 

32 Azt mondta a Seregek URa: 

Vonul a vész 
néptől-népig, 

nagy forgószél támad 
a föld végéről. 

33 Azon a napon annyit megöl az ÜR a föld egyik szélétől a 
föld másik széléig, hogy nem tudják elsiratni, sem összegyűj-
teni, sem eltemetni őket: trágyává lesznek a föld színén. 
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34 Jajgassatok pásztorok, kiáltozzatok, 
fetrengjetek hamuban előkelői a nyájnak, 

mert beteltek napjaitok, le kell vágatnotok! 
Széthullotok, mint mikor a drága edény leesik.7 

35 Nincs hová futniok a pásztoroknak, 
és menekülniük a nyáj előkelőinek. 

36 Hallik már a pásztorok segélykiáltása, 
a nyáj e lőkelőinek a jajgatása, 

mert elpusztította az ŰR legelőjüket.8 

37 Elnémultak a békés delelőhelyek 
az ŰR haragjának izzásától. 

38 Elhagyta mint oroszlánkölyök a bozótját, 
bizony borzalmassá lett a fö ldjük 

a nyomorgatónak izzó haragjától, 
haragjának izzásától. 

1 És 42:13, Jóéi 3:16, A m 1:2. — 2 J e r 17:12, Zs 11:4. — 3 így 
is lehetne fordítani: Szőlőtaposóként fölkiál t : Hejde! Vö. J e r 48:33. 
És 16:9, 63:lkk, JerSir 1:15, Jóéi 4:13. — 4 És 6:4, 33:3. — 5 Vö. Hós 4:1, 
Mik 6:2, — 6 ÉS 66:16, Jóéi 3:2. — 7 A héber szöveg nehezen fordít-
ható. Más fordítási lehetőségek: „hogy összeroskadjatok, min t a válo-
gatott kos" vagy: „és elbuktassanak benneteket kíméletlenül." — 8 
Vagy: „ . . . nyájukat" . 

Az egész szakasz három részre bontható. A 30—31. versekben 
megkezdődik Isten ítélete, a 32—33. versekben található a pusz-
tulás leírása, míg a 34—38. versekben a pásztorok, vagyis a nem-
zetek vezetői és előkelői ellen fordul a prófétán keresztül Isten. 
Az egészet viszont a harag kelyhe értelmezéseként kell felfog-
nunk (Rudolph, 141). Témájá t tehát a 32. vers adja meg: „Vonul 
a vész néptől-népig, nagy forgószél támad a föld végéről", amit 
azután az egyes népekkel kapcsolatban részletesen kifejt . A 
szakaszban áthangzások is találhatók a próféta korábbi szavaira 
(vö. 2:8, 16:4), ami jeremiási eredete mellett és nem ellene szól. 

Megjelenik az ÜR (30—31). A prófétáknál sokszor megtalálható 
antropomorf képekkel vezeti be a próféta isteni parancsra az 
ítéletre érkező Isten megjelenését. Azt a teológiai meggyőződését 
akarja vele jelezni, hogy az ítéletet mindig Isten maga haj t ja 
végre. Két képet alkalmaz: Az egyik a harcosé, aki ordítva veti 
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magát bele a harcba, a másik a szőlőtaposóé, aki hangosan „kur-
jongat" (a ,ihedad" szó esetleg utalás a szíria—palesztiniai ziva-
taristennek, i,Hadad"-nak a mennydörgésére), amikor a „cefrét" 
tapossa a borsajtóban (vö. És 16:9k, 63:lkk, Zs 29). A régi sínai 
Isten megjelenésére utal vissza, ahol szintén nem valami halk 
fuvallatban, hanem „mennydörgésben" (qól) ismerte föl Izráel 
az Istent (vö. Pálfy, Istenfélelem, 58.66.68). Isten dübörgő hangja 
mennyei hajlékából és Jeruzsálemből, az eföldi hajlékából indul 
el először saját legelője ellen" (Júda országa), majd elhat ,·,α 
föld minden lakosárd". Jelezve, hogy itt az Isten, hogy ^tör-
vényt" tegyen „minden test fölött?' és hogy kardélre hányja a 
bűnösöket. Tehát nemcsak saját népét, hanem az egész teremtett 
világot felelősségre vonja mint ítélő bíró, hogy mit tett a bele-
helyezett és reábízott isteni renddel, a mispáth-al (vö. Pálfy, 
Zsoltárok 22k). 

Az ítélet (32—33). A próféta a 23:19-ből már ismert forgószél 
(vö. Jer 1,246) képében csak megállapítja az ítélet beköszöntését, 
anélkül, hogy közelebbről részletezné, hogy hogyan éri utói a 
veszedelem egyik népet a másik után. A következő versben 
ugyanis már az ítélet eredményét í r ja le. A föld egyetlen nagy 
temető. Senki sem marad életben, aki összegyűjtené, eltemetné 
és elsiratná az ítélet folytán meghalt embereket. A kép rend-
kívül megrázó, sőt drasztikus. De a nukleáris fegyverek korsza-
kában reális megfestése az emberi gyűlölködés és bűn esetleges 
következményeinek! 

A pásztorok (34—38). A fejezetet lezáró szakaszban a népek 
királyaihoz és előkelőihez fordul, akiket a régi Kelet szóhasz-
nálatával „páSztoroknctk" nevez. Szinte utasítja őket, hogy han-
gosan jajgatva és kiáltozva sirassák el saját magukat, mert az 
idő lejárt : áldozati állatokként vágják le őket. Ezt az ítéletet 
nem fogják túlélni. Ahogyan a drága cserépedény darabokra 
törik, ha leejtik a földre, úgy hullik szét ezeknek a pásztoroknak 
a látszólag szilárd érdekszövetsége is. Velük együtt elpusztulnak 
a nyájak is, vagyis az alattvalók, a népek. Elpusztulnak a lege-
lők, vagyis az országok. Isten ítéletét ezeken a nagyon fontos 
földi értékeken nem tudja már senki meg nem történtté tenni, 
mert az ítélő bíró személyében Isten dolgozik, akinek a haragját 
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nem lehet most már lecsillapítani. Sőt olyan alapos lesz a pusz-
tulás, hogy még az oroszlánok is előmerészkednek rejtekhelyeik-
ről, és amikor meglát ják az elpusztított országot, ők is borzalmas-
nak talál ják azt (vő. 2Kir 17:25). 

Nem kétséges, hogy éppen az oroszlán megemlítésekor önkén-
telenül is Babilóniára kell gondolnunk, amelynek az oroszlán 
volt a jelképe. A babilóniaiaknak kell tehát elvégezniök azt, 
amit egykor a szkítáktól vár t a próféta . A próféta használta 
képek számunkra sokszor nagyon erősek. De azt is jól tudjuk, 
hogy a történelemben sokszor történtek ilyen borzalmas pusztí-
tások, amikor pl. a mongolok betörtek Elő-Azsiába. A történelem 
arról tanúskodik, hogy hatalmas és virágzó népek ku l tú rá jukka l 
együtt el tűntek a népek sorából és országuk pusztasággá lett. 

Viszont mindabban, ami t itt elmond a próféta, az a leglénye-
gesebb, hogy minden nagy és kicsiny történelmi esemény mögött 
egy valaki dolgozik: az Isten, ö támaszt ilyen ellenségeket. Az 
ótestámentomi prófétaság egy olyan őrálló posztot foglalt el, 
ahonnan jól át tudja tekinteni a világtörténelem színterét. Ennek 
az eredménye, hogy ha megkérdezzük a prófétákat, hogy hogyan 
ítélik meg Isten tevékenységét a történelemben, akkor szinte 
egyöntetűen ezt a választ kapjuk: Megváltozhatik a történelem 
színtere, az isteni í téletnek a jogán Isten ugyanaz marad, aki 
volt: az élő Isten. Akár Nebúkadreccar a „nyomorgató", akár 
maga Isten. Az a döntő, hogy Ű cselekszik! 

EGYIPTOM ELLEN 

46:1—28 

1 Mert így ragadta meg az ŰR igéje Jeremiás prófétát a nem-
zetek dolgában: 2 Egyiptomnak, Nékó fáraónak, Egyiptom kirá-
lyának a hadserege dolgában, amely az Eufrátes folyónál állt 
Karkemisben és amelyet megvert Nebúkadreccar, Bábel királya, 
Jehójákímnak, Jósiás f iának, Júda királyának a negyedik esz-
tendejében: 

3 Csatarendbe1 kispajzs, nagypajzs 
induljatok a harcba! 
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4 Fogjátok be a lovakat, 
üljetek föl lovasok! 

Álljatok fel sisakosan, 
fenjétek a lándzsákat! 
Öltözzetek páncélba! 

5 Mit látok?! 
Megrettennek, 
meghátrálnak, 

vitézeiket megverik, 
futva futnak, 

vissza se néznek! 
Iszonyat köröskörül,2 

— így szól az ÜR. 
6 N e m tud elfutni a gyors, 

n e m tud elmenekülni a vitéz, 
északon, az Eufrátes folyó mellett 

megbotlanak és elesnek. 

7 Ki ez, ki mint a Ní lus emelkedik, 
mint folyamok zúgnak vizei? 

8 Egyiptom emelkedik mint a Nílus, 
s mint folyamok zúgnak vizei. 

Fölemelkedem — mondja, 
országot borítok el, 
városokat3 pusztítok el 
a benne lakókkal. 

9 Ágaskodjatok lovak, 
robogjatok harcikocsik! 

Vonuljanak a vitézek, 
a kúsiak és pútiak/' 

a pajzshordók és az íjat 
hordozó lúdi lövészek! 5 

10 De az a nap az ÜRé, a Seregek URáé: 
a bosszúállás napja, bosszút áll szorongatóm. 

Enni fog a kard6 és 
jóllakik, csorog róla vérük, 

mert áldozatot mutat be az ÜR, a Seregek URa, 
Észak földjén, az Eufrátes folyónál . 
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11 Menj fö l Gileádba, hozzál balzsamot 
Egyiptom szűz leánya! 7 

Hiába szedtél sok orvosságot 
nem gyógyulsz meg. 8 

12 Meghallják a népek gyalázatodat, 
jajveszékelésed betölti a földet, 

mert vitéz vitézbe botlott 
és együtt estek el mindketten. 

13 Az az ige, amelyet Jeremiás prófétának jelentett ki az ÜR, 
hogy eljön Nebúkadreccar, Bábel királya és leveri Egyiptom 
országát: 

14 Vigyétek hírül Egyiptomnak, 
hirdessétek Migdólban, 

hirdessétek Nófban és Tahpanhészban! 
Állj fel , légy készen — mondjátok, 

mert a fegyver már emészt körülötted! 
15 Miért dőlt le a bikád?9 

N e m áll már, lelökte az ÜR.10 

16 Sokan elbuktak vagy ráesett 
egyik a másikra, miközben ezt mondták: 

Föl, térjünk vissza népünkhöz 
és szülőföldünkre 

a kegyet len fegyver elől! 
17 „A fáraó, — kiáltották ott — 

Egyiptom királya, szájhős, 
elmulasztotta az időpontot!" 

18 Élek én, — így szól a Király, 
Seregek URa a neve —, 

oly bizonyos, mint ahogy ott áll 
a Tábor a hegyek között és 

a Karmel a tengerben, hogy eljön. 
19 Készíts batyut magadnak a fogsághoz, 

aki Egyiptom leányánál lakol, 
mert ásító ürességgé lesz Nóf, 

kiég és nem lesz lakója, 
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20 Szépséges üszőborjú Egyiptom,1 1 

de eljön rá a Bögöly 1 2 északról. 
21 Zsoldosai is olyanok benne 

mint a hizlalt bikaborjak, 
de ők is megfordultak, 

együtt elfutottak, 
meg nem álltak, 

mert eljött rájuk veszedelmük napja, 
meglátogatásuk ideje. 

22 Hangja mint a csúszó kígyóé, 
ha haderővel jönnek, 

és fejszékkel mennek neki 
mint a favágók. 

23 Kivágták erdejét — így szól az ŰR, 
noha áthatolhatatlan, 

mert többen vannak mint a sáskák 
és megszámlálhatatlanok. 

24 Megszégyenül Egyiptom leánya, 
Észak népe kezébe kerül.13 

25 A Seregek URa, Izráel Istene, mondta: Meglátogatom Amón 
istent Nóban,14 a fáraót és Egyiptomot, isteneit15 és királyait, a 
fáraót és a benne bízókat. 26 Azoknak a kezébe adom őket, akik 
az életükre törnek,10 Nebúkadreccarnak, Bábel királyának és 
szolgáinak a kezébe. De azután úgy lakják, mint azelőtt, — így 
szól az ŰR. 

27 De te ne félj, Jákób szolgám, 
és ne rettegj, Izráel! 

mert megszabadítlak messziről 
és a te magodat fogságuk földjéről. 

Visszatér Jákób és békében él, 
gondtalanul él, n e m riasztja senki. 

28 Te ne félj, Jákób szolgám, 
— így szól az ŰR, 

mert én veled vagyok. 
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Véget ve tek minden népnek, 
akik közé szétszórtalak. 

Csak neked nem vetek véget , 
hanem megfenyít lek igazságosan, 

bár n e m tartalak ártatlannak. 

1 Vö. 51: l lk. — 2 Vö. 6:25, 49:29. — 3 Kollektív egyesszám. — 4 
Az etiópiak (kúsiak) jó katonák voltak (vö. És 18:2), akik Nékó 
fáraó ap ja előtt még Egyiptom urai voltak. Gen 10:6 H á m fiai (Kús, 
Micrajim, P ú t és Kanaán) között sorolja föl. A görögök szerint a lí-
biaiak voltak. — 5 Nem tud juk pontosan, hogy kik voltak. Ez 30:5 
Kús és P ú t mellett említi (vö. És 66:19) és Gen 10:13-ban Egyiptom 
fiai. — 6 Vö. Deut 32:42, Ez 39:17—20. — 7 Vö. 6:14, 14:17, És 47:1. 
— 8 Ezt a két sort így kellene fordí tanom: Kár a sok orvosságért, 
úgy sem gyógyulsz meg. Vö. Ez 30:21.. A héber szó azt az ú j hús-
réteget jelenti, ami a varasodáskor a csont fölött képződik, vö. Jer 
30:13. — A Qeré egyébként ezt a fordítást javasolja, vö. BH. Egyip-
tomban igen magas szintű volt az orvostudomány. Hérodotosz arról 
beszél, hogy Egyiptom „tele van orvosokkal". — 9 Jelentése bizony-
talan. A fordítási lehetőségek: „A te erősöd", azaz ha ta lmas istened; 
a „bikád", „Ápiszod" —, ahogyan a G a Memphisben tisztelt Ápisz-
bikára értelmezi. Ez a legvalószínűbb értelmezése. — 10 Nebúkadrec-
car Isten eszköze a prófé ta szemében s ezért közel fekvő ezeknek 
az egyébként rendkívül romlot t szövegű soroknak az értelme, hogy 
a harc az „erős Isten" és Egyiptom „Erőssége" között dől el. Vö. 
25:32kk, 27:6. — 11 A tehén tehát Isis szent állata és a termékenység 
szimbóluma volt. — 12 A héber szó csak it t fordul elő az Ötestá-
mentomban. Köhler (Lexicon) moszkító-nak mondja. — 13 Vö. 44:30, 
43:10kk. — 14 Téba városa. Amón Nó (Nó Amón néven: Náh 3:8) 
Téba város istensége, m a j d sokáig az istenek királya volt, akit a görö-
gök Zeusz-szal együtt említenek. — 15 Vö. 43:12, És 19:1—4. — 16 
Vö. 44:30. Ez 32:11. 

Az i d e g e n népek e l len m o n d o t t p r ó f é c i á k összefoglaló címet 
k a p t a k (1. v. Vö. a hozzá hasonló f e l i r a t o k a t : 14:1 és 49:34-ben), 
ami e n n e k az egész g y ű j t e m é n y n e k (46·—51) az i r o d a l m i kü lön -
á l lásá t jelzi . Viszont a g y ű j t e m é n n y e l kapcso l a tban a szerzőséget 
és i d ő p o n t j á t i l letően a l egkü lönbözőbb vé l emények vannak , 
a m e l y e k n e k a részletes i smer t e t é se m e s s z e vezetne. 

A szerzőség kérdésében Schwal ly , S t a d e , Smend és D u h m k é p -
viselik a szélsőséget. E lv i leg t a g a d j á k az idegen n é p e k ellen 
m o n d o t t p ró féc i ák j e r e m i á s i szerzőségét . Sze r in tük J e r e m i á s 
csak J ú d á r a vol t t e k i n t e t t e l í té le te t és meg té rés t h i r d e t ő élet-
m ű v é b e n . Ar ró l a t é n y r ő l persze ha l l ga tnak , h o g y J e r e m i á s 
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nagyon is figyelemmel kísérte a Júdá t környező népeknek a 
történetét (vö. 1:10, 12:14kk, 25:15kk, 36:2, 43:8kk) és hogy egy 
olyan próféta, aki annyira Isten kezében tudta népe sorsát, éppen 
az akkori nemzetközi politikai összefüggéseket nem hagyhatta 
figyelmen kívül. P. Volz úgy véli, hogy Jeremiás egyik tanít-
ványa szájából hangzottak el ezek a próféciák, akit Deutero 
Jeremiásnak keresztelt el (Volz, Jeremia, 378kk), aki Nebúkad-
reccar halála után, tehát 560 körül működött. 

Ennek az egész szakasznak a jeremiási eredetét azonban nem 
lehet tagadni. Viszont tartalmánál és irodalmi különélésénél 
fogva a későbbi gyülekezeti használatban több toldalékkal látták 
el, vagy éppen megcsonkították a késői zsidó reménységeknek 
nem tetsző részeit. 

Az időpontot illetően minden érv amellett szól, hogy a 2. vers 
idői megállapítása csak az első próféciára (3—12) vonatkozik. 
A felirat az eufrátesi csatát tar t ja szem előtt, amely döntő for-
dulatot jelentett az akkori nagyhatalmak történetében. Nebúkad-
teccar babilóniai trónörökös döntő győzelmet aratott II. Nékó 
fáraó fölött 605-ben Karkemisnél (régi hetita főváros, az ékírás-
ban Gargamis, később Europos, ma pedig Dzserabis a neve és az 
Eufrátes nyugati par t ján fekszik). Karkemis egyiptomi támasz-
pontja volt a fáraónak, aki újból világhatalmi szerepet játszott 
Egyiptom és a világ történetében (609—594). A nagy fáraók 
méltó utóda volt. Hajóhada körülhajózta egész Afrikát és amikor 
Asszíria trónja megüresedett, elérkezettnek látta az időt a régi 
világhatalom visszaszerzésére. Észak felé vonul hadseregével, 
Megiddónál megveri Jósiást, Júda utolsó nagy királyát és már 
az Eufrátes folyó nyugati par t ján áll, amikor Nebúkadreccar 
olyan súlyos vereséget mér reá, hogy vissza kell vonulnia Egyip-
tomba és három hónap múlva már Riblában van (2Kir 23:33). 

Ezt a csatát ír ja le az első prófécia (3-—12), de nem a haditudó-
sító, hanem a prófécia stílusában. Nem a már megtörtént csata 
leírásáról van tehát szó, hanem jövendölésről, ahogyan a 10. 
versből ez világosan ki is tűnik. Az 5. vers kérdése: „Mit látok?" 
— szintén a prófétai látomás jellegzetes nyelve és fordulata. 
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A Z EUFRÁTESI CSATA 

46:3—12 

A fáraó táborába vezetnek bennünket a 3—6. versek. Rövid 
parancsszavakat hal lunk. A jól fölszerelt egyiptomi hadsereg 
könnyű- és nehéz-gyalogsága, a lovasság és a harci kocsik sora-
koznak föl csatarendbe. Annál meglepőbb, hogy az 5. versben 
m á r arról hallunk, hogy pánik tö r t ki a hadseregben. Magát 
a csata lefolyását nem í r ja le Jeremiás, hanem a 4:23kk-hoz 
hasonlóan lélekben m á r átélt lá tomását mondja el a hatalmas 
egyiptomi sereg vereségéről. 

A vereség olyan nagy, hogy még a puszta látása is iszonyatot 
kelt az emberekben (vö. 6:25, 20:3.10, 49:29) és Istennek a törté-
nelmet irányító ha ta lmára emlékezteti őket (vö. 10. v.). Az 5. 
vers drámai feszültségű képeihez képest a 6. v-ben nyugodt 
tónusban állapítja meg még egyszer, hogy az egyiptomiak meg-
fu tamodtak és egymást agyontaposva menekülnek. 

A második szakasz (7—10) megint elölről kezdi az eseményeket. 
Leír ja a fáraó elindulását Egyiptomból. A hatalmas hadsereg a 
Nílushoz hasonlóan kel föl, indul el és ahogyan a Nílus zúgó 
á r j a átlépi a par toka t és elárasztja a síkságot, ugyanúgy akar ja 
az egyiptomi ki rá ly is elárasztani, vagyis meghódítani az egész 
világot (vö. 47:2, 51:42, És 8:7k). De míg a Nílus vize áldást és 
jó termést a jándékoz az embereknek, addig ez az áradás magá-
nak az „áradatnak" jelenti a vesztét. 

Megint halljuk a rövid vezényszavakat (9. v.), az egyiptomi 
hadsereg különböző egységeinek a neveit, amelyek között külön 
is megnevezi a legkiválóbbakat: az egyiptomi hadsereg idegen 
származású, de vitéz egységeit. A fáraó parancsszavai azonban 
nemcsak az uralkodó elszántságáról és vitézségéről tanúskodnak, 
hanem elvakultságáról is. Mert Jeremiás szerint a fáraó nem 
számol az egyetlen nagy Hatalommal, a világ tényleges Urával. 
A Seregek Urával kerü l szembe a próféta hite és meggyőződése 
szerint a fáraó és Ö fogja legyőzni a „bosszú nap ján" ott fent 
Északon, az Euf rá tes folyónál. Folyik a vér, min t amikor áldo-
zatot mutatnak be az Istennek (vö. 25:34, És 34:6, Ez 39:17kk, 
Zof 1:7). 
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Jeremiásnak kemény ítéletet hirdető szavai érthetők lesznek,, 
h a arra gondolunk, hogy szerinte Isten nem tűri az emberi 
hübriszt, fölfuvalkodottságot, másrészt a fá raó közvetlenül is 
szembe került Izráel Istenével, amikor a Jeremiás próféta által 
annyira becsült Jósiás k i rá lyt megverte Megiddónál, a halálát 
okozta és így keresztezni aka r t a Isten terveit. 

A harmadik szakaszban (11—12) a vereség következményeit 
ecseteli Jeremiás Egyiptomra és az akkori világra nézve. „Egyip-
tom szűz leánya" gyógyíthatatlan sebet kapot t — mondja képie-
sen a próféta. Finom gúnnyal arra szólítja föl, hogy men jen 
balzsamért Gileádba (vö. 8:22). De az éppúgy nem fog r a j t a 
segíteni (30:13), mint az orvosi tudományukról híres egyiptomi 
orvosok gyógyszerei. Csak ja jga tn i tud fá jdalmában, amit a 
népek is meghallanak és megtud ják szégyenteljes bukását. Így 
szégyenülnek meg Isten akara tából Egyiptom, illetve Nékó fá raó 
világuralmi reménységei és vágyai. 

NEBÚKADRECCAR HADJÁRATA EGYIPTOM ELLEN 

46:13—24 

Ez a prófécia is Egyiptom ellen hangzik ugyan el, de egészen 
más történelmi szituációt tételez föl, mint az előző szakasz. En-
nek is van bevezető címe (13. v.), ezúttal idői meghatározás nélkül 
és nincs vonatkozással az eufrá tes i csatára sem. A 19. és 25. ver -
sek egészen világosan muta t j ák , hogy nem már megtörtént ese-
ményről van it t szó, hanem prófétai látomásról és jövendölésről. 
Éppen ezért nagyon nehéz a prófécia keletkezésének az időpont-
já t meghatározni. Rothstein és Rudolph 605-re gondolnak, ami-
kor Nebúkadreccár hadjára to t akar t indítani Egyiptom ellen, de 
amikor meghallotta apja halálhírét , föladta ezt a tervét. 

Véleményem szerint azonban tartalmilag is helyes a fel irat , 
hiszen 568-ban valóban indított Nebúkadreccar hadjára tot Egyip-
tom ellen, megszállta az országot, de akkor már Jeremiás nem élt. 
Ez azonban nem ok arra, hogy kétségbe vonjuk Jeremiás szerző-
ségét, hiszen prófétai jövendölésről van szó. 
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Nebúkadreccar Isten eszköze (14—19). Ez az első szakasz azzal 
kezdődik, hogy követeket küldenek Egyiptom városaiba, akik 
jelentik a hódító hadsereg közeledését, hiszen Egyiptom szomszé-
dai már nyögnek az ellenség csapásai alatt (14. v.). Hasonlóan az 
előző szakaszhoz, Jeremiás itt sem ír ja le az ellenséges haderő 
bevonulását az országba, hanem annak csak a következményeit 
(vö. 46:4k). 

A hangsúlyt arra teszi a próféta, hogy Nebúkadreccar Isten 
eszköze és így az Egyiptom ellen folytatott háború párharc Isten 
és Egyiptom ),erőse" között. A harc kimenetele nem kétséges: 
Egyiptom királya elbukott s vele együtt elbukik az egész ország. 
Az egyiptomi hadseregben szolgáló idegen zsoldosok fejvesztetten 
menekülnek az országból (16. v.). Szertefoszlott a fáraó isteni 
nimbusza, bukása szégyenletes. Gyúnynévvel illetik az addig is-
tenített és nagy hadvezérnek tartott királyt (17. v.), aki a világ 
erősének tartotta magát ( 'abbír=15. v.) és mint hadvezér is cső-
döt mondott, mert elszalasztotta kihasználni az időt az ellentá-
madás megindítására (v. 9. És 30:7). 

Az idegen zsoldosok gyilkos gúnyszavával szemben áll Isten-
nek, az igazi Királynak ünnepélyesen meghirdetett szava a babi-
lóniai hadvezérről, aki olyan diadalmasan vonul be Egyiptomba, 
amilyen impozánsan emelkedik ki a Tábor hegye a jezréeli sík-
ságból, vagy amilyen fenségesen néz a Karmel hegye a tengerre. 
Nebúkadreccar elfoglalja és földúlja a fővárost s ezért kell össze-
szednie a lakosságnak azt a motyóját, amit magával vihet majd 
a fogságba (19. v.). 

Vége lesz a gazdag Egyiptomnak (20—24). Ez a második szakasz 
Egyiptom gazdagságát ecseteli először. Néhány harcias uralkodó-
jától eltekintve mindig jobban szerette Egyiptom a békés jólétet. 
Ezért hasonlítja a próféta szépséges üszőborjúhoz és még az ide-
gen zsoldosokat is hizlalt bikaborjaknak mondja, akiknek szintén 
jóviláguk volt Egyiptomban, hiszen a katonaéletet nem kedvelő 
egyiptomiak jól megfizették őket. 

De most végeszakadt a szépséges üszőborjú nyugalmának. „Bö-
göly" támadt rá Északról (vö. És 7:18). Menekülésszerűen hagy-
ják el az idegen zsoldosok az országot, amely fölött összecsapott 
a veszedelem. Magára maradt az ország a sziszegő kígyó módjára 
támadó ellenséggel szemben. Megszámlálhatatlan a babilóniai 

26 



hadsereg mint a sáskahad (vö. Bir 6:5) és favágókhoz hasonlóan 
pusztí t ja az országot (vö. 22:7, És 10:33k). A 24. vers még egyszer 
összefoglalja az Egyiptomra váró csapást. Lépésről-lépésre tel-
jesedik be elkerülhetetlen sorsa. Az isteneiben és zsoldos hadse-
regében bizakodó Egyiptom védtelen már az ellenséggel szemben. 

A 25k versek prózában mondják el először a 24. vers tartalmát. 
Isten azért szégyeníti meg Egyiptomot, hogy isteneit, köztük 
Ámónt is és a fáraót is korlátai közé kényszerítse. Azután egé-
szen váratlanul az í télet véges jellegéről beszél a próféta. Talán 
azért, mer t a történelem maga korrigál ta a radikális ítélet hirde-
tést (vö. 19b). Ezek a szavak tehát talán Nebúkadreccar 568-as 
egyiptomi hadjára ta u t án kerültek ide, vö. 48:47, 49:6.29. 

Vigasztaló szó Izráelnek (27—28). Kisebb különbségektől elte-
kintve ezek a versek megegyeznek 30:10k jövendölésével. Ott he-
lyénvaló tartalmi összefüggésben van a prófécia. I t t azonban csak 
a későbbi istentiszteleti használat k ívánta meg ennek a vigasztaló 
próféciának a betoldását (vö. Weiser, Jeremia 387). 

A FILISZTEUSOK ELLEN 

47:1—7 

1 Az ÜR igéje, amely Jeremiás prófétához jött a filiszteusok 
ellen,1 mielőtt a fáraó Gázát2 leverte. 2 Ezt mondta az ÜR: 

íme, vizek áradnak Észak felől,3 

megáradt folyóvá lesznek, 
elárasztják teljesen az országot, 

a várost és a benne lakókat. 
Az emberek segítségért kiáltanak, 

az ország minden lakosa jajgat, 
3 ménéi patáinak hangos csattogása miatt,4 

a harcikocsik dübörgése, 
a kerekek zúgása miatt. 

Apák n e m törődnek a fiakkal, 
mert elerőtlenedett a kezük 

4 a nap miatt, amely eljön elpusztítani 
az összes filiszteust,5 
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kiirtva Tírus és Sídón 
minden megmaradt segítőjét.6 

Bizony elpusztítja az Ü R a filiszteusokat. 
Kaftór szigetének a maradékát.7 

5 Kopasszá lett Gáza,8 

elpusztult Askelón,9 

Völgyük maradéka meddig 
vagdalod magadat?1 0 

6 Jaj, kardja az ŰRnak, 
meddig nem békülsz meg? 

Húzódj vissza hüvelyedbe, 
állj meg és csendesedjél! 

7 Hogyan békülne meg,11 

hiszen az ŰR parancsolt neki? 
Askelón és a tengerpart ellen,12 

oda rendelte azt. 

1 Zof 2:4.5. — 2 És 14:29.31. — 3 Vö. 46:8.20. — 4 8:16, És 5:28, 
Náh 3:2. — 5 A filiszteusok országa mindig út jába esett a babilóniai 
hadseregnek, ha Egyiptom ellen vonult. — 6 Jóéi 4:4 is említi Tírus 
és Sídón városok mellett azok környékét is. —• 7 Ma már nem tudjuk, 
hogy miér t mondja Kaf tór szigetét a filiszteusok hazájának, vö. Gen 
10:14, Deut 2:23, Ám 9:7. — 8 Gáza a legdélibb filiszteus város, Szíria 
és Egyiptom között ősrégi kereskedelmi ú t mellett feküdt . A kopasz 
jelzőhöz vö. És 15:2, Mik 1:16. — 9 25:20. Az Amarna-levelekben is 
szerepel (Askelúna), I. Heródes szülővárosa. Mai nevén: 'Askalan. — 
10 Háború idején különböző gyászszertartásokat szoktak elvégezni 
s ezek közé tartozik a test megvagdosása is. Vö. 16:6, 41:5. — 11 GSV 
alapján. — 12 A „tengerpart" a filiszteusok országa, vö. És 20:6. 

Egy ip tom, a l e g f ő b b el lenség u t á n , Iz ráe l n y u g a t i szomszédja , 
a f i l i sz teusok országa k e r ü l sorra , a m e l y évszázadokon á t az ős-
e l lenség szerepét tö l tö t t e be Iz ráe l t ö r t éne t ében . A babi lóniai 
h a d s e r e g n e k és j e len ese tben N e b ú k a d r e c c a r n a k m i n d i g ú t j á b a 
eset t , h a Egy ip tom e l l en vonul t . 

Meglepő, hogy a G - b e n csak ez a f e j e z e t f e l i r a t a : „ A f i l iszteu-
sokról" . A hébe r szöveg azonban k a p c s o l a t b a hozza a próféc iá t a 
f á r a ó n a k Gáza el leni h a d j á r a t á v a l . Viszont 2kk k i f e j e z e t t e n az 
északi el lenségről , t e h á t N e b ú k a d r e c c a r r ó l beszél. S z o k t a k ugyan 
h i v a t k o z n i a r ra , h o g y Herodotos sze r in t Nékó f á r a ó a megiddói 
csa ta u t á n (609) e l fog la l t a Kady t i s ( = Gáza?) szír v á r o s t és egyes 
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tudósok szerint ez a város azonos volna Gáza városával és az 
1. v. erre utalna. A két város azonossága azonban igen kétséges és 
meg kell elégednünk azzal, hogy nem tudjuk, milyen történeti 
eseményre utal a fejezet szerzője. A felirat minden bizonnyal ké-
sőbbi toldalék, de magának a 47. fejezetnek a hitelessége, vagyis 
jeremiási eredete ellen magából a szövegből semmiféle érv nem 
hozható fel. 

Maga a költemény látomásszerű képpel kezdődik („Íme"): az 
észak felől betörő ellenséges hadsereget megáradt folyóhoz ha-
sonlítja a próféta, amelynek vadul hömpölygő hullámai eláraszt-
ják az egész országot. A menekülők jajgatása és a bevonulók 
harcizaja egyetlen zűrzavarrá vegyül. Reng a föld a lovak patái 
alatt, dübörögnek a harcikocsik, zúgnak a kerekek. Az ország la-
kosságát páni félelem fogja el. Mindenki csak magával törődik, 
és még gyermekeik sorsa sem érdekli az apákat! Találóan jel-
lemzi a próféta a félelem hatalmát, amely minden más érzést 
kiöl az emberekből. 

Segítség azonban nincsen sehol. Nem kíméli az ellenség Tírus 
és Szídón városát sem. Tehát a filiszteusok leverése azt a célt 
szolgálja, hogy halálos csapást mérjenek a föníciaiak két nagy 
tengeri erődítményére: Tírusra és Szídónra. A filiszteusokat 
„Kaftór" szigete „ivadékának" mondja, mert a se'érít szó itt nem 
maradékot, hanem utódokat, ivadékot jelent (vö. Gen 45,7; 2Sám 
14,7, Ez 25,16). Am 9,7-hez hasonlóan Kaftór szigetét mondja a 
filiszteusok hazájának, amit a kutatók egy része Kréta szigetével 
azonosít, mivel Zof 2,5-ben a filiszteusok a kerétím-e 1 együtt sze-
repelnek. 

Az egész invázió mögött Isten van, az ő ítéletének a napja tör t 
r á Palesztinára. Ezért nem tud senki elmenekülni. És ahogyan 
egykor Palesztinába hozta a filiszteusokat Kaftór szigetéről (1200 
körül K. e.) és az a nép adott nevet ennek a földnek, úgy törli 
most el őket a föld színéről. 

A mááodik szakaszban (5—7) párbeszéd formájában maga a 
próféta beszél a gyászoló filiszteus városokkal. Halálos csend és 
gyász tölti el az országot. De teljesen hiábavaló minden gyász és 
a vadul fölcsengő panasz! Hiábavaló, ha az akkori szokásoknak 
megfelelően véres csíkokat hasítanak a testükbe! A válasz a f i-
liszteusok panasza és kérdése: Meddig gyilkol még az Űr ka rd ja 
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a városban , m i n t Is ten í té le tének az eszköze? Isten m i n d e n h a t ó -
ságát r e j t i m a g á b a n ez a vers , hiszen az Ű r k a r d j a ebben az eset-
ben a babi lónia i hadsereg, amely n e m is t u d j a , hogy i s teni pa -
rancsot és végzést h a j t végre . Az északi n a g y h a t a l o m k a r d j a (azaz 
ha ta lma) is csak Is ten h a t a l m á n a k az eszköze és nem pusz t í tha t 
vá loga tás né lkül , h a n e m csak ott, ahová I s t e n küldi. 

A ké ré s t azonban a p r ó f é t a ha t á rozo t t an e lu tas í t ja : K ö n y ö r t e -
lenül elvégzi N e b ú k a d r e c c a r a rábízot t f e l a d a t o t ! 

M Ó Á B ELLEN 

48:1—47 

1 Moábról1 azt mondta a Seregek URa, Izráel Istene: 

Jaj Nebónak,2 bizony elpusztult! 
Megszégyenült, bevették Kirjátaimot.3 

Fellegvára megszégyenült, összetört. 
2 Nem dicsérik már Móábot, 

Hesbónban4 rosszat terveznek ellene: 
„Jertek, irtsuk ki mint népet!" 

Te is elnémulsz, Madmén,5 

kard jár a nyomodban. 
3 Segélykiáltás hangzik Hórónaimból,6 

pusztulás és nagy romlás. 
4 Rommá lett Móáb,7 

ifjai segítségért kiáltanak. 
5 Bizony, a Lúhit hágóján8 

keservesen sírva mennek át. 
Bizony, Hórónaim lejtőjén 

a megtörtek szorongó kiáltása hallik. 
6 Meneküljetek, mentsétek éltetek, 

legyetek vadciprus a pusztában!9 

7 Mivel tetteidben, kincseidben bíztál, 
téged is elfoglalnak, 

Kámós1 0 fogságba megy 
papjaival és vezetőivel együtt.1 1 
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8 Eljön a pusztító minden városra, 
egyetlen város sem menekül meg. 

Elpusztul a völgy , 1 2 

feldúlják a Síkságot,1 3 

ahogyan megmondta az ÜR. 
9 Adjatok szárnyat Móábnak, 

hogy szabadon elszállhasson, 
mert városai pusztasággá lesznek, 

senki sem lakik bennük. 
10 Átkozott, ki az tJR dolgát l o m h á n végzi 

és átkozott, ki kardját a vértől kíméli! 

11 Gondtalan volt Móáb ifjúsága óta 
és pihent m i n t seprőn a bor,1'» 

n e m öntötték át egyik hordóból a másikba, 
fogságba sem kellett mennie: 

Megmaradt a zamatja és 
nem változott meg illata. 

12 D e most napok jönnek — így szó az ŰR, 
é s csaposokat küldök hozzá, akik megcsapolják. 
Hordóit kiürítik, korsóit összetörik. 

13 Megszégyenül Móáb Kámós15 miatt , 
ahogy megszégyenült Izráel háza Bétel miatt,1 6 

amelyben bizakodott. 
14 Hogy meritek mondani: 

vitézek v a g y u n k és 
harcra termett erős férfiak?!1 7 

15 Felvonult Móáb és városai pusztítója, 
válogatott i f j a i vágóhídra kerültek,1 8 

— így szól a Király, Seregek URa a neve.1 9 

16 Közeledik Móáb veszedelme 
és nagyon s iet rossz vége. 

17 Szánjátok összes szomszédai 
és mindenki, ki ismeri a n e v é t ! 

Mondjátok: H o g y összetört az erős bot, 
a díszes jogar! 

18 Szál l j le dicsőségedből, ülj szomjan 
Díbón lakossága,2 0 
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mert fölvonult e l lened Móáb a pusztító, 
lerombolva erődített városaidat. 

19 Al l j ki az útra, nézz körül 
Aróér2 1 lakosa, 

kérdezd a futót és menekülőt: 
„Mondd, mi történt?" 

20 Megszégyenült Móáb, bizony összetört, 
jajgassatok és kiáltsatok, 

mondjátok el az Arnón mellett,2 2 

hogy elpusztult Móáb! 

21 Eljött az ítélet a sík fö ldre: Hólónra,23 Jahcára24 és Méfá -
atra,25 22 Díbónra, Nebóra és Bét-Diblataimra,2 ü 23 Kirjátaimra, 
Bét-Gámúlra2 7 és Bét-Meónra,2 8 24 Kerijjótra,2 9 Bocrára3 0 és 
Móáb országának minden városára közel és távol.3 1 

25 Letörték Móáb szarvát3 2 

és karját összezúzták, 
— így szól az ŰR. 

26 Részegítsétek le,33 mert fe l fuvalkodott az ŰR ellen, t enye -
reljen bele Móáb a maga okádásába és legyen nevetségessé 
maga is! 27 N e m volt-e nevetséges előtted Izráel? Vagy a to lva-
jok között kapták-e rajta,34 h o g y a fejedet csóváltad, va lahány-
szor beszéltél róla? 

28 Hagyjátok el a városokat 
és lakjatok a kősziklán, 
Móáb lakosai! 

Legyetek olyanok, mint a galamb, 
amely a szakadék nyílásán túl fészkel!35 

29 Hallottunk Móáb kevélységéről,3 6 

hogy igen kevély , 
büszkeségéről és kevélységéről, 

gőgjéről és elbizakodott szívéről. 
30 Ismerem dühöngését 

— így szól az ŰR, 
üres hencegését és 

hogy helytelen a tette. 
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31 Ezért jajgatok Móábért,37 

jajveszékelek egész Móábért, 
Kír-Heresz3 8 polgáraiért sóhajtozom. 

32 Jazér39 siratásánál is jobban siratlak 
Szibmá szőlőtője/'0 

Hajtásaid túlnőttek a tengeren, 
Jazér tengeréig értek, 

gyümölcsszedésedre és szüretedre 
pusztító tört. 

33 Eltakarították az örömöt és vigadozást4 1 

a szőlőskertből, Móáb országából. 
A sajtóból eltűnt a bor, 

nem taposnak kurjongatva, 
a kurjantás nem igazi kurjantás/'2 

34 Hesbón kiáltása elér Eláléig/'3 és Jahacig jut el a hangjuk. 
Cóártól44 Hórónajimig, Eglat-Selisijjáig,4 5 mert Nimrim'1' vizei 
is pusztává válnak. 35 És véget vetek Móábban annak — így 
szól az ÜR, aki az áldozóhalmon áldoz4 7 és isteneinek tömjénez. 
36 Ezért zokog Móábért a szívem mint a fuvola,4 8 Kír-Heresz 
embereiért zokog a sz ívem mint a fuvola , mert e lveszett minden, 
amit félre tett. 37 Hiszen minden f e j kopasz49 és m i n d e n szakáll 
lenyírva, minden kézen bevágások, a derékon zsákruha.5 0 38 
Gyász van Móábban mindenütt , minden háztetőn és minden té-
ren, mert összetörtem Móábot, mint az edényt,51 ame ly nem tet-
szik, — így szól az ÜR. 39 Milyen megtört — jajgatják. Milyen 
megszégyenülten fordít hátat Móáb! Nevetséges lett Móáb, ret-
tentésül minden szomszédjának. 

40 Mert így szól az CR: 
Nézd, sasként repül oda 

és kiterjeszti szárnyát Móábra.52 

41 Bevették a városokat, 
a várakat kézre kerítették. 

Móáb vitézeinek a szíve5 3 olyan lesz azon 
a napon, mint a vajúdó asszony szíve. 

42 Elpusztul Móáb, mint nép,5 4 

mert fölfuvalkodott az Ü R ellen. 
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43 Rettegés,5 3 verem és kelepce 
f enyeget Móáb lakosa, 
— így szól az ÜR. 

44 Aki e l fu t a rettegés elől , 
a verembe esik és 

aki f e l jön a veremből, 
a ke lepce fogja meg, 

mert e lhozom Móábra 
meglátogatásuk esztendejét,5 6 

— így szól az ÜR. 
45 Hesbón árnyékában állnak meg 

erőtlenül a menekülők. 
De tűz jön ki Hesbónból, 

és láng Szíhon közepéből 
és megemészt i Móáb üstökét 

és a lármázok koponyáját. 
46 Jaj neked, Móáb! 

Elpusztul Kemós népe, 
mert fog lyul vitték f iaidat 

és leányaidat fogságra. 
47 De majd megfordítom Móáb sorsát 

az idők végén, — így szól az ÜR. 

Eddig v a n az ítélet Móábról.57 

1 A Móábról szóló prófécia sokszor szinte szó szerint egyezik És 
15. és 16. fejezeteivel. — 2 Vö. És 15:2. A felsorolt helységek mind a 
Nébó hegy körül vannak északra, délnyugatra és délkeletre. Maga 
Nébó városa ma nem található. Minden bizonnyal a Nébó hegyén 
volt. A monda szerint Mózes a Nébó hegyén halt meg (806 m), vö. 
Deut 34:lkk. — 3 Medébától 15 km-re. Ez 25:9. — 4 Hesbón = hesbán 
a Nébótól északra az Arnón és Jabbók között. Eredetileg városállam 
volt, Hüben határvárosa lett és később Móábhoz kerül t . Vö. És 
15:4. — 5 Valószínűleg Díbón ( = díbán) gúnyneve: trágyadomb, sze-
métdomb, vö. És 25:10. Az Arnóntól északra feküdt. — 6 Az ország 
déli részén, ma talán kacr hairasa, vö. És 15:5. — 7 A fogság utáni 
korban nem szerepel Móáb a népek között. A 4. századtól kezdve 
arab törzsek nyomultak az országba. — 8 Vö. És 15:5. A hely bi-
zonytalan. — 9 Köhler, Lexikon szerint boróka, illetve gyalogfenyőről 
van itt szó. Vö. 17:6. — 10 A móábiak nemzeti Is tenének neve. El-
viszik az országból a képmását, tehát elhagyja az országot, vö. Ám 
1:15. — 11 Vö. 49:3. — 12 Mint Józs 13:27-ben a J o r d á n keleti mé-
lyedése a Holt-tengertől északra. — 13 Vö. Deut 3:10. Az Arnóntól 
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északra elterülő fennsíkra kell gondolnunk. — 14 Vö. Zof 1:12. — 
15 7. v.; Num 21:29, Bír 11:24, l K i r 11:7, És 46:1.2. — 16 Vö. l K i r 
12:29, Hós 10:6. — 17 Vö. És 16:6. — 18 Vö. 50:27. — 19 46:18, 
51:57. A G-ben ez a mondat hiányzik. — 20 Mesa király reziden-
ciája volt 860 körül. — 21 Az Arn ón tói északra. Vö. Deut 2:36. — 
22 Num 21:13. — 23 Nem tud juk a helyét. — 24 Vö. És 15:4. I t t 
győzte le Mózes Szíhónt: Num 21:23. — 25 Ammantó l délre. — 26 
Nem tudjuk a helyét. — 27 Az Aró értől keletre. — 28 Medébatól 
délnyugatra ( = máin). — 29 Ám 2:2. — 30 Nem t u d j u k a helyét. — 
31 A 21—24-ben felsorolt helyek mind Medéba és Díbón között voltak. 
— 32 Je r Sir 2:3. — 33 25:27. — 34 2:26, Ez 25:8. — 35 A G érte-
lemszerűen fordí t ja így: a szakadék falain fészkel. — 36 És 16:6. 
— 37 És 15:5, 16:7.11. — 38 És 16:1.7. Valószínűleg az ország fővá-
rosa = el kerák. — 39 Jazér az ország északi részén, az ammóni 
határon fekszik. Eusebius szerint Rabbat Ammóntól nyugatra 8— 
10 római mérföldre. — Vö. És 16:8. — 40 És 16:8 Szibma fél k m - r e 
volt Hesbóntól. Egész környéke szőlőterület volt és a bora híres. 
— 41 És 16:10, Jóéi 1:12 — 42 Vö. 25:30. — 43 Hesbóntól északra 
feküdt. — 44 A Holt-tenger déli csücskétől délre fekszik. — 45 Mivel 
Cóár és Hórónaj im mellett említi, Eglaj imra gondolhatunk (És 15:8), 
amely Rabbat Móábtól délre feküdt . — 46 Talán sél en-numéra a 
Holt-tengertől délkeletre. Vö. És 15:6. — 47 És 15:2, 16:12. — 48 
És 15:5, 16:11. — 49 47:5, 49:3, És 15:2.3. — 50 Gen 34:37. — 51 22:28, 
Hós 8:8. — 52 És 8:8. — 53 30:6, 49:22.24, És 13:8, 21:3, Mik 4:9. — 
54 És 7:8. — 55 És 24:17.18. — 56 11:23. — 57 A hagyományos fordítás 
mindig irodalmilag értelmezi ezt a mondatot, pedig a nominális 
mondat szabályai szerint úgy is érthető, hogy addig (azaz az idők 
végéig) sú j t ja ez az ítélet Móábot. 

Az egész fejezet egyetlen prófécia Móáb ellen. Most tehát Izráel 
keleti szomszédai kerülnek sorra, de 25:21 alapján azt várnánk, 
hogy Edóm, Móáb és Ammón sorrendben történik meg ez. Ehe-
lyett Móáb kerül az első helyre, talán a terjedelme miatt. 

Több megfontolás alapján arra kell következtetnünk, hogy az 
eredeti jeremiási szöveget a késői zsidóság alaposan kibővítette. 
Igaza van ugyanis Weisernek (Jeremia II, 305), aki azt mondja, 
hogy a szövegben sok az ismétlés és ennek következtében az el-
lentmondás is. A gondolatmenetet állandóan zavarják ezek, vál-
takozik benne a költői szöveg a prózával és feltűnően hasonlít 
másutt található prófétai szövegekhez. 

A prófécia terjedelmét minden bizonnyal meghatározta az a 
tény is, hogy Izráel és Móáb között történetük kezdetétől fogva 
nagy volt az ellentét, hiszen Izráel a móábi nép kezdetét Lót leá-
nyainak a bűnére vezeti vissza (Gen 19:30kk) és az 1868-ban meg-
talált Mesa-felirat is azt mutat ja móábi szemszögből, hogy a 9. 
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században is igen feszült volt a viszony a két nép között. Szinte 
természetes, hogy az állandó feszültség következtében a prófétai 
irodalmat a késői zsidóság alaposan átdolgozta és az itt található, 
az Ótestámentom szellemének erősen ellentmondó toldalékokkal 
látta el. 

A Móábról szóló prófécia keletkezési idejét éppen ezért nem 
tud juk közelebbről megállapítani. Rudolph (Jer 238kk) úgy véli, 
hogy a prófécia jeremiási részeinek a 605-ös esztendőben kellett 
keletkezniük. A prófécia ugyanis azzal számol, hogy az ellenség 
északról tör Móábra. Ebben az esetben pedig Nebúkadreccar 
egyiptomi hadjára tának az évére kell gondolnunk. Ez az érvelés 
azonban erre a próféciára vonatkozólag nem meggyőző, hiszen 
Jeremiás már 1:14-ben, 4:6-ban és egyebütt is mindig ,,az északi 
veszedelemről" beszél, t ehá t egész próféta i küldetésének a kö-
zéppontjában áll ez az elképzelés. Minden további nélkül gondol-
hatunk a 601/600-as évekre is, amit alátámaszt még az a tény is, 
hogy a jövőre vonatkozó és nem már beteljesedett próféciával 
van dolgunk ebben az esetben. 

A különböző betoldásoknak a korát még nehezebb volna meg-
határoznunk. Minden bizonnyal nem egy időben keletkeztek, ha-
nem az istentiszteleti használatnak megfelelően különböző korok-
ban, kb. az 5. és 2. század közti időkben. 

Annak ellenére, hogy a betoldások nemcsak a stílus egységét, 
hanem a gondolatmenetet is sokszor át tekinthetet lenné tették a 
Móábról szóló eredeti jeremiási próféciában, világosan felismer-
hető a szerzőnek az a szándéka, hogy az 1—28 versekben Móáb 
pusztulását írja le, a 29—47 versekben pedig arra a kérdésre ad 
választ, hogy mi okozta Móáb végzetét. 

AZ ELLENSÉG BETÖR AZ ORSZÁGBA (1—6) 

Próféta i „jajszó" vezeti be a Móábra vonatkozó isteni ítéletet. 
Még nem következett ugyan be az ítélet végrehajtása, de a pró-
féta t ud j a Isten közlése alapján, hogy a „végzés" kimondatot t és 
mivel ez Istennél megmásíthatatlan, azért beszél a prófé ta múlt 
időben (perfektumokban). Hiszen, amit más halandó ember még 
nem is sejt, azt a próféta már megtörténtnek lát és hirdet meg. 
Ezért prófé ta! 
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Az első versben felsorolt helységek Móáb északi részén vol-
tak. Az ellenség tehát „északról tör az országra". Eredetét és ne-
vét azonban nem árul ja el a próféta, hanem mindenüt t csak 
„pusztítónak" nevezi (vö. 8.18. v.). Miután az ellenség á t tör te az 
északi védelmi vonalat, amelynek Nébó és Kir já ta im voltak a 
legfontosabb támaszpontjai , szabad lett az ú t előtte dél felé. 

Hogy mi az ellenség végső szándéka, azt a 2. versből máris 
megtudjuk. Hesbónban haditanácsot tar t (vö. 49:30k) és annak 
határozatából kitűnik, hogy nemcsak le akarja igázni Móábot, 
hdnem dz egész nép kiirtására tör. Móáb egész nemzeti léte forog 
most kockán! Az ellenség első célja a főváros elfoglalása. És Dí-
bón, a királyi város, amelyet itt a szójáték kedvéért és némi iró-
niával, a Madmén, azaz „Trágyadomb" gúnynévvel illet a szerző, 
elesik az ellenség első rohamára. 

Erre páni félelem fogja el az egész ország lakosságát.. Menekül, 
ki merre lát, illetve tud. Az elithadsereg hadirendje felbomlik, 
fejvesztetten menekül dél felé és azt mondogat ják egymásnak az 
ütközetből megmenekültek, hogy menekül jön mindenki a pusz-
tába, ahol talán meg tud ják menteni puszta életüket. 

B Ű N ÉS B Ű N H Ő D É S (7—11) 

Móáb hadseregének, vezetőinek és egész lakosságának a mos-
tani gyáva menekülésével szöges ellentétben van az a fennhéjázó 
beképzeltség és önbizalom, ahogyan Móáb népe eddig szemlélte 
a világtörténelem eseményeit. Fellegváraiban és megerősített vá-
rosaiban nagyon is biztonságban érezte magát és azt hitte, hogy 
ellent tud állni bármiféle támadásnak. És most, a „tetteiben és 
kincseiben" bizakodó Móáb sem kerülheti el sorsát, azaz Isten 
büntető ítéletét. Talán Á m l:15-re is u ta lva elmondja a szerző, 
hogy Móáb nemzeti istene, KámóS is fogságba megy „papjaival 
és vezetőivel együtt". Ha pedig a nemzeti istennek el kell hagy-
nia az országot, akkor végleg elpusztul az a nép is, amely annak 
az istenségnek a tisztelője és imádója volt. Hiszen „a régi népek 
és a nagy államok végső sorban vallásos közösségek vol tak; az 
istenség képviselte az országot" (Volz, Je r 412). 

Isten azonban végső sorban mégsem azért sú j t ja borzalmas 
ítéletével Móáb országát, mer t nem az egy igaz Istent tisztelték 
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benne (bár a ké t nép rokon egymással!), ami szinte kézenfekvő 
volna, hanem azért, mert elbizakodott, gőgös és felfuvalkodott 
az egy igaz Isten ellen. Ezért kel l elpusztulnia Móáb egész orszá-
gának, gőgös lakosságának és ezért lesznek „városai pusztasággá, 
ahol senki sem lakik többé". 

A 9. versben az emberhez nem méltó maró gúny, a 10. vers-
ben pedig a késői zsidóság ha r ag j a és dühe szólal meg. A 10. 
versnek még külön fatális jelentőséget adott az a körülmény, 
hogy VII. Gergely pápa is többször hivatkozott reá, többek kö-
zött Lotharingiai György herceghez írt levelében is! 

NEM LESZ BÉKE M Ó Á B ORSZÁGÁBAN (11—17) 

A biztos pusztulás bekövetkezése előtt még egyszer visszatekint 
a próféta a múl tba és összehasonlítja Izráel és Móáb eddigi sor-
sát. Móáb nyugodt életet élt. Földrajzi helyzete is megkímélte 
attól, hogy együt t szenvedője legyen a nagy történelmi esemé-
nyek következményeinek. Eddig a deportálásban sem volt része. 
A szőlőskertek földje (vö. 32k) hasonló volt ahhoz az óborhoz, 
amelyet nem bolygattak meg, r a j t a hagytak a seprőn, megmaradt 
eredeti íze és zamat ja . Ezzel szemben Izráel földrajzi helyzeténél 
fogva is a világhatalmak játékszere volt, szenvedője minden el-
lenségeskedésnek ezek között. 

Most azonban vége szakad ennek a nyugalomnak. Isten „csapo-
sokat" küld az országba, akik nemcsak lefejtik seprőjéről Móábot, 
hanem kiöntik a nemes bort: a hordókat kiürí t ik, a korsókat pe-
dig összetörik. Nemcsak megzavar ják eddigi békés nyugalmában 
Móáb népét és vonják bele a háborús konfliktusokba, hanem 
egész léte kerül veszélybe. 

A 13. verset a legtöbb magyarázó prózai toldaléknak ta r t j a és 
nem származtat ja Jeremiás prófétától. Hiszen Jeremiás egész 
alapállására ebben a próféciában az a jellemző, hogy nem azért 
büntet i meg ilyen súlyosan Isten Móábot, mer t Kámósnak áldoz, 
t ehá t a bálványokban bízik (vö. 7. v.), hanem azért, mert föllázadt 
és felfuvalkodott az Úr ellen (42. v.). Csak a késői zsidóságra jel-
lemző az, hogy szinte mindent a bálványimádásra vezet vissza. 
Ezért hasonlítja össze a toldalék szerzője Móáb népének a sorsát 
az északi országrész sorsával. A próféta arra akar utalni ezekben 
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a versekben is, hogy nem a „pusztító" cselekszik, hanem vele és 
általa Izráel Istene küldi a pusztulást Móábra. 

A most következő versek nem mondanak semmi ú j a t az eddi-
giekhez képest. A 14—17. versekben a móábi katonák hencegését 
pellengérezi ki a próféta, akik nemcsak fellegváraikban, hanem 
személyes bátorságukban is bizakodtak, hiszen eddig nem kerül-
hetet t sor arra, hogy ezt a vitézségüket kipróbálják. A mostani 
próbán azután elhullanak, csúfosan megbuknak Móáb válogatott 
katonái . Móáb végleges pusztulása m á r olyan közel van, hogy a 
szerző Móáb szomszédait és távoli rokonait is felszólítja, hogy 
mond ják el fölötte a gyászbeszédet. Az „erős bot" és a „díszes 
jogar", tehát Móáb politikai hatalma és önállósága megpecsételő-
dött. 

MÓÁB NYOMORÚSÁGA (18—25 . 28.) 

De nemcsak a részvét hangja szólal meg a pusztulás láttán, 
hanem a kárörvendezés szava is. Díbón, a királyi város falai 
a lat t áll az ellenséges haderő és az egész országot jelképező fő-
város kapitulálni kényszerül. Ezzel az egész Síkság az ellenség 
kezére kerül és megindulhat a támadás az Arnóntól délre eső or-
szágrész ellen. Aróér lakosai ellepik az északra vivő utakat , ahol 
hamarosan feltűnnek a Dibónból menekülő férfiak és nők, közölve 
a kérdezőkkel a kilátástalan helyzetet: Minden elveszett! Vége 
Móáb hatalmának (a szarv és kar az erő és hatalom szimbólu-
mai!), az ellenséget az Arnón folyó sem tud ja feltartóztatni s ezért 
a déli területek lakosságának is a pusztába kell menekülnie és a 
vadgalambot kell utánoznia, amely a sziklahasadékok megközelít-
hetetlen falára r ak ja fészkét. 

A 21—24. versekben prózában írt felsorolását kapjuk több hely-
ségnek. Ez a lista nem származik Jeremiástól, hanem későbbi tol-
dalék a katasztrófa nagyságának fokozására. 

MÓÁB SZÉGYENE (26—27) 

Ez a két prózában írt vers nem illik bele Jeremiás próféta gon-
dolatmenetébe és ezért későbbi toldaléknak minősítendő. Már 
maga az is kérdés, hogy kit szólítanak meg ezek a versek. A fel-
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szólítás visszautal 25:15kk-ra és 27-re, Isten haragjának a ser-
legére. Minden népnek ki kell innia a serleget, hogy lerészeged-
jenek és okádjanak. De Móábnak még bele is kell tenyerelnie 
okádásába, ami az ítélet fokozott jellegét érzékelteti. Móáb tehát 
megszégyenül, miu tán elég sokszor és sokáig gúnyolta ki Izráelt 
és Istenét, hiszen a fejcsóválás mindig a gúny jele. Boldog és 
nyugodt élete elkényeztette (11. v.), ezért a sok megpróbáltatá-
son á tment Izráelt megvetette és az akkori keleti felfogásnak 
megfelelően azt vallotta, hogy igen bűnösnek kell lennie Izráel 
népének, hogy ennyi büntetésen kell átmennie (vö. Ez 25:8). Ez-
zel szemben állítja a szerző, hogy Izráel nem „tolvaj" (vö. 2:26), 
tehát nem vétkes és semmivel sem értéktelenebb Móábnál. 

Bár nem menthető, de elképzelhető, hogy mennyire felbőszí-
tette ez a becsmérlő magatartás Izráelt. Az emberi érzékenységet 
és kölcsönös gyűlölködést nem t u d j a feledtetni az a látszólagos 
teológiai indokolás, amivel a szerző próbálkozik. 

A GŐGÖS MÓÁB MEGALÁZÁSA 
ÉS A HÁBORÚS N Y O M O R LEÍRÁSA (29—47) 

Ez a szakasz ismét a bűn kérdését fejtegeti: miér t kell Móáb-
nak elpusztulnia? A válasz rendkívül röviden és szabatosan ösz-
szefoglalva a 42. versben található meg, ami egyúttal eredetileg 
le is zár ta a Móáb ellen mondott próféciát : „Elpusztul Móáb mint 
nép, mer t felfuvalkodott az ŰR ellen". 

Az ótestámentomi iratok végleges fogalmazása és egyes pró-
féciák összecsengése szempontjából is érdekes jelenséggel van 
dolgunk ebben a szakaszban. Amikor ugyanis átdolgozták a pró-
féta könyvét , emlékeztek arra, hogy Móábnak erről a felfuval-
kodott magatar tásáról másutt is hangzott el prófécia, ti. Ézsaiás 
próféta könyvében (Es 16:6). Az itt elhangzott ítélet indokolására 
aztán segítségül vették Ézsaiás próféciáját is az istentiszteleti 
igehirdetésben. Elsősorban a 29—39. versekre kell itt gondol-
nunk, amelyek szinte szószerint megegyeznek Es 16—17. fejeze-
teivel. Hasonlítsuk csak össze a 29—33 verseket Es 16:6—10-el és 
a 34—39. verseket Es 15:4—6. 16:11 és 15:2.5-tel! Sőt a 43—46. ver-
sekben is találhatók máshonnan vet t idézetek. így pl. a 43. és 44a. 
versek pontos idézetek Es 24:17.18a-ból, míg a 54. és következő 
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versek összecsengenek Num 21:28-al és Bileámnak Móáb ellen 
mondott jövendölésével (Num 24:17). 

Kifejezetten Jeremiás prófétától tehát csak a 40—42 versek 
származnak ebből az egész nagy szakaszból, a többi mind más-
honnan kölcsönvett idézet csupán. Abban az időben ugyanis 
még ismeretlen volt a szerzői jog fogalma, másrészt az isten-
tiszteleti használat egészen a kanonizálásig alakította és formál ta 
a szöveget. 

GYÁSZÉNEK MÓÁB FELETT (29—39) 

Azzal a váddal kezdődik ez a szakasz, hogy Móáb népe egyre 
nagyobb gőggel tör t politikai céljainak az elérésére. Kevélysége 
azonban üres hencegést t aka r t és az akkori emberek is jól tud-
ták, hogy aki nagyra vágyó, az nem válogat az eszközökben. 
A 29. versben a júdabeliek szájából hangzik el ez a megállapí-
tás, a 30. versben pedig maga Isten erősíti meg ezt. A gőg, az 
elbizakodottság mindig kihívja Isten ítéletét (vö. Péld 3:34). En-
nek következménye, hogy a „pusztító" feldúl ja a gyönyörű sző-
lőskerteket, amelyek az egész országra ki ter jednek egészen a 
Holt-tengerig és a szüretet kísérő vidám kurjongatás t a hódítók 
ordítozása vál t ja fel. Ahogyan a héber szöveg mondja: „A k u r -
jantás nem igazi ku r j an tá s" (33c), hanem gyászének, amely azzal 
kezdődik, hogy Isten összetöri a neki nem tetsző edényt: Móábot 
(38b) és ő maga kezd gyászénekbe a nép és az ország felett, vi-
rágzó városai és termékeny fennsíkjai felett (31k és 36). Még Is-
ten szívét is fá jdalom tölti el és zokog mint a fuvola, hogy 
„összetörte Móábot" (38). Hiszen az ítélet nemcsak a gőgös né-
pet súj t ja , hanem a föld minden növényét is, amelyek Istennek 
köszönhetik termékenységüket. Tehát nem Móábot gyászolja Is-
ten, hiszen mielőtt-a „pusztító" megérkezett volna, Isten m á r ki-
mondta a „halálos ítéletet" Móáb népe fölött. Ezt az elhatározott 
pusztulást semmi és senki sem tud ja megakadályozni. Tele ré-
mülettel szemlélik a szomszéd népek, hogy hogyan változik át 
Móáb szerencséje szerencsétlenségbe és nyomorúságba (39). 
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AZ ÍTÉLET KÖVETKEZMÉNYEI (40—47) 

Ezek a záróversek még egyszer összefoglalják az egész prófécia 
fő gondolatait, vagyis az ítéletet és következményeit, a vétket és 
a nemzet tel jes megszűntét. 

Jeremiás próféta, aki a 40—42. verseknek biztos szerzője, sas-
hoz hasonlítja a Móábra lecsapó ellenséges haderőt: fenn köröz 
sokáig az égen és a legalkalmasabb pil lanatra vár, hogy lecsapjon 
zsákmányára (vö. 49:22, Ez 17:3, Es 46:11). Ezzel a képpel akar ja 
jelezni a prófé ta egyrészt azt a tényt, hogy az ítélet kikerülhe-
tetlen, másrészt hogy ez az ítélet váratlanul és „onnan felülről'1 

érkezik, tehát az Istené. 
A katasztrófának be kellet t következnie, mer t az ellenség 

szinte ellenállás nélkül foglal ja el az erődítményeket, hiszen a 
katonák semmivel sem bátrabbak, mint a védekezni sem tudó 
szülő asszony. Az ítélet oka pedig a vallásos vétek (42b). A fel-
fuvalkodásnál nem kell fel tét lenül bizonyos adott esetekre gon-
dolnunk, mer t — elsősorban Ézsaiás óta — bűnnek számít min-
den emberi gőg és felfuvalkodottság, amely Isten, a világ Ura el-
len irányul. Hiszen neki minden nép alat tvalója Izráel hite sze-
rint, akár tudnak erről a többi népek, akár nem. A próféta itt 
Zof 2:10-hez csatlakozik, aki azt mondja, hogy Móáb a Seregek 
Urának a népe ellen fuvalkodot t fel. 

A következő 42. és 44a. versek szinte szószerinti idézetek És 
24:17 és 18a-ból, mint ezt m á r fentebb mondtuk. Azt a gondolatot 
hangsúlyozzák, hogy senki sem menekül meg a Móábot ért pusz-
tulásból. Az ítélet következménye Móáb nemzeti létének a vége. 
A próféta a menekülő vadállat képét használ ja ennek ecsetelé-
sére. A vadász már a nyomában van, rémül ten keres k iu ta t és 
menedéket, de beleesik az éppen neki ásott verembe. Innen még 
sikerül ugyan kimásznia, de akkor meg beleszalad a kelepcébe 
és vége. Ugyanez lesz a sorsa a menekülő móábiaknak is a 45. 
vers szerint. Kimerülten állnak meg a menekülők Hesbón váro-
sánál és annak a falai között próbálnak megbújni. Rémülten 
kell azonban rájönniök, hogy ezt a várost is elfoglalta már az 
ellenség és lángba borította. 

Vagy hazá jukban pusztulnak el a móábiak, vagy fogságba 
hurcolják őket (46). Viszont a 47. vers mégis fölcsillantja a re-
mény sugarát : az idők végén Móáb számára is lesz kiút (vö. 
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46:26). Ez a vers egyáltalán nem gyengíti a prófécia eddigi me-
netét és tartalmát. Nem tekinthető utólagos korrektúrának sem, 
éppen a történelem tanúsága alapján, hiszen Móáb még Nebúkad-
reccar hadjára ta után is sokáig megőrizte nemzeti létét. Sokkal 
inkább arról van szó ebben a versben, hogy a próféták szerint 
egykor beköszönt az üdvösség kora (vö. Es 2:2kk, stb.), amikor az 
utolsó szó Isten megbocsátó és kegyelmes szava lesz a népek tör-
ténetének a vészes katasztrófái után. „Az idők végén" véget vet 
Isten minden háborúnak és földi nyomorúságnak. Éppen ezzel az 
utolsó verssel figyelmezteti saját magát is az Ötestámentom gyü-
lekezete, hogy nem a gyűlölködés és békétlenség Isten végső aka-
rata, hanem hogy minden nép megtér jen gonosz út járól és bocsá-
natot nyer jen az Úrnak ama napján. 

A keresztyén etikla szempontjából sok meghaladott hitbeli és 
észbeli nézet található ebben a fejetetben. Szinte megborzad az 
ember ennyi gyűlöletnek a lát tán két népnek a történetében! 
Jézus Krisztusnak és az apostoloknak a tanítása meghaladottá 
tette ezt a háborús etikát, hiszen ők a korlátok lebontásáról be-
szélnek és a keresztyén embernek arról a küldetéséről, hogy min-
den munkájával , szándékával és a Teremtőtől kapott képessé-
gével, az emberiség javát munkál ja . 

Az Ötestámentomnak ezek a ,.próféciái" még nem érik el a 
keresztyén etikának ezt a magaslatát, de a jobb megoldást és 
magasabb erkölcsi szintet keresik. Erről tanúskodik ennek a pró-
féciának az utolsó verse is! 

A M M Ó N ELLEN 

49:1—6 

1 Az ammóniakról1 

azt mondta az ÜB: 
Nincsenek Izráelnek fiai, 

vagy nincs örököse? 
Miért örökölte Műkőm Gádot 

és lakik városaiban? 
2 Azért, bizony napok jönnek, 

— így szól az ÜR, 
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és az ammóniak Rabbája 2 ellen 
harci riadót fúvatok. 

Romhalommá lesz és 
leányvárosai3 l eégnek. 

Akkor majd Izráel veszi birtokba 
birtoklóit — azt mondta az ŰR. 

3 Jajgass Hesbón/' mert elpusztult Aj! 5 

Kiáltozzatok Rabbá leányai!6 

ö l t s e t e k gyászruhát,7 gyászoljatok, 
tántorogjatok a kőfa lak között! 

Mert Milkóm fogságba megy 
papjaival és vezetőivel együtt.8 

4 Mit dicsekszel a vö lgyekben, dús völgyedben 0 

te szófogadatlan leány,1 0 

aki így bízol kincseidben: 
„Ki törhet be hozzám?"1 1 

5 Én hozok rád rettegést , 
— így szól az ÜR, a Seregek URa — 

köröskörül, mindenfelől , 1 2 

szétszóródtok, ki merre lát és 
n e m gyűjti össze senki a bujdosókat. 

6 De azután fordítok az ammóniak sorsán13 

— így szól az ÜR. 

1 Num 19:38, Ez 21:28, 25:2, Á m 1:13, Zof 2:8.9. — 2 Ammón város-
á l lam volt Jeruzsálemhez és Edómhoz hasonlóan. Fővárosa Rabbat-
Ammón, vagy Rabba („A nagy"), a hellén kor Philadelphiája, a 
mai Amman, ma Jordánia fővárosa, a Jabbók forrásvidékén fekszik. 
Dávid annak idején elfoglalta, vö. 2 Sám 12:26—31. — 3 Rabba körül 
ta lá lható kisebb települések. — 4 Vö. 48:2. Hesbón a moábi területen 
feküdt . Nincs ada tunk arra vonatkozólag, hogy valaha is tartozott-e 
az ammóniakhoz és meddig. — 5 A héber szöveg szó szerinti fordí-
tása ez, de kelet- jordániai Aj- ró l nem tudunk. Mások így korr i-
gá l ják: „Elpusztult a főváros", vagy „érkezik a pusztító". — 6 Vö. 
2. v. — 7 Vö. 4:8, És 32:11. — 8 Vö. 48:7, Am 1:15. — 9 A Jabbók-
völgy, amelyben Rabba is fekszik. — 10 Vö. 3:14, 7:24. — 11 Vö. 
21:13. — 12 Vö. 6:25, 46:5. — 13 Vö. 39. v., 46:26, 48:47. 
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Gen 19:30kk szerint Ammón a móábiak testvérnépe volt és ro-
kona Izráelnek. Rúben és Gád törzsének a szomszédságában Ke-
let-Jordánia déli részén lakott. Izráellel szemben ők is ellenséges 
magatartást tanúsítottak, mert északnyugati irányban szerettek 
volna terjeszkedni. Emiatt ismételten harcba keveredtek elsősor-
ban a fenti két izráeli törzzsel (Bír 10:6—12:6 és lSám 11). Dávid 
király leigázta őket (2Sám 12:30), de később újból függetlenek 
lettek és a 9. században több hadjáratot folytattak területük 
gyarapítására (Ám l:13kk). Észak-Izráel bukása után (722. Kr. e.) 
elfoglalták a kelet-jor dániai törzsek területét (2Kir 15:29; IKrón 
5:26). 

Jójákím uralkodása alatt — tehát Jeremiás életében — a meg-
gyengült Júdát körülvevő népek rablóhadjáratokat vezettek Júda 
ellen (vö. 2Kir 24:2) és ezekben Ammón is résztvett. Nagyon való-
színű tehát, hogy Jeremiás erre a tényre utal ezekben a ver-
sekben. 

A prófécia két szakaszra bontható (1—2 és 3—6) és Jeremiás 
mindkettőben külön-külön megokolja, hogy Ammónnak miért 
kell elpusztulnia. 

Az első szakasz (1—2) két vádló mondattal kezdődik: Isten íté-
lő széke elé idézi Ammónt és felolvassa előtte a vádiratot. A vád 
tartalma ez: Honnan vette Ammón istene és a nép azt a jogot, 
hogy elfoglalja Izráel törzsi területét és városait, amelyek pedig 
Izráel Istenének és a vele szövetségben levő népnek a tulajdona 
és fiainak a jogos öröksége? Semmiféle jogi alapja nincs a táma-
dásnak s ezért közönséges rablásnak minősül Ammón terjeszke-
dése. Jeremiás próféta tehát nem politikai vagy általános emberi 
megfontolásokat hangoztat a vádiratban, hanem a szövetség-
kötés tényéből veszi érveit. Amíg érvényben van a szövetség Isten 
és Izráel népe között, addig magának Istennek a szent területét 
sérti meg, aki hozzányúl Izráel törzsi területéhez (az Izráel név 
ugyanis itt nem Észak-Izráelt jelenti, hanem egész Izráelt). Ugyan-
ez a magyarázata annak is, hogy Milkómot, Ammón nemzeti iste-
nét vádolja elsősorban azzal, hogy jogtalanul és elbizakodottan 
kezet emelt Jahve felségterületére. 

Isten azonban nem hagyja megtorlatlanul, ha felségterületére 
betörnek. Mert nem adja ki kezéből a történelem irányítását, 
visszaállítja a jogot és igazságot, amikor elpusztíttatja Ammón 
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fővárosát és a vidéki városokat, Izráelt pedig visszahelyezi jogos 
örökségébe. 

A második, szakaszban (3—6) „jajgatásra" és gyászra szólítja fel 
Ammónt (vö. 48:17), miközben Hesbónt Ammón városai közé so-
rolja. Már a jegyzetben megemlítem, hogy Hesbón móábi terüle-
ten volt és nem tudunk arról, hogy akár csak átmenetileg is Am-
mónhoz tartozott volna. Talán inkább arra utal a próféta, hogy 
Hesbón korábban önálló városállam volt (Num 21:27k). 

A hadieseményeket itt sem részletezi a próféta. Gúnyos hang-
nemben mondja el a „pusztító" megérkezését, a zsákmányul 
ejtett istenképnek és foglyoknak a deportálását. 

A 4. vers kiegészíti az 1. versben elhangzott vádat azzal, hogy 
Ammónnak azért is el kell pusztulnia, mert elbizakodott. Míg 
Móáb hegyi erősségeiben bizakodott (vö. 48:7.14), addig Ammón 
a Jabbók-völgy termékenységében és kincseiben bízva azt hitte, 
hogy a világ bármelyik népével fel tudja venni a harcot, orszá-
gába nem tudnak betörni és nyugodtan vállalkozhatik országa 
határának a kiterjesztésére. A „szófogadatlan leány" megszólí-
tásban minden bizonnyal utalni akar a próféta arra, hogy Ammón 
rokonnép Izráellel, illetve Sión leányával. De a prófétának az az 
univerzalista felfogása is benne rejlik ebben a megjelölésben, 
hogy Istennek az idegen népek sem fordíthatnak felelőtlenül és 
így büntetlenül hátat. Az ŰR kihúzza lába alól a talajt, elveszi 
az emberi „támasztékokat" (vö. Ezs 3:lkk). így jár Ammón is. Az 
Istentől való páni félelem miatt szétszóródnak a világban. 

Az utolsó 6. verssel kapcsolatban nehéz eldönteni, hogy 48:48-
hez hasonlóan a végső időkre kell-e vonatkoztatnunk. Vagy pe-
dig arra utal, hogy Ammón fővárosa a 3. században újból fel-
virágzott Ptolemeus Philadelphus uralkodása idején, akiről a ne-
vét is kapta (Philadelphia). Ha azonban arra gondolunk, hogy 
milyen ellenséges magatartást tanúsított Ammón a Makkabeus-
háborúk idején is (IMak 5:6.30—43) Izráel iránt, valószínűbb-
nek tűnik a 6. vers eszkatológikus értelmezése. Jeremiás ebben a 
versben is hangoztatja tehát azt a teológiai alapmeggyőződését, 
hogy minden nép sorsa jóra fordulhat, ha átment az isteni íté-
leten és az őszinte bűnbánat ú t ján elérkezett az igazi istenféle-
lemre. 
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EDÓM ELLEN 

49:7—22 

7 EdómrólL 

azt mondta a Seregek URa: 
Hát nincs már bölcsesség Témánban?2 

Elveszett az okosok tanácsa,3 

megposhadt bölcsességük?'1 

8 Fussatok, forduljatok meg, 
ássátok mélyre a lakástok 

Dédán lakosai!5 

Mert Ézsau vesztét hozom rá 
meglátogatása idején. 

9 Ha szüretelők törnek rád, 
nem hagynak böngészni valót, 

ha tolvajok éjjel, 
rombolnak, míg megelégelik. 

10 Bizony, meztelenre vetkőztetem Ézsaut,6 

rejtekhelyeit fölfedem, 
n e m tud elbújni. 

Elpusztul ivadéka, testvérei 
és szomszédai nem mondják:' 

11 „Hagyd árváidat, én majd életben tartom, 
özvegyeid bennem bízzanak!" 

12 Mert azt mondta az ÚR: íme, akikre nem vonatkozott az 
ítélet, hogy kiigyák a serleget, kénytelenek kiinni és éppen te 
maradnál büntetlenül!? Nem maradsz büntetlenül! Neked is ki 
kell innod! 13 Mert magamra esküszöm, — így szól az ŰR —, 
hogy Bocra* borzadállyá, gyalázat tárgyává és rommá lesz. Vele 
átkozódnak11 és minden városa rommá lesz örökre. 

14 Hírt hallottam az ÜRtól1 0 

és követ küldetett a népekhez: 
gyülekezzetek, vonuljatok ellene, 

keljetek harcra! 
15 Mert íme, kicsinnyé teszlek a népek között, 

i megvetetté az emberek között. 
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16 A tőled való rettegés11 szedett rá téged 
és szíved keménysége. Téged, 

aki sziklahasadékokban lakol 
és magas halmokba kapaszkodol. 

Ha olyan magasra rakod is fészkedet, 
mint a sas,12 onnét is leszedlek, 

— így szól az ÜR. 

17 Edóm a rémület helye lesz: aki csak arra vonul, megborzad 
cs fölszisszen az őt ért mindenféle csapás miatt. 18 Ahogyan a 
felforgatott Sodomában és Gomorában,1 3 meg a szomszédságá-
ban14 — mondta az ÜR —, úgy nem lakik többé senki és nem 
tartózkodik benne emberfia. 

19 íme, mint oroszlán jön fe l 
a Jordán erdőségéből1 5 az állandó legelőre, 

de egy pillanat alatt e lűzöm onnan 
és a kiválasztottat rendelem föléje. 

Mert ki fogható hozzám,16 

ki idézhet meg engem és 
melyik pásztor szállhat szembe velem? 1 7 

20 Halljátok az ÜR végzését,1 8 

amit végzett Edóm el len 
és gondolatait , amiket elgondolt 

Témán lakói ellen: 
Bizony széthurcolják őket, 

a legkisebb juhokat, 
bizony saját legelőjük retten meg tőlük. 

21 Elesésük hangjától megrendül a föld, 
hangos segélykiáltása elhallatszik 

a Vörös-tengerig. 
22 íme, fölszáll mint a sas, repül, 

szárnyait kiterjeszti Bocra fölé19 

és Edóm vitézeinek a szíve azon a napon 
a vajúdó asszony szívéhez lesz hasonló. 

1 Zs 60:10k, 137:7 stb. — 2 Témán Edóm egyik vidéke, de gyakran 
használták egész Edóm megjelölésére is. Gen 36:11 szerint Ézsau 
első unokája. Vö. Ez 25:13, Am 1:12, Abd 9. — 3 És 19:11. — 4 Vö. 
a szó jelentését az ú jhéberben (bűzleni). — 5 25:23. A dedániak régi 
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kereskedő nép volt (Es 21:13k, Ez 25:13) és szoros kapcsolatban 
voltak a szomszédos Edómmal. — 6 Ez 25:13, Mai 1:13. — 7 Vö. 
BH. — 8 Bocra (Gen 36:33) Témánnal együtt szerepel Ám 1:12-
ben is. Edóm fővárosa: És 34:6, Ez 35:6—8. — 9 És 63:1.4. — 10 Abd 
1—3. — 11 A csak i t t előforduló héber kifejezés ér te lme vitatott. 
Mindenképpen ar ra utal , hogy a hegyekben lakó nép biztonságban 
érezte magát. — 12 Hab 2:9. — 13 50:40, Gen 19:25, És 13:19, Am 
4:11. — 14 Sodorna és Gomora szomszédai Admá és Cebóím: Gen 
14:2, Deut 29:22, Hós 11:8. — 15 12:5. — 16 Ex 15:11. — 17 Jób 41:2. 
— 18 50:45. — 19 4:13, 48:40.41. 

Az edómiak Móábtól délre laktak az Arába mindkét oldalán a 
Holt-tenger és az akabai öböl között. A bibliai hagyomány szerint 
Jákób testvérének, Ézsaunak a leszármazottai voltak. Még Izráel 
előtt nemzeti királysággá lettek (Gen 36:31k) és többször is ha-
dat viseltek Júdával a történelem során. Ha mégis összehasonlít-
juk ezt a jeremiási próféciát az olyan bibliai helyekkel, mint Am 
1 :llkk, Abd lkk, És 34:5kk, 63:lkk, Ez 25:12—14, 35, Mai 1:2—4, 
Jóéi 4:19, Zs 137:7, amelyek arról tudósítanak, hogy milyen el-
lenséges magatartást tanúsított Edóm Jeruzsálem elestekor és 
hogy mennyire gyűlölte egymást a két rokon nép, akkor csodá-
lattal adózunk a prófétának, hogy jövendölésében nyoma sincs a 
szenvedélyes hangnak, egyetlen bűnét sem említi Edómnak Júda 
ellenében és a prófécia egész tónusa nem annyira radikális, mint 
pl. a Móábra vonatkozó ítéletes prófécia. 

Jeremiásnak ebben a próféciájában is sok más prófétai kije-
lentés kapott helyet a későbbi időkben, hasonlóan a Móáb elleni 
próféciához és ma már szinte lehetetlen a prófécia eredeti jere-
miási magvát megállapítani. A 14—16. versekről azonban meg-
állapítható, hogy csekély eltéréssel Abd 1—4-t ismétlik meg, a 17. 
verssel találkoztunk m á r 19:8-ban, a 18. vers pedig visszatér 50:40-
ben is. A 19—21. verseket 50:44—46 megismétli, de már Bábéira 
vonatkoztatva. A toldások és máshonnan vett kiegészítések min-
den bizonnyal Jeruzsálem eleste után kerültek bele a próféciába. 
A most előttünk levő szöveg 2 nagyobb egységre bontható (7—13 
és 14—22). 

A prófécia egy kérdéssel kezdődik: „hát nincs már bölcsesség 
Témánban?" A gúnyos kérdés arra utal, hogy az edómiak büsz-
kék voltak a bölcsességükre, életművészetükre, amiről az Ótestá-
mentom is többször tesz említést (Jób 2:11, 15:18, IKir 5:10k, 
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Abd 8). A küszöbön álló háború azonban a feje tetejére állított 
mindent az országban és ebben a történelmi pillanatban tűnik 
ki, hogy az a sokat hangoztatott életbölcsesség eltűnt Edómból: 
az isteni ítélettel szemben sem a bölcsesség, sem az okosság nem 
menti meg a pusztulástól Ézsau utódait. Az edómiakat fenyegető· 
romlással együttjár ugyanis annak a bölcsességnek a megpos-
hadása, tehát a csődje is, amiben annyira bizakodtak Edóm lako-
sai és ami miatt respektálták Edómot a környező népek is. Mivel 
ebben a történelmi pillanatban, amikor maga Edóm tanácstalan, 
nem talál kiutat és a pusztulás elkerülhetetlen, azt tanácsolja 
Jeremiás a dedániaknak, akik kereskedőként tartózkodnak Edóm 
országában, hogy hagyják el sürgősen Edóm területét, mert 
különben ők is részesei lesznek az isteni ítéletnek, amivel Isten 
sú j t ja a most Ézsau néven megszólított országot. 

Már a 7. vers mögött az a teológiai alapgondolat húzódik meg 
— ami azután a 9. verstől kezdve még tudatosabban jelentke-
zik —, hogy maga Isten hozza az ítéletet Edómra és ezért hát-
térbe szorulnak a külső események egyes mozzanatai. A 9. vers-
ben megint Edómhoz fordul és meghirdeti a teljes pusztulást. 
A szüretelők képe, akik nem hagynak még mezgérelni valót sem 
és a tolvajok képe, akik zavartalanul rabolnak az éjszaka leple 
alatt — Abd 5k-ból kölcsönzött képek csakúgy, mint 10a. A leg-
elrejtettebb helyek sem maradnak titokban, ott sem lesz biz-
tonságban senki. Részvét nélkül fordulnak el Edómtól összes 
szomszédai. Ahol a halál arat, ott senki sem siet segítségére a 
hátra hagyott özvegyeknek és árváknak. 

A 12. vers próza és későbbi betoldás, amely világosan utal 
25:29-re. Határozottan szembe fordul azzal a hiedelemmel, hogy 
éppen Edómot kímélné meg Isten ítélete. Hiszen még olyanokat 
is utolér a büntetés, akik pedig kíméletet érdemelnének. Hogy 
gondolhat akkor éppen Edóm arra, hogy őt megkíméli Isten?! 
Teológiailag fölvetődik itt az a gondolat, hogy kikre vonatkozik 
12a megállapítása. Ha Júdára, akkor semmiképpen sem abban 
az értelemben, hogy ártatlan. Ilyen megállapításra még egy ké-
sőbbi szövegkiegészítő sem ragadtatta magát. Hiszen Jeremiás 
könyve nagyon is világosan beszél népének a bűneiről. Legföl-
jebb arra gondolhatott a szerző, hogy a kiválasztás miatt kíméli 
meg Isten az ítélettől Jákób fiait. De még ha erről lenne is 
szó, ez sem felelne meg a prófétai felfogásnak (vö. Ám 3:2). Leg-
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kézenfekvőbb az a föltevés, hogy a háború az ártatlan emberek-
re is szenvedést és nyomorúságot hoz. Hiszen minden isteni íté-
let azzal jár, hogy nemcsak a bűnösök, hanem az ártatlanok is 
szenvednek miatta (Jón 4:11). Ha pedig ez így van, akkor Edóm 
még kevésbé menekülhet meg az ítélet elől: Romhalmazzá lesz 
minden városa, elsősorban a főváros, Bocra, mert esküvel fogadta 
meg az ÜR, hogy elpusztítja. 

A 14—16. versek megegyeznek nagyban és egészben Abd 1— 
4-el, de a kisebb eltérések arra utalnak, hogy a szerző emléke-
zetből idéz az utóbbi prófétától. Ez a szakasz szemléletesen 
írja le, hogy hogyan kezdődik el az Edóm ellen meghirdetett 
ítélet és hogyan lesz a lakosság elbizakodott magatartásából siral-
mas jajgatás. Az ítéletet elindítja az a parancs, amelyet a pró-
féta mint Isten követe intéz egy látomás alapján a népekhez (14). 
A továbbiakban maga Isten szólítja meg Edómot, amely meg-
támadhatatlannak tart ja magát a magasan fekvő hegyi erődít-
ményekben és megközelíthetetlen sziklahasadékokban. Hiero-
nymus szerint az edómiak szerettek a mesterségesen kiváj t szik-
lahasadékokban lakni. A szerző szerint elsősorban a főváros, 
Bocra várát építették magas sziklára. Isten keze azonban ott is 
eléri őket. A világtörténelem isteni igazságszolgáltatása áttöri 
a népek biztonsági rendszerét és ítélete leleplezi az emberi gőgöt. 

Edóm tehát hiába bízik kedvező földrajzi fekvésében. Telje-
sen elpusztul, mint egykor Sodorna és Gomora. Pusztulása nem 
részvétet vált ki a környező népek körében, hanem egyrészt 
ámulatot, mer t emlékezteti őket Isten ígéreteinek a beteljesedé-
sére és jelenvalóságára a történelemben, másrészt gúny és kár-
öröm kíséri ennek a népnek a pusztulását. 

A 19—21. versek 50:44—46-ból is ismertek, de ott Bábéira 
vonatkoznak. A pásztoréletből vett képben a színtér a legelő, 
a figurák pedig az oroszlán és a juhok, a pásztorok és a pásztor-
fiúk. A hasonlat rendkívül illik Edómra, hiszen elsősorban zöld 
legelőiről volt híres. Az oroszlán előtör hirtelen a Jordán sűrű 
bozótjából, rátámad a legelésző nyájra, a pásztorok magára 
hagyják a nyá ja t és elmenekülnek. így tör rá az Ür Edómra, így 
veszíti el egy szempillantás alatt kormányát és önállóságát. Isten 
pedig föléje helyezi azt az uralkodót, akit ő választ ki. A „ki-
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választott" nem a Messiás, hanem a nagy király, aki Istentől 
kapja megbízatását. Neki adja az Ür a meghódított tartományo-
kat. A világ Istenének ezzel az akaratával senki sem szállhat 
szembe, minden ellenkezés hiábavaló. Csak az a pásztor, vagyis 
uralkodó tud megállni előtte, aki akarata szerint kormányoz. 

A szerencsétlenül járt ország lakossága olyan, mint a pásztor 
nélkül maradt nyáj . Az itt alkalmazott kép jelentése azonban 
túl mutat önmagán is, hiszen az ellenség nemcsak az értékes 
juhokat, tehát a nép vezetőit hurcolja el, hanem a „kisebb juho-
kat" is, tehát az egyszerű embereket is. Az ellenségnek ezen az 
eljárásán még maga a „legelő", tehát a pusztulással sújtott föld is 
„elcsodálkozik" és megborzong. 

Végül is elhullanak a kövér állatok (a 21. vers még mindig 
benne marad a megkezdett képben!), nagy robajjal összedől 
Edóm országa és a haldoklók hangos jajkiáltása elhallatszik 
a Vörös-tengerig. 

A 21. versnek ez a megállapítása mutatja, hogy ez a vers nem 
illik bele az Edóm ellen mondott próféciába. Csak Bábéiról lehet 
azt mondani, hogy bukása megrendítette az egész világot. Ügy 
látszik, maga a szöveg átdolgozója is érezte, hogy nem túloz-
hat ja el Edóm jelentőségét és ezért megváltoztatta a Bábel ellen 
mondott próféciának ezt a megállapítását és i t t már nem „minden 
nép hallja" az ország bukását, hanem csak a Vörös-tengerig 
lakó népek. 

Az egész prófécia a már 48:40-ből ismert képpel zárul. A sas 
képét itt is úgy alkalmazza a szerző, hogy az ismeretlen ellenség 
fenyegetően terjeszti ki szárnyait Bocra főváros fölött és bár-
melyik pillanatban rácsaphat az országra. Elsősorban Nebúkad-
reccárra gondolnak a magyarázók a „sas" képével kapcsolatban. 
Nem tudunk azonban arról, hogy Edómot elfoglalta volna. Csak 
az 5. századtól kezdve veszítik el politikai önállóságukat az edó-
miak. Később Cäsar Antipater néven egy edómitát tet t meg 
egész Palesztina római helytartójává, akinek a fia Nagy Heródes 
néven alapította meg az utolsó júdai királyi házat. Jeruzsálem 
elpusztítása után (Kr. u. 70) végleg eltűnnek az edómiak a tör-
ténelem színteréről. 
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D A M A S Z K U S Z ELLEN 

49:23—27 

23 Damaszkuszról. 
Megszégyenült Hamát 1 és Árpád,2 

mert rossz hírt hallottak. 
Remegnek, mint a háborgó tenger, 

mely nem tud megnyugodni. 
24 Erőtlen Damaszkusz, futásra készült, 

rémület ragadta meg, 
szorongás és fájdalmak fogták el,3 

mint a szülő asszonyt. 
25 Miért is nem hagyták el a dicső várost,'· 

örömöm városát? 

26 Ezért elesnek ifjai 5 a tereken és a harcosok mind elvesznek 
azon a napon, — így szól a Seregek URa. 

27 Tüzet vetek Damaszkusz várfalára 
és megemészti Ben-Hadád tornyos házait.6 

1 Arám városállam az Orontes mentén (Ám 6:2-ben Hamat Rabba) 
a hettiták fővárosa volt. 720-ban Szargón leigázta. A hellénista kor-
ban Epiphanesz, ma Hama. Mindig virágzó város volt. Az ma is. — 
2 Arám városállam Észak-Szíriában. Ma teli Erfad, néhány km-re 
északra Aleppó mellett (vö. Ezs 10:9). — 3 Vö. 4:31, 6:24, 30:6, 48:41, 
És 13:8. — 4. Az arabok ma ilyen jelzőkkel illetik: „Paradicsom", 
„Kelet gyöngye", „Kelet szemefénye". Vö. „Arám szeme": Zak 9:1. — 
5 Vö. 50:30, 51:4. „a tereken" szavakat sok magyarázó betoldásnak 
veszi. — 6 Vö. Ám 1:4. 

Damaszkusz a Szír puszta szélén gazdag oázisos t e rü le t en 
fekszik és ezért igen fontos kereskede lmi góc vol t (Ez 27:18). 
732-ben az asszír b i roda lomhoz csatol ták (És 10:9), t ehá t elveszí-
t e t t e függet lenségét . Az asszír b i roda lom összeomlása u tán N é k ó 
f á r a ó kezébe ke rü l t (2Kir 23:33, 24:7), m a j d az ú jbab i lón ia i b i r o -
da lom tar tozéka let t . Ez persze n e m tör tént m e g minden e l l en-
állás né lkü l és ezér t hangozha to t t el Je remiás jövendölése 605-
ben Damaszkusz elestéről . 

A legtöbb magya rázó nem t a r t j a eredeti j e remiás i jövendölés-
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nek ezt a szakaszt. Az az érvelés azonban, hogy 25:19kk-ban 
nem szerepel azok között a népek között, amelyeknek ki kell 
inniok a harag serlegét, vagy hogy a földrajzi sorrendet a népek 
elleni próféciák között erősen zavarja — nem meggyőző. Az 
kétségtelen csupán, hogy egy későbbi szerkesztő egyeztette ezt 
a próféciát több más Damaszkusz ellen irányuló próféciával 
(vö. 50:30, Ám 1:4.14). 

Annak ellenére azonban, hogy ez a prófécia stílusában sem 
egységes, ké t gondolati egység világosan megkülönböztethető 
benne: a 23—24. versek panaszdal formájában egy már meg-
történt eseményt tartanak szem előtt, a 26. vers pedig jöven-
dölés Damaszkusz elestéről. 

Félelem és rettegés tölti el Hamat, Árpád és Damaszkusz 
lakóinak a szívét, „mert rossz hírt hallottak". Közelebbit ennek 
a „rossz hírnek" a tartalmáról nem mond a próféta. Volz és 
Nötscher az Északról közeledő ellenségre gondolnak, Bardthe és 
Rudolph pedig úgy vélekednek, hogy Damaszkusz kiürítésére 
vonatkozik ez a megállapítás. Szerintem azt akarja érzékeltetni 
a kijelentés, hogy a Damaszkuszra zúdult háborús veszedelem 
egész Észak-Szíriát megrendítette a sivatagtól a tengerpartig. 

A nagyot sejtető bevezetés után viszonylag szelíd hangú és 
tartalmú a Damaszkuszra vonatkozó prófécia. Ismert fordula-
tokban mond ja el, hogy a lakosság elhagyja a várost. Ez is azt 
bizonyítja, hogy nem Jeremiás, hanem egy későbbi sokkal keve-
sebb költői tehetséggel megáldott szerző tollából származnak 
ezek a sorok. A 25. vers Damaszkusszal szimpatizáló szavai is 
sokkal jobban illenének egy damaszkuszi embernek a szájába, 
mint Jeremiáséba. Minden bizonnyal erre gondolt egy későbbi 
olvasó is és ezért toldotta meg még két verssel (26—27) Ám 
1:4.14-ből és így legalább vallásos vonatkozást adott az egész 
próféciának. 
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A Z A R A B O K ELLEN 

49:28—33 

28 Kédárról1 és Hácór királyságairól,2 melyeket levert Nebú-
kadreccar, Bábel királya, azt mondta az ÜR: 

Rajta, vonuljatok Kédár ellen, 
pusztítsátok Kelet fiait!3 

29 Sátraikat'* és nyájukat elveszik, 
sátorlapjaikat, minden eszközüket 

és tevéiket elviszik 
és ezt kiáltják feléjük: 

„Iszonyat köröskörül!"5 

30 Fussatok, meneküljetek gyorsan, 
ássátok mélyre lakástok 

Hácór lakói, — így szól az ÜR. 
Mert tervet tervelt ki ellenetek 

Nebúkadreccar, Bábel királya 
és kigondolta ellenetek0 elgondolásait. 

31 Rajta, vonuljatok a békén 
és biztonságban lakó nép ellen7 

— így szól az ÜR, 
nincs kapuja, sem zára, 

magányosan lakiks 

32 Tevéi prédává lesznek, 
sok jószága zsákmánnyá. 

Mert szétszórom őket, 
a körülnyírt hajúakat,9 

minden égtáj felé10 és minden 
oldalról elhozom vesztüket 
— így szól az ŰR. 

33 Hácór sakálok tanyája lesz,11 

örökre pusztaság: 
Senki sem lakik ott többé, 

emberfia nem tartózkodik ott.12 

Az egészhez vö. És 21:13—17. — 1 A szír—arab pusztában feküdt. 
Gen 25:13 szerint izmáeli eredetű. — 2 Több városnak is Hácór a 
neve, vö. Józs 11:1. — 3 Az arab törzseket nevezték Kelet fiainak, 
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vö. Bir 6:3, Jób 1:3. — 4 Vö. Gen 25:12—15, Zs 120:5, Ez 27:21. — 
5 6:25, 20:3.10, 46:5. — 6 A Qeré szerint és sok kézirat alapján ol-
vassuk így. — 7 Ez 38:11. — 8 N u m 23:9, Deut 33:28, Mik 7:14. — 
9 9:26, 25:23. — 10 36. v., Ez 5:10.12, 12:14. — 11 9:10.11, 10:22, Mai 
1:3. — 12 18. v., 50:40. 

A prófécia feliratában szerepel két név, melyekkel a népek 
jegyzékében nem találkoztunk: Kédár és Hácór királyságai (25: 
17kk). Viszont 25:23-ban szerepel Dedán, Témá és Búz arab tör-
zsek, amelyek viszont név szerint nem fordulnak elő az ítéletről 
szóló próféciákban. Régi és minden bizonnyal helytálló az a fel-
fogás, hogy mindkét esetben ugyanazokról a néptörzsekről van 
szó. A már 2:10-ben szereplő Kédár a Palesztinától keletre el-
terülő szír pusztaság beduin törzseinek neve és a „Hácór király-
ságai" is arab törzsekre vonatkoznak, amint azt a körülnyírt 
ha j ra utalás is bizonyítja (32. v.). Hácór néven azonban arab 
területet a szír pusztában nem ismerünk, csak mint helységnév 
fordul elő Palesztinában. Ez azonban nem lehet azonos az itt 
szereplő Hácórral. Minden bizonnyal arról van szó, hogy a Hácór 
megjelölés itt gyűjtőfogalom mindazoknak a félig letelepült és 
törzsfők vezetése alatt élő arab törzsekre, akik „sátorfalvakban" 
(hacérím) laktak és ezeket a településeket a büszke arab törzs-
főnökök „királyságoknak" nevezték. így értelmezve a neveket, 
illetve megjelöléseket, 25:23k és 49:28 tartalmilag megfelelnek 
egymásnak, csak éppen az első hely név szerint felsorolja az 
egyes törzseket, i t t pedig két gyűjtőnevükön szerepelnek. 

A feliratnak a második fele, hogy ti. Nebúkadreccar babilóniai 
király legyőzte ezeket a törzseket — későbbi toldalék csupán, 
hiszen a prófécia maga jövendölés és nem megtörtént dolgok-
ról tudósít. A toldalék szerzője azonban tudta, hogy Nebúkadrec-
car valamikor hódító hadjáratot indított az arab országok ellen. 
A távoli arab országok mesés kincse, a karavánkereskedők va-
gyona, Nebúkadreccart is csalogatta. Az arab hagyomány arról 
tudósít, hogy egészen a mai Jemen északi határáig eljutott Bábel 
királya, de serege elfáradt s ezért vissza kellett vonulnia. Egy 
nemrég nyilvánosságra hozott krónika (Wisemann , Chronicles 
of Chaldaen Kings, 1956. 70. 1.) arról szól, hogy Nebúkadreccar 
uralkodásának a 6. évében, tehát 599/8-ban, Szíriából csapatokat 
küldött a „pusztába" és sok állatot, meg istenképet zsákmányolt. 

A prófécia Isten felszólításával kezdődik a most még meg nem 
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nevezett babilóniaiakhoz, hogy vonuljanak Kádár és „Kelet fiai" 
ellen. Jeremiás szemében Isten minden népnek Ura, tehát paran-
csol a babilóniai hadseregnek is (27:6). Csak a 30. versben nevezi 
meg Bábel királyát, aki hadjára to t tervez az arab törzsek ellen. 
Lényegében azonban Isten tervét h a j t j a végre, amikor megfosztja 
az arab beduinokat minden vagyonuktól: nyájaiktól és tevéiktől, 
sátraiktól és annak egész felszerelésétől. Mint valami átokszó 
hangzik el felettük az ellenség kiáltása: „Iszonyat köröskörül!" 

Á 30. verssel ú j abb jelenet kezdődik. A 28—29. versekben a 
közvetlenül fenyegetett kédáriak sorsát írta le a szerző, most 
„Hácór lakói" ellen i rányul Isten felhívása. Jer 9:25-höz hason-
lóan itt is körülnyír t ha júaknak nevezi a beduinokat, akik a 
puszta magaslatain táboroznak. Ott biztonságban tud ják magu-
ka t és megvetéssel gondolnak a puszta szabadságát élvezve a 
városok kapuira és záraira. 

De Isten büntetése elől ők sem tudnak elmenekülni. Hatalmas 
hadsereg támad rá juk minden oldalról, amely szétszórja a puszta 
fiait a szélrózsa minden irányába, a zsákmánnyal megrakott 
tevéket elhaj t ják, a legelőket elpusztítják, a településeket lakat-
lanná teszik. A szöveg nem mondja meg, hogy miért sú j t j a Isten 
ilyen nagy csapással a magukat biztonságban és békében tudó 
arab törzseket. Talán azért, mert a szerző feltételezi, hogy a 
beduinok rablótámadásai ismeretesek voltak mindenki előtt. 

ÉLÁM ELLEN 

49:34—39 

34 Az ÜR igéje, melyet Jeremiás prófétához intézett Élám el-
len, Cidkijáhu1 júdeai király uralkodása elején.2 35 Ezt mondja 
a Seregek URa: 

37 íme, összetöröm Elám íj ját,3 

ereje legjavát. 
36 Négy szelet4 zúdítok Élámra 

az ég négy sarkából, 

s odaszórom őket mindegyik szélnek és nem lesz nép, ahová el 
nem kerülnének Elám szétszórtjai. 
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37 Megijesztem Élámot el lenségei előtt, 
azok előtt, kik életére törnek. 

Rosszat hozok rájuk: 
Izzó haragomat —, így szól az ÜR. 

Utánuk küldöm a fegyvert , 5 

míg csak nem végeztem velük. 
38 Felál l í tom Fiámban királyi székemet6 

elpusztítok királyt és vezetőket, 
— így szól az ÜR. 

39 De az idők végén 
megfordí tom Élám sorsát,7 

— így szól az ÜR. 

1 2Kir 24:17.18. — 2 Vö. 26:1. — 3 A hatalom elvesztésének jel-
képes kifejezése, vö. lSám 4:2, Hós 1:5. Az elámiak híres íjjászok 
voltak: És 22:6. — 4 Ez 37:9, Dán 8:2, Zak 2:10, 6:5. — 5 9:15—16, 
48:2, Ez 5:12. — 6 43:10. — 7 6. v., 46:26, 48:47. 

Babilóniától keletre és a Perzsa-öböltől északra terült el az 
elámi birodalom Súsa fővárossal. Elám (görögül Elymais=,.Fel-
föld") már a 3. évezredben Kr. e. jelentős hatalom volt. A 12. 
században leigázták az elámiak Mezopotámiát egészen Assúrig 
és Ninivéig. Később azonban Asszíriának kedvezett a hadisze-
rencse és Asszúrbanipál asszír király 640-ben meghódította az 
elámi birodalmat. A lakosság egy részét elhurcolták, illetve 
széttelepítették az asszír birodalom különböző tartományaiba és 
mint Esdr 4:9-ből értesülünk, Samáriában is voltak elámi tele-
pesek. Ézsaiás próféta még elámi zsoldosokról beszél az asszír 
hadseregben (22:6kk), hiszen az elámiak híres íjjászok voltak, 
addig Ezékiel próféta már Elám pusztulásáról jövendöl (32:24kk). 
Jeremiás korában már igen legyengült. Ez a prófécia mégis arról 
tanúskodik, hogy a babilóniai birodalommal szemben bizonyos 
önállóságra tett szert. Közelebbi adataink azonban nincsenek 
erre vonatkozólag. Tény viszont, hogy az asszír birodalom össze-
omlása után sem tudott teljesen önállósulni, hanem előbb a méd, 
majd a perzsa birodalom része lett. Círusz alatt a perzsa biro-
dalom része és fővárosa Súsa Dáriusz birodalmának is fővárosa 
és királyi székhely lett. 

A prófécia felirata külön megemlíti, hogy Cedékiás júdeai 
király uralkodásának az elején kapta Jeremiás Isten kijelentését 
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Elámra vonatkozólag (597). Jeremiás 3. személyben szerepel a 
feliratban, ezért több más felirathoz hasonlóan (14:1, 46:1, 47:1) 
ez is később került a prófécia élére. 

Feltűnő, hogy mind az öt versben Isten a cselekvő személy. 
Az isteni ítélet teocentrikus szemlélete mögött háttérbe szorulnak 
a történés részletei és azok az emberi eszközök is, amiket fel-
használ Isten az ítélet végrehajtása közben. Isten töri össze Elám 
íjját, erejének legjavát. A hatalmától így megfosztott népet pedig 
szétszórja az egész világon. A képies kifejezések mögött az a 
meggyőződés húzódik meg, hogy Isten rendelkezik minden olyan 
eszközzel (felhők, levegő, szelek), amikkel a rendkívül bátor és 
vitéz harcosokkal rendelkező elámi népet is bűneinek megfe-
lelően tudja megbüntetni. 

Csak a 37. versből értesülünk arról, hogy Isten ellenséges 
hatalmat használ fel büntető ítéletének a végrehajtásához. Az 
ellenség nevét azonban itt sem említi. Talán azért, mert magának 
a prófétának sem voltak még pontos elképzelései a bekövetkező 
eseményekről. Semmiképpen sem kell feltétlenül Nebúkadrec-
carra gondolnunk, ahogyan ezt több magyarázó teszi (vö. Rudolph, 
Jeremia, 255). Magának a pusztulásnak a leírása közben is olyan 
általános kifejezéseket használ a próféta (veszedelem, izzó harag, 
fegyver), hogy azokból szintén nem tudunk következtetni az 
eseményekre. Viszont egy szempont fontos a prófétának és erre 
nagy súlyt helyez: az ellenségnek csak azért sikerül legyőznie 
az elámiakat, mert Isién megrettenti Elámot, üldözi haragjával 
és a legyőzött országban felállítja trónját, ahogyan a győztes 
hadvezér fővezéri sátrát felüti az ellenséges országban és íté-
letet tart az életben maradottak fölött (vö. 1:15, 43:10). A poli-
tikai vezetőket elítéli, magának a népnek az életében azonban 
,.az idők végén" kegyelmes fordulat következik be Isten akara-
tából. Ez az ígéret nem mond ellent a 37. vers végének, ahol 
arról beszél a prófécia, hogy Isten „végez" az elámiakkal. Mert 
ott a katonai hatalom megtöréséről van szó, itt pedig a nép 
egészéről. Egyébként is volt már szó arról (48:47), hogy Jere-
miás prófétának az utolsó időkre vonatkozó reménységének 
Isten szava nemcsak ítéletet foglal magában, hanem ígéretet, 
szabadulást, üdvösséget is. 
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BÁBEL ELLEN 

50—51. fejezetek 

Sésak (25:26), azaz Bábel királyának is ki kell innia a harag 
serlegét. Mert Isten felhasználja ugyan ennek a világhatalom-
nak a katonai erejét, hogy ítéletét sorra végrehajtsa a népeken, 
de ez az eszköz^szerep nem óvja meg Bábel t attól, hogy r á is 
kiöntse Isten haragjának mérgét . Hiszen erőszak és hatalomvágy, 
gőg és elbizakodottság jellemzi ennek a nagyhatalomnak min-
den mozdulatát. 

A prófécia szerzőjével kapcsolatban már régen kétségek me-
rültek fel (vö. Budde, J ah rbuch für deutsche Theologie, 1878. 
428kk és 529kk lapok). J e remiás próféta számolt ugyan azzal, 
hogy a babilóniai világbirodalom is elmúlik (vö. 27:7, 29:10), 
hogy a fogságba került választott nép visszatér majd hazájába 
(vö. 3:14.18, 24:6, 29:10.32), de ez a két fe jezet olyan szempon-
tokat érvényesít, amelyek idegenek Jeremiás próféta szemléle-
tétől. Ezek a szempontok a következők: 1. Jeruzsálem és a 
templom pusztulása, valamint a nép fogságba vitele már befe-
jezett tény ezekben a fejezetekben (51:11.51). — 2. Bábel eleste 
küszöbön áll (50:27kk, 51:13.33.46) és a fogságban levőket a r ra 
szólítja fel, hogy menekül jenek a fenyegetet t városból (50:8, 
51:6.45.50). Márpedig Bábel eleste 538-ban következett be, amikor 
Jeremiás már régen nem élt. — 3. Bábel és Nebúkadreccar 
egészen más megvilágításba kerülnek ebben a próféciában, min t 
egyébként Jeremiás könyvében. Jeremiás prófé ta szerint Bábel 
Isten eszköze, Nebúkadreccar pedig a „szolgája", aki előtt meg 
kell hajolniok a népeknek, m e r t Isten úgy akarja (vö. 27:6, 
43:10). Isten megbízásából h a j t j a végre az ítéletet az engedet-
len népeken, magán Júdán is. Ezzel szemben ebben a próféciá-
ban azért kell elbuknia a babilóniai világbirodalomnak, mer t 
jogtalanságot követett el az Is ten népén (51:35) és „kikezdett az 
ŰRral" (50:24). Jeremiás könyvében nincs utalás arra, hogy a 
próféta felfogása Bábéira vonatkozólag közben megváltozott 
volna. 

Ezért mindezek alapján egy későbbi szerzőtől kell származ-
tatnunk ezt a két fejezetet. Legkorábban talán 538 körül kellett 
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keletkeznie (Círusz ekkor foglalta el Bábelt), mégpedig Jeruzsá-
lemben (vö. 50:5,51:34k). 

Viszont a szerző kitűnően utánozza Jeremiás prófétát. Kifejező-
készsége rendkívül gazdag, több helyen idéz is Jeremiás köny-
véből (50:40—46, 51:15—19) és kölcsönöz Ézsaiás prófétától is 
is képeket és gondolatokat (13. és 14. f.), hogy az eredetiség lát-
szatát keltse. Nagyban és egészben mégis egy későbbi kor szel-
lemét tükrözi a prófécia, amely nem felel meg Jeremiás sokkal 
magasabb és izmosabb hitének és történetszemléletének. 

BÁBEL ELESIK — IZRÁEL MEGSZABADUL 

50:1—46 

50: 1 Az ÜR ezt az igét jelentette ki Jeremiás prófétának Bá-
bel, a káldok országa ellen:1 

2 Mondjátok el a népeknek, hirdessétek, 
állítsatok lármafát, hirdessétek, 

ne titkoljátok el, mondjátok: 
Bevették Bábelt, megszégyenült Bél, 

öszetört Merodák,2 

megszégyenültek képmásai, 
összetörtek bálványai. 

3 Mert felvonult ellene egy nép Északról,3 amely pusztasággá 
teszi országát és nem lesz lakója. Ember és állat elmenekült, el-
ment/' 

1 37:2, És 20:2, Agg 1:1.3, Mai 1:1. — 2 Marduk isten neve. Lehet, 
hogy a héber adónáj istennév magánhangzóit kapta itt. — 3 1:15, 
51:48, És 13:17.18.20. — 4 2:15, 4:7, 9:9, 18:16. 

A prófécia tar ta lma annyira fontos világtörténelmi jelentőségű 
esemény, hogy az összes népek jelenlétében kell elhangoznia az 
üzenetnek, hogy Bábel és a káldok országa elpusztul. Remegve 
hallgattak az elnyomott népek, amíg Bábel a virágkorát élte. 
Most egyiknek sem kell félve meghúzódnia és hallgatnia. Bábel 
bukása a holnap eseménye lesz ugyan, de a próféta annyira 
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biztos dolgában, hogy már most megtörténtnek hirdeti meg. Hi-
szen nem egyszerűen a történeti tények következménye lesz ez 
a világtörténelmi fordulat, hanem a népek sorsának irányítója, 
Isten hozza ezt a fordulatot és az ő döntését hirdeti meg a 
próféta. Ö az a magasabb hatalom, akinek akaratából a Jeremiás 
próféta által annyiszor meghirdetett „északi ellenség" most egy 
másik északi népnek esik áldozatul. 

Bábel bukása szoros kapcsolatban van — a szerző meggyő-
ződése szerint — a babilóniai istenek vereségével (vö. 46:15). Bél 
és Marduk (Meródák) Babilónia két főistene volt. Bél eredetileg 
Nippúr ősrégi város főistene volt, de amikor Bábel lett a biro-
dalom fővárosa, akkor Bél kultuszát beleépítették Bábel főis-
tenének, Marduknak a kultuszába, majd maga a név is azonosult 
Mardukkal. Bél—Marduk képei (a szöveg szerint „kőfigurák") 
ott álltak a fővárosban és mindenütt az országban, az idegenek 
megcsodálták hatalmas templomát Bábéiban. 

Marduk csatát vesztett! A meg nem nevezett északi nép (méd-
perzsa hadsereg) támadása nyomán ugyanolyan puszta és kiet-
len lesz az ország, mint amilyenné Bábel tette az általa meghódí-
tott országokat (vö. 4:7, 9:9b). Ember és állat hanyatt-homlok 
menekül az országból és velük együtt — mint látni fogjuk — 
az oda deportált idegen népek is. 

(50:4—7). — 4 Azokban a napokban és abban az időben — 
így szól az ŰR — hazajönnek majd az izráeliek és júdabeliek,1 

sírva mennek, mendegélnek 2 és keresik Istenüket, az URat. 3 5 
Sión felől kérdezősködnek/1 arra felé fordítják arcukat: Jertek, 
csatlakozzunk az ÜRhoz örök szövetséggel, melyet nem lehet el-
felejteni!5 

6 Veszendőbe ment nyáj volt a népem: 6 Pásztorai tévútra ve-
zették,7 a hegyeken terelgették, hegyről halomra ment,8 nyugvó-
helyét elfeledte. 7 Emésztette, aki csak rátalált9 és ezt mond-
ták szorongatói: Nem kell meglakolnunk! 1 0 — hiszen ő vé tke -
zett az ÜR ellen, bár az igazság hajléka, az atyák reménysége 
volt az ÜR.1 1 

1 3:18, Hós 1:11. — 2 31:9, 41:6, Esdr 3:13, Zs 126:5—6, Zak 12:10.. 
— 3 Hós 3:5. — 4 31:21. — 5 31:31kk, 32:40. — 6 17. v., És 53:6„ 
Zak 10:2.3, l P t 2:25. — 7 23:lkk, Ez 34. — 8 2:20, 3:6.23. — 9 Zs 79:7. 
— 10 2:3. — 11 14:8, 17:13. 
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A B á b e l b ő l m e n e k ü l ő k közöt t o t t l á t j a a szerző a fogságban 
levő I z r á e l t is. Azt a messiás i r e m é n y s é g e t képvise l i 3:18-cai 
összhangban , hogy az egymás tó l e l s zakad t törzsek m o s t m e g i n t 
egyesü lnek és úgy t é r n e k vissza rég i h a z á j u k b a . M e r t Iz ráe l n e m 
v a k t á b a n menekü l . M e n e k ü l é s é n e k m e g h a t á r o z o t t c é l p o n t j a v a n : 
Sión és a régi haza. S í r v a i ndu lnak hazafe lé , m e r t s z e m ü k e t az 
ö röm és a b ű n b á n a t k ö n n y e i töl t ik meg . A száműze tésben r á -
d ö b b e n t e k h ű t l e n s é g ü k r e és így a hazatérés nem csupán a régi 
hazába visszatérés volt, hanem visszatérés, megtérés volt magához 
az Ürhoz is, akivel most örökké tartó szövetséget kötnek. 

A p ró féc i a szerzője többször és t u d a t o s a n kapcsolódik i t t J e r e -
miás p r ó f é t á n a k a szövetségszegésre és az ú j szöve tségkötés re 
v o n a t k o z ó gondola ta ihoz . A szövetség megszegésének n a g y b ű n é b e 
a z o n b a n n e m a nép h i b á j á b ó l ese t t be l e a vá lasz to t t n é p közös-
sége, h a n e m a lelki és pol i t ika i veze tők v i t ték t é v ú t r a . A vezető-
k e t pász to rokhoz h a s o n l í t v a a pász to ré le tbő l v e t t k é p e k k e l í r j a 
le, hogy h o g y a n t évesz te t t ék el m a g u k a pásztorok az u t a t , m e r t 
e l h a g y t á k az „igazság h a j l é k á t " , a b iz tos legelőt az Ű r közel-
ségében, és cél ta lanul t e r e lge t t ék a t é v ú t r a vezete t t n y á j a t egyik 
d o m b r ó l a más ikra , k i t é v e azt a vadá l l a t ok t á m a d á s a i n a k is. 
Á tv i t t é r t e l e m b e n p e r s z e ezek a k é p e k u t a lnak a r r a is, hogy a 
nép veze tő i a gyü lekeze t e t a m a g a s l a t o k b á l v á n y a i n a k a t iszte-
l e té re s zok ta t t ák (vö. 2. f.). Ezér t b u k o t t el a nép. 

M i n d e n rossznak és b a j n a k f o r r á s a tehát , hogy Is ten ellen 
v é t k e z e t t a gyülekezet . I s t en i rga lmas m e g b o c s á t á s á n a k a b izony-
sága az, h o g y most m e g e n g e d i n é p é n e k a haza té rés t a rég i hazá -
ba és S ionba . Isten k i n y ú j t o t t i r g a l m a s kezé t kel l t e h á t népének 
mos t m e g r a g a d n i a , a m i k o r Bábel b u k á s a révén m e g n y í l t előt te 
a rég i szere te tközösségbe visszavezető ú t ! 

(50:8) Meneküljetek Bábelből1 

és a káldok országából! 
Menjetek ki és legyetek olyanok, 

mint kosok a nyáj é lén! 
9 Mert nagy népek gyülekezetét keltem fel 

és hozom fel Bábel el len 
Észak földjéről,2 hogy csatarendbe 

sorakozzanak ellene és rögvest bevegyék. 
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Nyilai olyanok, mint a győzelmes vitézé, 
aki nem tér vissza eredménytelenül . 

10 Káldea maga zsákmánnyá lesz; 
akik zsákmányolnak belőle, mind 

jóllaknak —, így szól az ÜR. 
11 Csak örüljetek, csak vigadjatok 

örökségem kifosztói! 
Csak ugrándozzatok, mint a nyomtató üsző3 

és nyerítsetek, mint a mének! 
12 Megszégyenül anyátok nagyon,4 

pironkodni fog szülőtök, 
a népek vége lesz: 

pusztaság, szikkadt föld és sivatag, 
13 Az ÜR felháborodása miatt nem lakják 

és ámulat helye lesz.5 

Aki csak elhalad Bábel mellett, megborzad, 
felszisszen annyi csapás láttán.0 

14 Sorakozzatok7 csatarendbe Bábel körül 
ti í j jászok valamennyien! 

Lőjjétek, ne sajnáljátok a nyilat, 
mert az ÜR ellen vétkezett! 

15 Fújjatok riadót el lene minden oldalról, 
mert megadásra nyújtja kezét, alapjai bedőltek, 

várfalai leomlottak! 
Bizony, az ÜR bosszúállása ez, 

álljatok bosszút rajta, 
ahogyan ő cselekedett, 

úgy cselekedjetek vele!8 

16 Irtsátok ki Bábelből a magvetőt 
és aki sarlót fog aratás idején! 

A kegyet len fegyver elől mindenki 
forduljon a maga népéhez, 

fusson mindenki hazájába!0 

1 51:6.45, És 48:20, Zak 2:6.7, Jel 18:4. — 2 3.41. v., 15:14, 51:27, 
Dán 5:30.41. — 3 Hós 10:11, Mai 3:20. — 4 A babilóniaiak anyja a 
megszemélyesített nép, illetve főváros, vö. 5:6, És 50:1, Hós 2:4, 4:5. 
— 5 25:11—12. — 6 18:16, 19:8. 49:17. — 7 9. v., 51:2. — 8 29. v., 
51:6.11.58, Zs 137:&—9. — 9 51:6.9, És 13:14. 
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Elsősorban az idegeneknek, a Bábéiban tartózkodó kereske-
dőknek, zsoldosoknak, munkásoknak stb. szól a felszólítás, hogy 
meneküljenek a fenyegetett fővárosból és országból (vö. 46:16, 
49:8, És 13:14). Nagyon kell sietniök, nem szabad a holmijukkal 
bajlódniok, mindent ott hagyva kell kitörniök a városból, aho-
gyan a vezérürük a többieket legázolva és félrelökdösve rohan-
nak ki a karámból, ha a pásztorok kinyitják a kijáratot. Ki kell 
menekülniök a városból, mer t az Isten által összetoborzott had-
sereg már közeledik Északról. Isten áll tehát a támadás mögött 
s ez a tény biztosítja a támadó sereg sikerét. 

A harcászatban jártas hadsereg, amelyben elsősorban az í j já-
szok tüntetik ki magukat, gyorsan beveszi a várost. A zsákmány 
olyan bőséges a fővárosban és az egész országban, hogy a hatal-
mas zsoldos hadsereg minden katonájának ju t belőle bőséggel. 
Hiszen önállóságának az elvesztése után is a perzsa birodalom 
leggazdagabb tartománya volt Asszír-babilónia, amely Herodotos 
szerint évi 1000 ezüsttalentomot fizetett adóban a perzsa állam-
kincstárnak (vö. 51:13). 

Bábel lakói azonban még semmit sem tudnak a támadásról. 
Ezért fagyos iróniával szólítja fel őket a szerző, hogy csak ünne-
peljenek és vigadozzanak tovább, ugrándozzanak mint a nyom-
tató üsző és nyerítsenek mint a mének. Bábel híres volt ünne-
peiről, vidám lakosságáról, mulatni, örülni tudó népéről, de er-
kölcstelenségéről is. A mit sem gyanító bábelieket meglepi a 
csapás és megszégyenül az újbabilóniai birodalom anyja, tehát 
a nép (48:32), illetve a főváros maga, mint az ország szíve. Bábelt 
teljesen lerombolják, pusztává, kietlen sivataggá változtatják 
és vezető szerepét elveszítve a nemzetek között, a népek „utol-
sója" lesz (vö. Ám 6:1, 4Móz 24:20). Álmélkodnak, de gúnyolód-
nak is raj ta azok, akik arra járnak és látják Bábel romjait. 

Itt beszél először a költemény szerzője arról, hogy miért sú j t j a 
Isten haragja Bábelt és a káldok országát. Bábel rengeteg szen-
vedést okozott Jeruzsálemnek, az Isten városának. Kifosztotta 
Istennek ezt az örökségét és ezzel megsértette magát az Urat. 
Ezért pusztítja el Bábelt az Isten toborozta északi hadsereg. 
Már hangzik is az Űr felszólítása az ostromlókhoz, akik körül-
vették a várost. A támadók nyilai záporoznak a városra, falai 
beomlanak, lakóit lemészárolják. Sem magvetőt, sem aratót nem 
hagynak az országban. Jön a vetés ideje és nincsen magvető, 
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elérkezik az aratás napja, és nincsen arató. Még a megmarad t 
lakosságnak az ellátása sincs biztosítva. Elpusztult a várossal 
együtt minden kulturális és anyagi érték! Hiszen Isten maga 
szólítja fel a támadókat, hogy alapos m u n k á t végezzenek és to-
rolják meg azt a jogtalanságot, amit Bábel követett el az általa 
leigázott népek ellen. 

Céltalan minden ellenállás! Bábel zsoldosai hazamenekülnek 
a kegyetlen fegyver elől. Az ott lakó idegen népek pedig felszó-
lítást kapnak, hogy menjenek haza, hogy őket ne sújtsa a bün-
tetés, Isten megtorló ítélete. 

MEGBOCSÁTÁS 

50:17—20 

17 Megugrasztott bárány Izráel, 
oroszlánok kergették. 

Először Asszíria királya ette,1 legutoljára meg Nebúkadreccar, 
Bábel királya rágta le csontjait.2 18 Ezért így szól a Sereg URa, 
Izráel Istene: Bizony, meglátogatom Bábel királyát és országát, 
ahogyan meglátogattam Asszíria királyát is.3 

19 Izráelt pedig visszaviszem legelőjére, 
és a Kármelen, meg Básánban legel, 

Efraim hegyvidékén és Gileádban bővelkedik.4 

20 Azokban a napokban, abban az időben — 
így szól az Ű R — 

keresik majd Izráel bűnét, de nem lesz,5 

és Júda vétkeit, de nem találják, 
mert megbocsátok annak, akit meghagyok.6 

1 2Kir 17:6. — 2 51:34, 2Kir 24:10.14, 25:1—10. — 3 És 10:12. — 
4 23:3, 33:12, És 33:9, 65:10, Ez 34:13—14, Mik 7:14, Náh 1:4. — 5 
31:34, 33:8, És 4 : 3 . - 6 31:7k, És 1:9, 40:2. 

Az előző szakasz 16. verse adja meg az átmenetet ehhez a 
szakaszhoz, amely ismét Izráellel foglalkozik. A gyülekezeti hasz-
nálatban nagyon hosszú lett volna egy ilyen vers, ha csak Bábel 
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elestével foglalkozik és n e m tér vissza ú j r a meg ú j r a Izráel 
sorsához. I s ten maga gondoskodik arról , hogy Izráel (megint az 
egész népe t kell i t t é r t enünk! ) , a megr iasz to t t és oroszlánok ke r -
get te bá rány , v isszatérhessen a hazai t á j a k r a és ú j b ó l élvezze 
az ország gazdag áldásai t . 

Egy későbbi szerző a z u t á n ezt a képe t p rózában kiegészí te t te 
és összehasonlí t ja Bábe l helyzetét a m á r e lbukot t és megszégye-
nü l t Asszíriával . Asszír ia korábbi b u k á s a arról győzi m e g a 
szerzőt, hogy ahogyan az asszír b i rodalom megsemmisü l t 612/10-
ben, ugyanúgy meg kel l semmisülnie az ú jbabi lón ia i b i roda lom-
nak is. 

Kárme l és Básán, E f r a i m hegyvidéke és Gileád, részben a 
Jo rdán kelet i , részben n y u g a t i pa r t j án , az északi ország legszebb 
és legjobb legelői vol tak. Egész Izráel t é r h e t vissza ezekre a vidé-
kek re és a szövetség n é p é n e k egésze részesül bűnbocsána tban . 
Isten a n n y i r a kegye lmesen bánik azokban a napokban népével , 
hogy te l jesen eltörli vé tke i t . Persze e b b e n a megbocsá tásban 
csak azok részesülnek, ak ik megérik a szabadulásnak ezt az 
órá já t . 

BÁBEL ELESTÉT H Í R Ü L V I S Z I K S I O N N A K 

50:21—32 

21 Vonulj föl Merátajim földje1 

és Pekód 2 lakosai ellen! 
Vágd le, irtsd ki őket egészen 

—így szól az ÜR — és 
egészen úgy cselekedjél, 

ahogyan megparancsoltam neked.3 

22 Harcizaj az országban 
és nagy romlás!4 

23 Hogy levágták, hogy összetörték 
az egész föld pörölyét!5 

Hogyan lett látvánnyá 
Bábel a népek között! 

24 Csapdát vetet tem neked, Bábel, 
és bele keveredtél, de nem tudtad, 
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rád találtak, megragadtak, 
mert kikezdtél az ÜRral. 

25 Kinyitotta tárházát az ÜR, 
előhozta kárhoztató fegyvereit.6 

Mert dolga van az ÜRnak, a Seregek URának 
a káldok országában. 

26 Törjetek rá mindenfelől , 
nyissátok ki magtárait , 

hányjátok halomra, garmadába, 
irtsátok ki mindenestül , 

maradéka se legyen! 
27 Vágjátok le minden bikáját,7 

a vágóhídra ve lük! 
Jaj nekik, mert eljött a napjuk, 

meglátogatásuk ideje. 

28 Bábel országából futók és menekülők hangja vigye hírül 
Sionba, hogy bosszút állt Istenünk, bosszút állt templomáért!8 

29 Hívjátok össze Bábel el len 
az összes íjjászokat! 

Szálljatok táborba el lene köröskörül, 
hogy senki se maradjon meg! 

Fizessetek meg neki tette szerint, 
ahogyan ő cselekedett, egészen 

ú g y cselekedjetek vele! 
Mert az ÜRral szemben volt kevély , 

Izráel Szentjével szemben.0 

30 Ezért elesnek i f ja i a tereken és minden harcosa elvész azon 
a napon —, így szól az ÜR. 

31 Én vagyok ellened, te kevély, 
— így szól az ÜR, a Seregek URa. 

Bizony, eljött a napod, 
meglátogatásod ideje. 

32 Elbukik a kevély, elesik, 
nincs, aki talpra állítsa. 

Tüzet gyújtok városaiban és 
fölperzseli egész környékét. 
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1 Babilóniai tájegység neve: nar mar ra tu = „Keserű folyó", a 
Tigris és Eufrátesz torkolatvidéke. Egyúttal szójáték is re j l ik a Merá-
ta j im szó mögött, m e r t a szó jelentése héber f o r m á j á b a n „kettős 
lázadást" jelent. — 2 Ez 23:23. Egy babilóniai arám törzs neve (Puqudu) 
Kelet-Babilóniában. De csatorna is szerepelt ezen a néven, ami megint 
csak tájegységre enged következtetni. Ugyancsak szójáték is akar 
lenni itt, mer t jelentése „meglátogatás = büntetés". — 3 34:22, 2Sám 
16:11, 2)Kir 18:25, 2Krón 36:23, És 10:6, 41:28, 48—14. — 4 4:6, 48:3, 
51:54. — 5 51:20, És 14:6. — 6 És 13:5. — 7 46:21, Zs 22:13, És 34:7. 
— 8 És 34:8, 47:3, 61:2, 63:4, 2Kir 25:1.9.13—17. — 9 És 51:5. 

Ezúttal egy nép, illetve uralkodója kapja Istentől a parancsot, 
hogy vonuljon Bábel ellen és hajtsa végre a heremet. A babiló-
niai tájnév, illetve helységnév az egész ország és annak fővárosa 
helyett szerepelnek és mint szójáték jelzik egyrészt Bábel maga-
tartását („kétszeresen lázadó"), másrészt a sorsát („büntető meg-
látogatás"). Egész Bábelen kell tehát végrehajtani azt a régi hadi-
törvényt, hogy a legyőzöttet, minden élő és élettelen jószágával 
együtt meg kell semmisíteni. Különösen is fontos volt az élelmi-
szerkészlet elpusztítása. Ezért hangzik el a felszólítás a 26. vers-
ben a várost elfoglalóhoz, hogy nyissa ki a magtárakat, hordják 
a piactérre és gyújtsák meg (vö. Deut 13:16k), hogy vágják le 
az állatokat. Ez utóbbit is szó szerint kell értenünk és nem átvitt 
értelemben Bábel katonaköteles ifjúságára vonatkoztatnunk, 
amint ezt több magyarázó teszi. 

A parancs elhangzása után azonnal következik annak végre-
hajtása. A jórészt Jeremiás könyvéből vett képekkel (vö. 4:6, 
6:1, 51:54) írja le a szerző az isteni parancs végrehajtásának 
eredményét: Csak az történt Bábellal, amit ő követett el fény-
korában a többi nép ellen. A népek pörölye volt sokáig, most 
ő törik össze a népek szeme láttára. Ezek csak ámulni és csodál-
kozni tudnak Isten ítéletének a gyors bekövetkezésén. 

Mert Bábel összeomlása nem véletlenül következik be. Sorsa 
Isten akaratából pecsételődik meg. Még akkor csapdát vetett 
neki Isten, amikor világuralomra tört, hiszen már akkor „kikez-
dett az Istennel". Saját erejében bízva és elbizakodva az Isten-
hez mérte magát, ez pedig egyet jelentett azzal, hogy beleesett 
Isten csapdájába, a sa já t sírját ásta meg. Hiszen Istennek csak 
ki kellett nyitnia tárházát, előszednie „kárhoztató fegyvereit", 
vagyis a rendelkezésre álló népeket (És 13:5) a hadszíntérre 
szólítania, hogy célját elérje. Az Isten tárházáról szóló kép nagy-
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szerűen szemlélteti, hogy milyen szuverén hatalommal irányítja 
Isten a történelmet: egyszer egyik, másszor a másik népet veti 
be haragjának fegyvereként a harcba, ha valahol igazságtalan-
ságot tapasztal. 

Bábel elestét jelentik Sionnak az összeomlott világbirodalom-
ból menekülők: így vett elégtételt Izráel Istene azon a népen, 
amely az általa kiválasztott népet leigázta, megalázta és elhur-
colta. 

A következő szakasz (29—32) leplezi le Bábel vétkét: „ . . . a z 
ŰRral szemben volt kevély, Izráel Szentjével szemben". Hasonló 
szemrehányással illette annak idején Ézsaiás próféta Asszíria 
királyát (És 10:5kk) és a szerző minden bizonnyal Ézsaiástól vet-
te kölcsön a véteknek és vádnak i lyen megfogalmazását, hiszen 
Ézsaiás könyvén kívül az Izráel Szentje kifejezés nem fordul elő, 
Jeremiás könyvében sem. 

Bábel tehát ugyanabba a bűnbe esett, mint Szanheríb asszír 
király (És 37: l lkk) és ezzel kihívta maga ellen Isten haragját. 
De meg kell tapasztalnia, hogy Isten nem hagyja büntetés nél-
kül, ha valaki semmibe veszi istenségét: „Én vagyok ellened te 
kevély, így szól az ÜR, a Seregek URa." A Bábelen végrehajtott 
ítéletben minden nép és a történelem Isteneként jelenti ki magát 
az Űr. 

IZRÁEL SZABADULÁSA 

50:33—34 

33 Ezt mondta a Seregek URa: 
Zsarolják Izráel fiait Júda fiaival együtt, 

fogva tartják mind, erősen fogják őket, 
nem akarják elbocsátani. 

34 De megváltójuk erősebb,1 Seregek URa a neve: 
Biztosan perli ügyüket, hogy nyugalmat-

szerezzen a földnek, Bábel lakosait 
pedig megrettentse. 

1 Lev 25:47kk, Jób 19:25, És 47:4. — 2 És 14:3.7.16. 
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Itt újból vigasztaló ige hangzik el Izráelhez és Júdához, akik 
még száműzetésben élnek, kiszolgáltatva az elnyomók erősza-
koskodásának és önkényének. Emberileg í télve reménytelen a 
nép helyzete. Hiszen önként aligha engednék haza a babilóniaiak, 
ahogyan annak idején nem volt erre hajlandó a fáraó sem (Ex 
7:14, 9:2). Emberi góél ki tudja ugyan váltani az adósok börtö-
néből honfitársát, de Bábellal szemben nincs hatalma! Istenében 
azonban hatalmas patrónusra talált Izráel. Isten Izráel megvál -
tója (Péld 23:11), akinek neve a Seregek URa, azaz mindenható 
(És 47:4). Ö töri meg a zsarnoki önkény hatalmát, aki mindig 
az elnyomottak védő ügyvédje volt. Most is hatásosan képvisel i 
népe ügyét. Igazságos ítéletet tart és a zsarnok Bábéinak a lako-
saira nyugtalanságot, rettegést és háborút hoz, az egész lakott 
világnak és a népeknek pedig békét és nyugalmat ád. 

ISTEN ESZKÖZE 

50:35—46 

35 Kardot a káldok ellen, 
— így szól az ÜR — 
és Bábel lakosai ellen, 

vezetői és bölcsei ellen !L 

36 Kardot a hencegők ellen,2 

hogy eszüket veszítsék! 
Kardot vitézei ellen, 

hogy rettegjenek! 
37 Kardot lovai és harcikocsijai, 

az egész keverék nép ellen, mely közte van,3 

legyenek asszonyokká !4 

Kardot tárházai ellen, 
legyenek prédává! 

38 Kardot a vizei ellen,5 

száradjanak ki, 
mert faragott képek országa0 

és szörnyalakokkal dicsekszenek. 
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39 Azért vadmacskák laknak ott vadkutyákkal7 és struccmada-
rak laknak benne. Soha többé nem lakják, lakatlan lesz nemze-
dékről nemzedékre. 40 Ahogyan fölforgatta Isten8 Sodomát és 
Gomorát, meg a szomszédságát, így szól az ÜR, úgy itt sem lakik 
senki és nem tartózkodik benne emberfia. 

1 És 47:19, Dán 5:30. — 2 48:30, És 44:25. — 3 25:20.24, 46:9, Ez 
30:5. — 4 48:41, 51:30, Náh 3:13. — 5 51:32.26, És 44:27, Jel 16:12. — 6 
2. v., 51:44.47.52. — 7 Tk. sakálokról van szó. Csak a héber szöveg 
szójátékát aka r tam ezzel a fordítással érzékeltetni a magyarban is. 
— 8 Gen 19:25, És 13:19. 

Isten eszköze akaratának a végrehajtásában a szerző szerint 
a háború, melyet itt a „ka rd" jelképez (vö. 37b—38a). Isten ú j r a 
meg új ra lecsap a karddal a káldokra, amíg csak el nem tűnik 
mindaz, ami Bábéinak ha ta lmat és tekintélyt, biztonságot és 
jólétet adott : a kormány és a politikai vezetők, a bölcsek és 
hencegők, a hadsereg és a zsoldosok, a harci kocsik és lovasaik, 
de még azok a kincsek is, amiket rablóhadjáratain zsákmányolt 
Bábel és azok a vízvezetékek és csatornák, amelyekkel öntözték 
az egész országot és te rmékennyé tették. Vizei kiszáradnak, mer t 
nem tar t ják karban a csatornákat háború idején és így nagy 
folyói ellenére is sivár pusztává lesz az egész ország, ahol már 
csak vadmacskák és sakálok tanyáznak. Az emberi településre 
is ugyanúgy alkalmatlan lesz, mint Sodorna és Gomora egész 
vidéke. 

AZ ÉSZAKI ELLENSÉG 

50:41—46 

41 Egy nép jön északról,1 

nagy nemzet és nagy királyok 
kelnek föl a föld legvégéről. 

42 Ijjat és kopját ragadnak, 
kegyetlenek, n e m irgalmaznak. 

Hangjuk zúg, mint a tenger > 
és lovakon nyargalnak. 
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Egy emberként sorakoznak 
ellened a harcra, Bábel leánya. 

43 Hallotta hírüket Bábel királya: 
kezei elernyedtek, 

szorongás vett erőt rajta, 
vonaglás, mint a szülőasszonyon. 

44 íme, mint oroszlán jön fel, 
a Jordán erdőségéből az állandó legelőre, 

de egy pillanat alatt elűzöm onnan 
és a kiválasztottat rendelem föléje. 

Mert ki fogható hozzám, 
ki idézhet meg engem és melyik 

pásztor szállhat szembe velem? 
45 Halljátok azért az ŰR végzését, 

amit Bábelről hozott 
és gondolatait, amiket elgondolt 

a káldok országa ellen: 
Bizony széthurcolják őket, 

a legkisebb juhokat is, 
bizony megretten tőlük a legelő is. 

46 A kiáltástól „Bevették Bábelt!" 
megrendül a föld, 

kiáltása hangzik a népek között. 

1 9. v., 25:14, 51:27, Jel 17:16. — 2 A 41—13. versek megfelelnek 
6:22—24-nek, a 44—46. versek pedig 49:19—21-nek. 

A 41—43. versek csak azzal a különbséggel térnek el 6:22— 
24-től, hogy ott az „északi nép" Jeruzsálem ellen vonult félel-
metes hatalommal és harcizajjal. A történelem kereke tehát for-
dult egyet: Bábel, az egykori északi ellenség szerepet cserélt: a 
fenyegető hatalomból fenyegetett ország lett és most ellene 
támad az „északi ellenség". A történelmi igazságszolgáltatást 
látja ebben a szerző. 

A 44—46. versekkel az Edóm ellen mondott próféciában már 
találkoztunk (49:19—21), de eredeti helye itt van. Nem tekin-
tendő túlzásnak, hogy a Bábel elestéről szóló hír eljut a föld 
minden népéhez és megrengeti még a földet is. Egyébként a 
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szakasz részletesebb m a g y a r á z a t á v a l i t t nem foglalkozunk, h a -
n e m u ta lunk c supán a 6:22—24-hez és 49:19—21-hez m o n d o t -
t a k r a . 

BÁBEL H A T A L M A ÉS BUKÁSA 

51:1—26 

1 Ezt mondta az ŰR: 
Támasztok Bábel ellen, 

Léb-Kámaj lakosai ellen1 

pusztító szellemet.2 

2 Szórókat3 küldök Bábel ellen, 
akik szélnek szórják 

és kiseprik országát, 
ha megtámadják köröskörül 

a veszedelem napján. 
3 Az íjjász feszítse íj ját 

és öltse föl páncélját! 
Ne kíméljétek ifjait, 

irtsátok ki egész seregét!4 

4 Hulljanak a halálra sebzettek 
a káldok országában és a 

ledöföttek az utcákon! 
5 Mert megtelt országuk vétkes adóssággal 

Izráel Szentjével szemben. 
6 Meneküljetek Bábelből, 

mentse mindenki az életét, 
ne vesszetek el a bűne miatt, 

mert az ŰR bosszúállásának ideje ez, 
megfizet neki tetteiért. 

5 Bizony nem hagyta özvegyen Izráelt és Júdát 
Istene, a Seregek URa. 

7 Aranyserleg volt Bábel az ÜR kezében,5 

megrészegítette az egész földet. 
Borából ittak a népek, azért 

vesztették el eszüket a népek.6 
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8 Hirtelen bukott el Bábel, tört össze, 
jajgassatok fölötte! 

Szerezzetek balzsamot a sebére, 
talán meggyógyul ! 

9 Gyógyítgattuk Bábelt , 
de nem gyógyult meg. 

Hagyjátok hát és menjünk, 
ki-ki a hazájába, 

mert az égig ért ítélete, 
fölemelkedett a fellegekig. 

10 Kiderítette az Ü R igaz ügyünket, 
jöjjetek, beszéljük el Sionban, 

az ÜRnak, Istenünknek művét ! 

11 Hegyezzétek a nyilakat, 
készítsétek a pajzsokat! 

Fölserkentette az ÜR 
a méd királyok lelkét, 

mert fel akarja dúlni Bábelt. 
Bizony, az ÜR bosszúállása ez, 

bosszút áll templomáért. 
12 Bábel falai ellen emeljetek zászlót, 

erősítsétek meg az őrséget, 
állítsatok őrszemeket, 

helyezzétek el a lesben állókat! 
Mert az ÜR határozott7 és 

meg is cselekszi, amit 
kijelentett Bábel lakosai ellen. 

13 Te nagy vizek mellett lakozó, 
kincsekben gazdag, 

eljött a véged, 
betelt a mérték.8 

14 Megesküdött a Seregek URa 
saját magára: 

Bizony, elárasztalak annyi 
emberrel, mint a sáska, 

és ujjongásban 
törnek ki fölötted. 
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15 Ö alkotta a földet erejével,9 

Ö szilárdította meg a vi lágot bölcsességével, 
az 0 érte lme feszítette ki az egeket. 

16 Mennydörgő szavára víztömeg támad az égben 
és ködfelhőt hoz fel a föld széléről. 

Villámokat alkot az esőhöz 
és szelet hoz ki tárházából. 

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

mert hazugság az öntvénye, 
nincsen abban lélek. 

18 Hiábavalók, nevetséges dolgok, 
meglátogatásuk idején elvesznek. 

19 N e m olyan, mint ezek, Jákób Osztályrésze, 
mert Ö a mindenség formálója, 

Izráel pedig örökségének törzse, 
a neve: Seregek URa! 

20 Kalapácsom voltál,1 0 harci eszközöm, 
összezúztam veled népeket, 

és feldúltam veled királyságokat. 
összezúztam veled harcikocsit és kocsisát. 

21 összezúztam ve led lovat és lovasát, 
22 Összezúztam veled férfit és nőt, 

összezúztam veled öreget és fiatalt, 
összezúztam veled i f jat és szüzet. 

23 összezúztam ve led pásztort és nyájat, 
összezúztam veled szántóvetőt és igavonóját, 

összezúztam veled helytartókat és elöljárókat.11 

24 Megfizetek Bábelnek, a káldok országa minden lakosának 
mindazért a rosszért, amit Sionban elkövettek szemetek láttára, 
— így szól az ÜR.12 

25 Én fordulok ellened, te rombolás hegye,13 

— így szól az ÜR, 
aki romlásba döntötted az egész földet. 

Kinyújtom rád kezemet, 
legörgetlek a sziklák közül 

és égő heggyé teszlek.14 
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26 N e m vesznek belőled sarokkövet,1 5 

sem alapkövet, 
mert örökös pusztaság leszel,16 

— így szól az ŰR. 

1 A léb qáma j jelentése „ellenségem szíve (középpontja)". Műszó, 
ún. atbas a kaszdím (káldok) szó helyett. Az AJBC-t két sorban egymás 
a lá í r ják, először előre, ma jd há t r a és az első sor betűit a második 
sor betűivel helyettesítik. Szellemes szójáték (vö. 50:21), hiszen Babi -
lónia valóban középpontja volt a világnak. — 2 Sokan így ford í t ják : „a 
pusztító lelkét" (vö. 11. v., 22:7). Semmiképpen sem személyes démon, 
mint 2Sám 24:16-ban, hanem az az erő, amely az ellenséges hada t 
lelkesíti. — 3 Akik a szórólapátot kezelik, vö. 15:7, Ez 22:15, Mt 
3:12. — 4 50:21. — 5 Jel 17:4. Vö. Náh 3:4. — 6 25:16. — 7 4:28, Je r 
Sir 2:17. — 8 És 38:12. — 9 A 15—19. versek megegyeznek 10:12—16-al, 
ezért a jegyzeteket és párhuzamos helyeket lásd ott! — 10 50:23, És 
10:5.15. — 11 Vö. Ez 23:6. A pahót megfelel az akkád bél paháti vagy 
pihati szónak = egy tar tomány ura. Szagan = akkád sakun vagy 
sakan = helytartó. — 12 50:15—29. — 13 És 13:2, Zak 4:7. — 14 Jel 
8:8. — 15 És 13:19.20. — 16 50:40. 

Az egész 51. fejezetnek a témája szintén Isten ítéletének a 
végrehajtása Bábelen. Csak annyi különbség állapítható meg a 
két fejezet között, hogy ebben az 51. fejezetben kizárólag Bábel 
dicstelen bukásáról van szó. Izráel Istene megbünteti a büszke 
Bábelt és megtorolja ra j ta minden gonoszságát és azt a jogta-
lanságot, amit a választott nép ellen elkövetett. 

Isten Bábel ellen fordul (51:1—6). Az első szakaszban beje-
lenti a szerző, hogy Isten „pusztító szellemet" küld Bábel ellen. 
A kifejezésen lehet értenünk valamilyen földöntúli hatalmat 
(Weiser, Jeremia II), de az északi ellenséget is. Feladata az, hogy 
Bábelt mint léb qámaj-1, az istenellenes hatalmak szívét és 
centrumát, megsemmisítse. A szójáték (atbas) rendkívül találóan 
illik Bábéira, mert Bábel mindig a világ központjának tudta 
magát („minden ország között Bábel a legnagyobb ország" — 
mondja egy babilóniai szöveg, vö. H. Winckler, Altorientalische 
Forschungen, 1. Reihe VI. 1897. 469k). 

Az ítélet módját a szórólapát ismert képével vezeti be a szerző 
a 2. versben. A pusztító kicsépeli először a magot, majd szóró-
lapátjával a szélnek ereszti, a szérűt pedig alaposan kisepri. 
Így kell az ellenséges csapatoknak is rátörniök az országra, szóró-



lapáttal a kezükben. De nem azért, hogy elválasszák a búzát a 
polyvától, hanem hogy a lakosságot kiszórják az országból, a 
földet pedig pusztává söpörjék. 

A 3. versben már kép nélkül szólítja fel Isten az ellenséges 
katonákat, hogy indítsanak koncentrált támadást Bábel ellen: 
ne lankadjanak, ne kíméljenek senkit és semmit, hanem hajtsák 
végre a heremet, mint 50:21.26kk-ban. Addig folytassák a mé-
szárlást, amíg az egész országot és Bábel utcáit meg nem töltik 
a lemészároltak hullái. Bármilyen borzalmas is ez a háború, 
Bábel megérdemelte, mert Izráel Szentje ellen vétkezett, amikor 
feldúlta szentélyét Jeruzsálemben. 

Az 5. és 6. vers sorait az értelemnek megfelelően rendeztem. 
Az izráeli és júdeai száműzöttek még Bábéiban vannak. Pedig 
ott már dúlnak a harcok és mindenkinek az élete veszélyben 
van. Mi lesz a száműzöttekkel? A szerző most feléjük fordul 
és megvigasztalja őket: Isten nem akarja , hogy a választott 
nép elpusztuljon Bábel lakosságával együtt. Mert az Ötestámen-
tom gyülekezete vétkezett ugyan Ura ellen, hűtlen volt a szövet-
ség Istenéhez és megszegte az ahhoz fűződő parancsolatokat, 
de az Űr nem akarja és nem tudja cserben hagyni népét, mert 
nem akarja feladni azt a jövőt, amit ő maga tűzött ki maga elé: 
hogy ezen a népen keresztül szerez üdvösséget az egész világnak. 
A választott nép lehet hűtelen, de Isten hű marad hozzá: most 
is választott népének tekinti és hazahozza, ahogyan megígérte 
Jeremiás próféciájában (29:lkk, 31:lkk). Nem mondta fel sem 
Júdának, sem Izráelnek a szövetséget, tehát nem kell elhagyott 
özvegyként maradniok az idegen országban (vö. 3:1, És 44:4k). 
Ezért hangzik el a felszólítás hozzájuk, hogy meneküljenek a 
rettenetes ítélet színteréről olyan gyorsan és minden kérdezés nél-
kül, ahogyan annak idején Lótnak kellett menekülnie Sodomá-
ból. Mert Isten nem akarja elpusztítani az ártatlanokat a bűnö-
sökkel együtt, Bábellal együtt nem szabad elpusztulnia Isten 
gyülekezetének. 

Bábel menthetetlen (51:7—10). Ebben a szakaszban arany-
serleghez hasonlítja a szerző Bábelt. A serlegből Isten parancsára 
inniok kellett a világ összes népeinek. A hasonlat emlékeztet a 
harag serlegére Isten kezében, amelyről 25:15k-ban volt szó. 
A hatás is ugyanaz mindkét esetben. Ott megrészegednek Isten 
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haragjának a borától, akik isznak a serlegből, itt elveszítik józan 
ítélőképességüket, akaratlan eszközökké válnak Bábel hatalmá-
nak és erejének láttára. 

Valamikor — ezt akarja a szerző képletesen mondani, — eszköz 
volt Bábel az ítélkező Isten kezében. Hatalmával és ragyogásával, 
kultúrájával és kultuszával elkápráztatott minden népet. Persze 
arról is beszél a krónika, hogy ez a magas kultúrájú nép egyút-
tal az erkölcstelenségnek a hordozója és terjesztője is volt az 
akkori világban. Most azonban elérkezett ragyogásának az alko-
nya. Elérkezett az ideje annak, hogy sirató éneket énekeljenek 
fölötte! Hiszen Bábel halálosan beteg! Orvosok jönnek, orvossá-
gokat hoznak és próbálják meggyógyítani a halálos beteget 
(8:22, 46:11). De hiába konzultálnak mellette az egész világ orvo-
sai, hiába próbálják meggyógyítani az akkori világ legjobb orvos-
ságaival, az eredmény megsemmisítő: az orvosság csődöt mond 
és az orvosok ott hagyják betegágyán az előkelő beteget, haza-
mennek. 

A rendkívül szép költői előadásmódot nem szabad megzavarni 
azzal a hívatlan kérdéssel, hogy t. k. kik is voltak ezek az orvo-
sok. Az egész jelenet azt akar ja jelképezni, hogy az isteni ítélet-
tel szemben nincs orvosság, nincs balzsam sem égen, sem földön, 
ahogyan a 9. vers Zsolt 36:6-és 57:ll-re emlékeztetve erre vilá-
gosan utal is. 

A 10. vers arról tanúskodik, hogy milyen gyakran olvashatták 
ezt a költeményt a zsidó istentiszteleteken. De azt is bizonyítja, 
hogy a későbbi kor mennyire átértékelte a fogság teológiai értel-
mét. Ebben a versben ugyanis a szerző véleményével ellentétben 
az a szempont érvényesül, hogy Izráel ártatlanul került fogságba 
és csak a világ szemében tűnt úgy, hogy vétkei miatt küldte 
Istene száműzetésbe. Most azonban, ebben a történelmi nagy 
pillanatban, amikor Isten ítéletet tart Bábelen, amikor a szám-
űzöttek megszabadulnak — most napvilágra hozza Isten a válasz-
tott nép ártatlanságát, az „igazát" és tisztára mossa népét a világ 
szemében is! 

A fővárost! elfoglalják (51:11—14). Ebben a szakaszban azt a 
parancsot kapják a fővárost már bekerített csapatok, hogy indít-
sanak végső támadást ellene. Rövid, pattogó vezényszavakat 
hallunk, amelyek 46:3k.9-re emlékeztetnek. A 11. vers második 
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fele későbbi toldalék, esetleg És 13:7-ből. Akkor kerülhetett 
bele a költeménybe, amikor már Círusz perzsa király elfoglalta 
Bábelt. Éppen ezért itt is a perzsákról van szó és nem a médek-
ről, hiszen amikor Círusz 538-ban elfoglalta Bábelt, akkor már 
a médek régen alattvalói voltak a perzsáknak. Sokkal lényege-
sebb azonban a versnek az a része, hogy a jeruzsálemi templom 
elpusztítása váltotta ki Isten haragját (vö. 50:15.28). 

A következő versben megállapítja, hogy Bábel ostromát az 
Űr határozta el. Ez már nem idegen a költemény egész gondo-
latmenetétől és teológiai álláspontjától, hiszen a szerző ismé-
telten beszélt eddig is arról, hogy az egyes történeti események 
mögött maga az Űr az értelmi szerző. Elsősorban És 13/14-re 
és talán a szerző előző jövendöléseire gondol, amikor azt mondja, 
hogy Isten már korábban is tett kijelentéseket Bábel lakosai 
ellen és most ezek a kijelentések teljesednek be. 

A 13. versben megint Bábelhez tér vissza. Közvetlenül szólítja 
meg a hatalmas és gazdag várost, amelyet erős várfalak és kettős 
várárok vettek körül. De sem a bőséges vízellátás, sem megmér-
hetetlen kincse nem tudja megvédeni a várost. Betelt a mérték 
és ahol Isten cselekszik, ott hiábavaló minden emberi védekezés. 
Mint a sáskák nyomulnak be az ellenséges csapatok a városba 
és csatakiáltásuktól hangzik az egész város. 

Isten dicsérete (51:15—19). Ezek a versek teljesen megfelelnek 
10:12—16-nak s ezért az ott mondottakra utalok. Viszont azért 
került ide ez a szakasz, hogy Isten és a bálványok között az 
ég és föld különbséget érzékeltesse és bizonyítsa, hogy miért 
nincs menekvés Isten ítélete elől. A mindenható Isten fölötte áll 
minden földi hatalomnak és isteneiknek, hiszen ő a menny és 
föld teremtője, ő kormányozza a világot hatalommal és bölcses-
séggel. 

Bábel méltósága, bűne és bukása (51:20—26). Ez az ének a 
kalapácsról stílusában és felépítésében is emlékeztet a kardról 
szóló énekre 50:35kk-ban. Korábban sokan Bábel ellenségére 
vonatkoztatták. Mivel azonban 50:23-ban „az egész világ pörö-
lyének" mondja Bábelt, itt is róla van szó. Isten ítéletének ke-
mény eszköze és fegyvere volt Bábel. Népeket és országokat 
tört össze vele Isten, ha elhatározta azok megsemmisítését. Ehhez 
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hasonlóan látta annak idején Ézsaiás Asszíriának, „haragja bot-
jának, kárhoztatása vesszejének" a szerepét (10:5). De sem Asszí-
ria, sem Bábel nincsenek bebiztosítva ezért Isten ítélete ellen. 
Ellenkezőleg! A 20—23. versek csak azért mondják el a törté-
neti hátteret, hogy azután annál tisztábban rajzolódjék ki a 
ra j tuk végrehajtott ítéletnek a komolysága. 

Amíg eszközként használta fel Isten Bábelt, addig az ő meg-
bízásából igázta le az országokat, pusztította el a meghódított 
népeket, nem kímélve a gyermekeket és öregeket sem. Ezt a 
szerepét azonban befejezte, világuralmi küldetésének vége és 
áldozatul esik Isten megtorló ítéletének (24). Mert egyet nem 
lett volna szabad Bábéinak elkövetnie: Siont bántania. Ezért kö-
vetkezik be most a próféta és hallgatóinak az életében az ítélet. 
Maga az Űr szólítja egykori eszközét és szolgáját (Nebúkadrec-
car Jeremiás szerint Isten szolgája!) ítélőszéke elé. Az a kéz, 
amely egykor Bábelt, a „kalapácsot" forgatta, most ellene fordul. 

A szerző égbetörő hegyhez hasonlítja a világhatalmat (vö. 
51:53). Az ókor földrajzi elképzelése szerint a világot északon 
hatalmas hegy zárja le, amelyet a világ hegyének neveztek s 
amely egyúttal az istenek lakóhelye is volt (És 14:13k). A szerző 
lakóhelyét tekintve Bábel messze északon volt és mivel ő is 
nagyon jól tudta, hogy Bábel a völgyben és nem magaslaton 
terült el, a hegy a szerző szemében csak kép Bábel hatalmának 
és nagyságának az érzékeltetésére (vö. 46:18). A rombolás hegyé-
vel szemben azonban most maga Isten lép fel „rombolóként". 
Óriásként darabokra töri a hatalmas hegyet és a mélybe görgeti 
az egyes darabokat, úgyhogy a város hatalmas kőrakássá lesz 
(vö. 25:12). De ezzel sem elégszik meg. Hatalmas tüzet gyújt és 
mészporrá égeti az összetördelt sziklatömböket, hogy egyetlen 
ép kődarabot se találjon benne az utókor, amiből a várfalat vagy 
a palotákat valaha is felépíthetné. Hasonló képet használ 
Ézsaiás is, amikor arról beszél, hogy Isten mésszé égeti a népe-
ket (33:12). A tűz mindig az ítélet képe egyébként is, mellyel 
szemben nincsen mentsvár. A pusztulás végleges lesz itt is: Bábel 
örökre pusztaság lesz! 
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BÁBEL B Ű N E I 

51 :27 -58 

27 Tűzzetek ki zászlót az országban, 
fújjátok meg a kürtöt a népek között, 

indítsátok ellene szent háborúba a népeket,1 

hívjátok ellene Arárat, Minní 
és Askenáz királyságait!2 

Rendeljetek föléje írnokot,3 

vonultassátok föl a lovakat, 
mint borzasztó sáskahadat! 

28 Indítsátok ellene szent háborúba 
a népeket, a médek királyait, 
helytartóit, minden elöljáróját 
és az uralma alatt álló egész földet! 

29 Megrendül a föld és megvonaglik, 
mert beteljesedik Bábelen az ÜR gondolata, 

hogy Bábel földjét lakatlan 
pusztasággá teszi/1 

30 Abbahagyták Bábel vitézei a harcot, 
ülnek az erődökben, 

eltűnt vitézségük, 
asszonyokká lettek,"1 

pedig lakhelyeit felgyújtják 
és zárait letörik.6 

31 Futár futárt követ, 
hírnök hírnököt, 

hírül adni Bábel királyának, 
hogy városát elfoglalták mindenütt. 

32 Elfoglalták a réveket, 
leégették a bástyákat,7 

és a harcosok megháborodtak. 
33 Mert azt mondja a Seregek URa, Izráel Istenei 

Bábel leánya olyan, mint a szérű, 
mikor már döngölik, 

kevés híja és eljön 
az aratás ideje. 
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34 Fölfalt engem, megolvasztott 
Nebúkadreccar, Bábel királya: 

üres edényként félretett. 
Elnyelt, mint a sárkány,8 

megtöltötte bendőjét 
és elűzött örömömből. 

35 A testemen e lkövetet t erőszak 
szálljon Bábéira — 

mondja ezt a Sión lakója!9 

Az én vérem Káldea lakosaira — 
mondja ezt Jeruzsálem! 

36 Azért így szól az ŰR: 
Én perlem ügyedet 

és bosszulom bosszúdat. 
Kiszárítom a tengerét,1 0 

kiapasztom a forrását. 
37 Bábel kőhalommá lesz,11 

sakálok tanyájává, 
borzadály és felszisszenés tárgya 

lesz és lakatlan.1 2 

38 Még együtt ordítanak, mint f iatal oroszlánok. 
morognak, mint az oroszlánkölykek. 

39 Mikor nekihevülnek, lakomát készítek nekik, 
lerészegítem őket; hogy vigadva 

szenderedjenek örök álomba, 
melyből nincs ébredésük — így szól az ÜR.13 

40 Vágóhídra v iszem őket, mint a bárányokat, 
mint kosokat a bakokkal együtt . 

41 Hogy foglalták el Sésakot,14 bevették, 
akit dicsért az egész föld. 

Milyen borzasztóvá vált 
Bábel a népek között! 

42 Feljött Bábel e l len a tenger, 
elborította a hullámok özöne. 

43 Városai pusztává lettek, 
szikkadt és s ivár földdé, 

6· 83 



országgá, melyben nem lakik senki 
és nem m e g y át rajta senki emberfia. 

44 Megbüntetem Bélt 1 5 Bábéiban 
és kihúzom szájából, amit elnyelt . 

N e m özönlenek hozzá többé a népek. 
Bábel várfala leomlik, 

45 jöjj ki belőle népem,1 6 

és mentse mindenki az életét 
az ŰR izzó haragjától! 

46 Ne lágyul jon meg szívetek és ne fé l jetek, ha hír hírlik a 
földön,17 ha egyik esztendőben ez a hír járja, a másik esztendő-
ben másik hír, ha erőszak lesz a földön, és uralkodó tör uralkodó 
ellen!18 

47 Mert e l jön az idő és meglátogatom Bábel faragott képeit. 
Egész országa megszégyenül és halálos sebtől hullik el benne 
mindenki. 48 Ujjongani fog Bábel fölött ég és föld10 és minden, 
ami bennük van. Mert északról törnek rá a pusztítók — így szól 
az ÜR. 49 Elbukik Bábel is Izráel halálra sebzettjei miatt , aho-
gyan Bábel miatt elhullottak az egész föld halálos sebesültjei . 50 
Ti a fegyver elől megmenekültek, siessetek, ne álljatok meg! 
Gondoljatok még a távolban is az ÜRra és jusson eszetekbe Je-
ruzsálem! 51 Szégyelnünk kell magunkat, mert gyalázatot kel-
lett hallanunk, szégyenpír borítja arcunkat, mert idegenek ha-
toltak be az Ü R házának szentélyébe. 

52 Eljön azért az idő — így szól az ÜR, amikor meglátogatom 
faragott képeit s akkor hörögnek az egész országban a halálra 
sebzettek. 53 Ha az égig emelkedik is Bábel 2 0 és ha lezárja is 
erős magaslatát, a pusztítók akkor is rátörnek, akiket én küldök, 
— így szól az ÜR. 

54 Segélykiál tás hallatszik Bábelből és n a g y romlás a káldok 
országából. 55 Mert elpusztítja az ÜR Bábelt , elnémítja benne a 
nagy hangot, még ha úgy zúgnak is hul lámai , mint a nagy vi-
zek és visszhangzik harsogásuk. 56 Bizony, pusztító tör Bábéira, 
elfogják vitézeit , összetörik íjjukat, mert a megtorlás Istene, 
az ÜR, biztosan megfizet.2 1 57 Lerészegítem vezetőit és bölcseit, 
helytartóit, elöljáróit és vitézeit . Örök álmot alusznak és nem 
ébrednek föl —, így szól a Király, akinek Seregek URa a neve. 
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58 Ezt mondta a Seregek URa: 

Bábel széles várfalát 
teljesen lerontják, 

és magas kapuit 
a tűz megéget i . 

Így fáradoznak népek a semmiért ," 
nemzetek a tüzért, míg bele nem fáradnak. 

1 22:7. — 2 Arárat akkád nyelven Urartu (Gen 8:4, És 37:38). 
Nem hegység, hanem örmény fennsík, amelyhez keleten az Ararát 
hegy is tartozik. Az asszíroknak súlyos harcokat kellett folytatniok 
az északi szomszéd ellen és csak nehezen tud ták megtörni hata lmukat . 
— Minní akkád nyelven Mannaj, amely szintén Médiához, illetve 
Perzsiához tartozott. — Askenáz Gen 10:3 szerint Gómer fia. Szintén 
Örményország része volt, vagy azzal ha táros terület, valószínűleg 
Mannaj-tól északra. — 3 — A tvfszar (Náh 3:17) az írnok a k k á d neve 
(tupsarru). I t t azonban katonai rangot, vagy csapatrészt is jelenthet. 
— 4 50:13.39.40, És 13:20—22. — 5 48:41, 50:37, És 19:16. — 6 J e r Sir 
2:9, Ám 1:5, Náh 3:13. — 7 Sem a mocsár, sem a tó ford í tás (vö. 
Ex 7:19, 8:1, És 14:23, 35:7, 41:18, 42:15) nem illik bele az összefüg-
gésbe. Ezért fordítom az a r a b 'ugm gvöknek megfelelően így: „szi-
lárd terep", „bástya". — 8. És 27:30, Jel 19:9. — 9 Zs 137:8. — 10 
50:38. — 11 50:39, És 13:22, Je l 18:2. — 12 25:9.18. — 13 57. v. — 14 
25:26. — 15 50:2, És 46:1. — 16 6. v„ 50:8, Je l 18:4. — 17 2Kir 19:7. 
— 18 Mt 24:6k. — 19 Zs 69:11, És 44:23, 49:13. — 20 14:12, 49:16, 
51:25, Zs 139:8, Ám 9:2, A b 4. v. — 21 24. v., Deut 32:35, Zs 94:1. — 
22 Hab 2:13. — 23 Vö. 3:14kk, 32:15, 33:4kk. 12k. — 24 27:7, 29:10 
— 25 Vö. Jel 18:21. 

Közel a bukás ideje (51:27—33). U t o l j á r a hangz ik el a p a r a n c s 
Is ten szá jábó l a nagy t á m a d á s r a Bábel e l len. Az egész vi lágot 
megmozga tó , de m e g is r e n d í t ő esemény ez, amikor az Ű r m e g -
va lós í t j a t e r v é t (vö. 4:7) és e lpusz t í t j a Bábe l t . Az egyesül t m é d — 
perzsa b i r o d a l o m a fő e l lenség, de a v i lág m i n d e n részéből é rkez -
nek népek a s a j á t zász la juk a la t t és m e g s z á m l á l h a t a t l a n t ö m e g -
ben v o n u l n a k fe l a lovascsapa tok a v i l ágvá ros ellen. M o s t is 
Is ten u r a l m á n a k az é rvényes í t é sé rő l v a n szó a v i l ágban , m i n t 
amiko r E g y i p t o m és Assz í r i a ellen f o l y t a harc . A r r a a nagy 
ké rdés re kel l vá lasz t a d n i a e n n e k a h a r c n a k , hogy k inek a kezé-
ben van a t ö r t éne l em i r á n y í t á s a : a v a k sorsra v a n - e bízva, 
vagy Is ten a k a r a t á r a és n e k i az a végső cél ja , hogy igazság és 
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béke uralkodjék a világon (vö. Mik 6:8). A kérdés Isten javára 
dől el Bábel összeomlásával. 

Nem csoda tehát, hogy a babilóniai katonák harci kedve meg-
törik. Asszonyi félelem (a vajúdás előtti félelemre utal a szerző) 
bénítja meg a harcosokat. A hiábavaló ellenállás kimerítette 
őket és a vár védelmét feladva visszavonulnak az erődítmények-
be a város belsejében. Egyik erődítmény a másik után esik az 
ellenség kezébe: a kapukat betörik és lángba borítják az egész 
várost. Egymás után érkeznek a fullajtárok a királyi várba és 
jelentik a királynak, hogy mi a harci helyzet. Az utolsónak már 
azt kell jelentenie, hogy az ellenséges haderő minden oldalról 
betört a városba, a bábeliek hadi rendje felbomlott: itt a vég! 

Az ostrom leírása annyira eleven, szemléletes és valósághű, 
hogy szinte arra kellene gondolnunk, hogy maga a szerző szem-
tanúja volt az ostromnak. A 33. vers azonban világosan jelzi, 
hogy mindez még nem következett be, csak a szerző látja m á r 
víziószerűen a hamarosan bekövetkező eseményeket. Egy képet 
használ ennek érzékeltetéséhez a szerző. Mielőtt hozzáfognának 
az aratáshoz és a gabona kicsépeléséhez, a szérűt, tehát ahol ki-
csépelik a gabonát, alaposan meg kell tisztítani és a talaj t el 
kell egyengetni és le kell döngölni. Mindenki tudja, hogy hama-
rosan a szérűre kerül az ú j termés, ha ez a munka elkezdődik 
a szérűn. Bábel városa is ilyen szérű, ütött utolsó órája, mer t 
hamarosan elkezdődik az aratás, vagyis az ítélet. 

Jeruzsálem és Bábel bűne (51:34—40). A szakasz első felében 
Jeruzsálem azzal vádolja Bábelt, hogy olyan mint a mérhetetlen 
étvágyú sárkány: elnyelte az egész országot, megtöltötte vele a 
bendőjét a Jeruzsálemben zsákmányolt emberekkel és egyéb 
kinccsel-drágasággal. Nem elégedett meg azzal, hogy Jeruzsálem 
lakói közül éppen az elitet, a nép krémjét elhurcolta, hanem fel 
is dúlta és a kiszipolyozott várost és országot úgy hagyta ott, mint 
valami üres edényt és így Izráel népének a gyönyörűségét, örö-
mének a tárgyát, a hazáját is elrabolta. 

A panaszt és vádat követi a kérés: fizessen meg az Ür Bábéi-
nak tettéért, ér je hasonló sors őt is! A fogságban élők között 
minden bizonnyal gyakoriak voltak az ilyen vádak, panaszos 
felkiáltások és „imádságok". Isten magáévá teszi a kérést és ki-
hirdeti, hogy most kezébe veszi népének az ügyét, megtorolja 

86 



Bábel lakosain az Izráel ellen elkövetett jogtalanságot és gonosz-
ságot. Mint egykor Egyiptomban a Nílust (vö. És 18:2, 19:5), 
most az Eufráteszt apasztja ki forrásával és egész csatornarend-
szerével együtt. A vizek eltűnésével lehetetlenné válik az ország 
védelmezése és megművelése és a főváros kőhalmazzá, a virágzó 
mezőgazdasággal rendelkező ország kietlen és lakatlan sivataggá 
válik. 

Az emberek még nem sejtenek semmit. Gondtalanul szórakoz-
nak és vigadnak. Még oroszlánoknak képzelik magukat, még 
morognak prédájuk teteme fölött. De az Űr már vár arra, hogy 
a. legalkalmasabb pillanatban lecsapjon rájuk. Amikor egészen 
neki hevülnek, lakomát készít nekik és föltálalja. Részegen 
rogynak össze, álomba merülnek, amelyből nincs többé ébredés. 
Ebben az állapotban azután olyanok lesznek, mint a bárányok 
(És 34:6k) és az Űr a vágóhídra viszi őket. 

Gúnydal Bábel felett (51:41—43). Tartamilag semmi újat nem 
mond ez a szakasz. A felvonuló ellenséget a tenger hullámaihoz 
hasonlítja (vö. 47:2): elborítják az egész országot és a világváros 
közmondásos ragyogása közmondásos nyomorúsággá lesz. 

Bábel és istene ellen (51:44—58). Bábellal együtt megbukik 
Bél is, Bábel híres főistene, akihez özönlöttek a népek. Hiszen 
Bél volt a világ gazdagságának, kincseinek az elnyelője, többek 
között a jeruzsálemi templom kincsei is oda kerültek. Most ki 
kell adnia a rablott kincseket és temploma kiürül. 

Bélen és templomán kívül volt még valami a büszke metro-
polisban, amiről az egész akkori világ beszélt. Bábel várfalai 
voltak ezek, a világ leghatalmasabb erődítménye, az ókor hadi-
technikájának legimpozánsabb alkotása. A kétszeres, sőt rész-
ben három- és négyszeres vastagságú várfal 8 km hosszú volt 
és ha hozzá vesszük a keleti falat is, akkor 18 km. És ha a falak 
közti részt is beleszámítjuk, akkor a falak 17,5 m szélesek vol-
tak. Egy földsánc, az ún. méd-fal zárta el az Eufrátes és Tigris 
közti területet a fővárostól északra. Ezt a falat Nebúkadreccar 
építette a médek ellen. A világhírű várfal és Bél jelképezte 
Bábel nagyságát és dicsőségét és adott biztonságot a lakosság-
nak, de önteltséget is. 

Űgy tudjuk viszont, hogy nem túlságosan sérültek meg a fa-
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lak, amikor Cirus perzsa király 538-ban elfoglalta Bábelt, de 
amikor 520-ban Dárius uralkodása idején fellázadtak, akkor tel-
jesen lerombolták a várfalat és a főisten szentélyét. 

Lényegesen nehezebb a következő szakasz helyes megértése 
(45—48). Azzal a felszólítással már többször találkoztunk a pró-
féciában, hogy a fogságban levők meneküljenek az ostromlott 
városból. Feltűnő viszont a 46. vers figyelmeztetése, hogy ne 
tévessze meg a száműzötteket, ha arról hallanak majd híreszte-
lést, hogy harcok törtek ki a fővárosban és különböző csopor-
tok harcolnak a hatalomért. Az ezekkel kapcsolatos bizonytalan-
ság és talán szenvedés is, ne vegye el a száműzöttek reménysé-
gét, hogy megszabadulnak, hiszen Isten már elhatározta Bábel 
bukását. 

De az eddigi helyek nem mind arról beszéltek-e, hogy igen 
közel van az ítéletre megérett világhatalom bukása? Miért szá-
mol most egyszerre azzal a szerző, hogy még több esztendőnek 
kell addig eltelnie? A szöveg értelmezésének ez a zökkenője és 
nehézsége arra az érdekes feltevésre adott okot, hogy a magya-
rázók abból az időből származtassák a 46. verset, amikor az 
50—51. fejezeteket a végső időkre vonatkoztatták, tehát eszka-
tológikusan értelmezték maguk a zsidók. Ebben az esetben az 
itt említett kósza hírek, zavargások és hatalmi harcok azokhoz 
a messiási vajúdásokhoz tartoznának, amelyek megelőzik az 
üdvkor beköszöntét (vö. Mt 24:6k). Ennek a feltevésnek az alá-
támasztására szokták felhozni a 48. versnek a megállapítását 
is, hogy ujjongani fog Bábel eleste fölött ég és föld, tehát az 
egész kozmosz, mert érdekelt Bábel bukásában. 

Nem feltétlenül kell így értenünk a 46. verset. A próféták 
szemléletében egy-két esztendő nem hosszú idő s ezért minden 
további nélkül elfogadható az a feltevés is, hogy a prófécia 
néhány évvel 538 előtt keletkezett. Az is nagyon valószínű, hogy 
ezekben a mozgalmas és túlfűtöt t időkben különböző hírek ke-
ringtek a száműzöttek között és az sem valószínűtlen, hogy 
Bábéiban belső zavargások törtek ki az ellenség támadása előtt. 

Mindenképpen meg kell szívlelnünk a 46. versnek azt az egye-
temes érvényű kijelentését, hogy az Istenhez hű embereknek 
nem smbad elcsüggedniük, ha Isten jövetele és közbelépése ké-
sik, illetve kitolódik. Eljön az idő, amikor számadásra hív Isten 
mindenkit Bábéiban és leszámol isteneivel. És ahogyan kímélet-
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lenül pusztította Bábel a népeket és országokat, halottakkal 
töltötte meg a földet, ugyanúgy súj t ja majd Isten kardja Bábel 
lakosait azon a napon, amikor megfizet Izráel népének a halot-
taiért. A bűn ugyanis nem marad büntetés nélkül és Bábel fő 
bűne az volt, hogy az Űr kiválasztottjait sem kímélte. A babiló-
niai imperializmus áldozatokat követelt az egész világon, de 
elsősorban Izráel miatt vonja Isten felelősségre. 

Űjból elhangzik a bábeli pusztítást túlélőkhöz és a már fogság-
ban levőkhöz az intelem, hogy hagyják el a pusztulásra ítélt 
földet, gondoljanak Istenre és Jeruzsálemre. A megszólítottak 
azonban meglepő választ adnak: hogyan gondoljunk az Űrra, 
amikor annyiszor kigúnyoltak bennünket Istennek a „tehetet-
lensége" miatt!? Hogyan gondoljunk Jeruzsálemre, amikor pogá-
nyok hatoltak be Isten szentélyébe?! A fogságban élők közül 
sokan megbarátkoztak az idegen helyzettel. Beházasodtak a ba-
bilóniai családokba és nemcsak társadalmilag, hanem gazdasá-
gilag is megtalálták a helyüket és számításukat Babilóniában. 
Bele is olvadtak azután sokan a babilóniai társadalomba és el-
vesztek a Jahve-hit szempontjából is. A többség azonban hű 
maradt Istenhez minden kísértés, gúny és szidalom ellenére is. 
Ezeknek a hangja szólal meg ebben az 51. versben. Tudja ezt 
a szerző is. Ezért akar bátorságot és reménységet önteni a szí-
vükbe. Éppen ezért: Isten szentélyének a megszentségtelenítése 
miatt, az Isten népének a meghurcolása miatt, éppen az Isten 
igazsága miatt következik be Bábel bálványainak a letaszítása 
trónjukról. A történelem Ura akarja így. 

Az 53—56. versekben visszautasítja a szerző a fogságban síny-
lődök összes kishitű ellenvetéseit. Talán megszédített benneteket 
Bábel városának a nagysága és gazdagsága? Ha az égig ér is 
ennek a metropolisnak a dicsősége és bevehetetlennek tűnnek 
is várfalai, Isten megtalálja az útját-módját annak, hogy le-
gyűrje! Annyira biztos ez, hogy a szerző már hall ja is a segély-
kiáltást Bábelből és az egész országból. A száműzötteket meg-
szédíthette Bábel mozgalmas üzleti és kulturális élete, virágzó 
mezőgazdasága és kereskedelme, de Isten véget vet a gőgös 
dicsekvésnek, összezúzza katonai erejét és az annak védelmében 
kialakult fényűző életet. 

A hatalmas várfalakat, az antik építészetnek ezeket a csodás 
alkotásait, melyekről a görög történetírók is nagy csodálattal 
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emlékeznek meg (Herodotos, Diodor, Strabo), az ellenség lerom-
bolja, ha ta lmas kapuit elégeti. Hiába volt minden anyagi áldozat 
és emberi munka , hogy bevehetetlenné tegyék Bábelt! Bábel el-
esett! Elnémul t az öröm és vígság zaja, m e g az üzleti zaj utcáin 
és terein: Bábel állami, katonai és szellemi életének felelős veze-
tői örök álomba merültek, amelyből nincs ébredés. 

* * * 

Mi tel jesedet t be mindabból, amit ez a hatalmas prófécia 
Bábel pusztulásáról megjövendölt? Annyi t mindenképpen meg 
kell ál lapítanunk, hogy amikor Círusz perzsa király 538-ban 
elfoglalta Bábelt , nem rombolta le. Dár ius idején ugyan kétszer 
is fellázadt a város és Herodotos szerint Dárius (519) lerombolta 
falait a második fölkelés leverése után, de maga Dárius semmit 
sem mond erről saját felirataiban. Lehetséges azért, hogy Hero-
dotos I. Xerxes (485) el járásával tévesztette össze, aki a görög 
tudósítások szerint nagyrészt lerombolta a várost. Nagy Sándor 
(331) szintén elfoglalta a várost, de nem rombolta le, sőt utasí-
tást adott az elpusztult szentélyek felépítésére és régi nagysá-
gában aka r t a felépíteni Bábelt. Korai halála azonban megaka-
dályozta ebben és amikor I. Seleukus, a szír seleukida-dinasztia 
megalapítója 312-ben elfoglalta Bábelt, a város kő- és tégla-
anyagát felhasználva felépítette a Tigris pa r t j án Seleukia váro-
sát. Ezzel a dacos város sorsa megpecsételődött. Kr. e. az utolsó 
században m á r „nagy puszta volt a nagy város" (írja Strabo), 
ahogyan Je remiás könyvének ez a ha ta lmas próféciája megjö-
vendölte. 

A Z ÍTÉLET FELOLVASÁSA BÁBELBEN 

51:59—64 

59 A következő dolgot hagyta meg Jeremiás próféta Szerájá-
nak, Nérijjá fiának, Mahszéjá unokájának, amikor ez a Szerájá 
mint szállásmester Bábelba ment Cedékiással, Juda királyával, 
uralkodásának a negyedik évében. 60 Jeremiás egy tekercsben 
írta meg mindazt a rosszat, ami Bábelt fogja érni, mindezeket az 
igéket, amelyek Bábel el len írattak meg. 

61 Ezt mondta Jeremiás Szerájának: Mihelyt megérkezel Bá-
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belba, láss hozzá és olvasd fel mindezt. 62 Azután ezt mondd: 
URam, te kijelentetted erről a helyről, hogy kiirtod annyira, hogy 
lakója sem lesz: sem ember, sem állat, hanem örökké pusztaság 
marad. 

63 Ha befejezted ennek a tekercsnek a felolvasását, köss rá egy 
követ és dobd bele az Eufrátesbe. 64 Közben így szólj: í g y süly-
lyedjen el Bábel és ne támadjon föl többé abból a rosszból, amit 
én hozok rá, bárhogyan fáradoznak is! 

Eddig vannak Jeremiás igéi. 

Az ítélet felolvasása Bábéiban (51:59—64). Az előttünk levő 
szöveg szerint (60b) Jeremiás átadta az előző próféciát (50:1— 
51:58) Szerájának, hogy vigye magával Bábelba és miután fel-
olvasta, süllyessze el az Eufrátesz vizében. Mivel azonban a pró-
féciáról magáról már megállapítottuk, hogy nem származhatik 
magától Jeremiás prófétától, hanem egy későbbi időből, azt kel-
lene mondanunk, hogy a tudósítás sem származhatik tőle. Viszont 
régen felismerték már, hogy a 60b. vers, mely a próféciát és 
ezt a tudósítást összekapcsolja, későbbi toldalék. Eredetileg a 
kettőnek nem volt kapcsolata egymással s ezért semmi tárgyi 
szempont sem szól az ellen, hogy tényleg Jeremiás adta az uta-
sítást az isteni ítéletnek a felolvasására Bábéiban. Hiszen Jere-
miás többször utal arra, hogy számol a világhatalom bukásával 
(3:14kk, 46:6, 25:11, 27:7, 32:15). 

Isten eszköznek tartotta ugyan Bábelt népének a megítélésé-
hez és a száműzőtteknek azt az utasítást adja, hogy munkál-
kodjanak a város (Bábel) jólétén és imádkozzanak érte (29:7), 
de ez nincs ellentmondásban a Szerájának adott utasításával. 
Sőt, nem is a foglyok előtt kell felolvasnia az ítéletet és az idő-
pontot sem mondja meg, hogy mikor következik be az ítélet. 
Ma még Isten haragjának a végrehajtó eszköze Bábel királya és 
hatalmának akkor vet véget, amikor jónak látja. 

Csak itt van szó arról, hogy Cedékiás király uralkodásának a 
4. évében (594) Bábelba utazott. A LXX csak arról tud, hogy 
követséget küldött a király Bábelba. Az utazás okairól sem hal-
lunk. Talán hallott Bábel királya a hamis próféták lázadást szító 
beszédeiről (27:lkk) és Bábelba idézte Cedékiást. De lehet, hogy 
Cedékiás maga is szükségesnek látta, hogy személyesen igazolja 
magát Nebúkadreccarnál és biztosítsa hűségéről. 
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Jeremiás megragadja az alkalmat és Szerájá szállásmesternek, 
Báruk testvérének (32:12) fontos és nem veszélytelen megbíza-
tást ad. Bábelba érkezve fel kell hangosan olvasnia az Űr íté-
letét Bábel ellen, de sem a száműzötteknek, sem maguknak a 
babilóniaiaknak nem szabad tudomást szerezniök róla. Fontos 
azonban, hogy „hangosan" olvassa fel az igéket, hogy „átok-
ként" hangozzanak el. A foglyok azért nem értesülhettek róla, 
mert csak még jobban szította volna a száműzetésben élők sovi-
nizmusát, márpedig Jeremiásnak ez nem volt szándékában. 
Ellenkezőleg: 27:7, 29:10. 

A felolvasás után el kell süllyesztenie a tekercset az Eufrátesz-
ben. Nem azért, hogy a Bábel-ellenes iratot megsemmisítse, 
hanem hogy így pecsételje meg Bábel későbbi sorsát: ahogyan 
elsüllyed a kővel megterhelt irat az Eufrátesz hullámaiban és 
nem jön fel a víz színére, ugyanúgy süllyed majd el Bábel is 
és nem támad fel többé. 

Arról már nem kapunk hírt, hogy hogyan és egyáltalában 
végrehajtotta-e Szerájá Jeremiás megbízatását. Jeremiásnak ez 
a szimbolikus tette is arról tanúskodik, hogy mennyire nem 
ámította el a prófétát a bábeli világbirodalom ragyogása és ha-
talma. Éppen hatalmának a csúcspontján t a r t j a Bábelt érettnek 
az ítéletre és olvastatta fel ezért a halálos ítéletet ott a hely-
színen, mert tudja, hogy az Űr igéje nem tér vissza üresen, 
hanem elvégzi, amiért küldetett. 

A szakasz utolsó mondata (64b) lezárja Jeremiás könyvét és 
jelzi, hogy az 52. fejezet már csak függelék, tehát nem Jere-
miástól származik. Csak azért került függelékként Jeremiás 
könyvének a végére (2Kir 24:18—25:30-ból), hogy szemléltesse, 
mennyire beteljesedtek a próféta fenyegető próféciái Jeruzsá-
lemen. És azt is bizonyítja ez a függelék — éppen az idegen 
népek felett mondott próféciák után —, hogy végsősorban Izráel 
sorsa érdekli az ótestámentomi gyülekezetet. De nem abban az 
értelemben, hogy ő ítélkezhetne Bábel fölött, hanem, hogy Isten 
az ítéletet saját gyülekezetén kezdi el (lPt 4:17). 
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JERUZSÁLEM ELFOGLALÁSA 

52:1-34 

1 Huszonegy éves volt Cedékiás, amikor uralkodni kezdett és 
tizenegy évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja Hamútal volt, 
a libnai J i rmejáhú leánya. 2 De úgy tett, amit rossznak tar tot t 
az ÜR, egészen úgy, ahogyan Jehójákim cselekedett. 3 Mert az 
ŰR haragja miatt történt ez Jeruzsálemmel és Júdával, amíg csak 
nem vetette el őket maga elől. Cedékiás azután fellázadt Bábel 
királya ellen. 

4 Uralkodásának a kilencedik évében, a tizedik hónap tizedi-
kén megérkezett Nebúkadreccar, Bábel királya, egész hadsere-
gével Jeruzsálem alá. Tábort ütöttek vele szemben és ostrom-
műveket építettek körülötte. 5 Ostrom alatt volt a város Cedé-
kiás király tizenegyedik évéig. 

6 A negyedik hónap kilencedikén már úgy elhatalmasodott 
az éhínség a városban, hogy nem volt ennivalója az ország né-
pének.1 7 Ekkor betörtek a városba, és bár a káldok ott voltak 
köröskörül a város alatt, a harcosok éjjel mind kimentek a vá-
rosból a két várfal között levő kapun, amely a király ke r t j e 
mellett volt és rámentek a Síkság felé vivő útra. 8 A káldok 
egy csapata azonban üldözőbe vette a királyt és utolérte Cedé-
kiást a jerikói síkságon, mivel egész csapata szétszóródott mel-
löle. 9 így fogták el a királyt és fölvitték Bábel királyához Rib-
lába, Hamát országába, aki ítéletet tar tot t fölötte. 10 És levá-
gatta Bábel királya Cedékiás fiait a szeme láttára, meg Júda 
összes vezéreit is levágatta Riblában. 11 Cedékiás szemét pedig 
megvakították, azután bilincsbe verték és elvitette Bábel királya 
Bábelba és börtönben tar tot ta halála napjáig.2 

12 Az ötödik hónap tizedikén, Nebúkadreccar királynak, Bábel 
királyának a tizenkilencedik évében, megérkezett Jeruzsálembe 
Nebúzaradán testőrparancsnok, Bábel királyának udvari embere. 
13 Felgyújtot ta az ŰR házát, a királyi palotát, Jeruzsálem min-
den házát és fölperzselte az összes nagy palotákat is. 14 És az 
egész káld haderő, amely a testőrparancsnokkal volt, lerombolta 
Jeruzsálem összes várfala i t köröskörül. 

15 A nép nincstelenjeit és a városban megmaradt többi népet, 
meg a szökevényeket, akik átszöktek Bábel királyához, vagyis 
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a megmaradt népességet, fogságba hurcolta Nebúzaradán test-
őrparancsnok. 16 Csak az ország nincstelenjeit hagyta meg Nebú-
zaradán testőrparancsnok szőlőművesként és mezei munkásként. 

17 A rézoszlopokat, amelyek az ÜR házában voltak, az állvá-
nyokat és a nagy rézmedencét,3 amely az ÜR házában volt, ösz-
szetörték a káldok és minden rezet Bábelba vittek. 18 Elvitték 
a fazekakat, a lapátokat, a késeket és a hintőedényeket, a ser-
penyőket és minden rézeszközt, amivel a szent szolgálatot szok-
ták végezni. 19 Elvitte a testőrparancsnok a tálakat, a szenes 
serpenyőket, a hintőedényeket, fazekakat, a mécstartókat, a ser-
penyőket, az áldozati kelyheket, tehát mindent, ami aranyból és 
mindent, ami ezüstből volt. 20 A két oszlopban, az egyetlen nagy 
rézmedencében, a tizenkét rézbikában/1 amelyek az állványok 
alatt voltak, s amelyeket Salamon király készíttetett az ÜR házá-
nak, mindezekben a tárgyakban megmérhetetlen súlyú réz volt. 
21 Az egyik oszlop tizennyolc könyök magas volt, tizenkét kö-
nyöknyi zsinór érte körül, a vastagsága négy ujjnyi volt, belül 
iires. 22 És egy rézből való oszlopfő volt raj ta . Az oszlopfő öt kö-
nyök magas volt és az oszlopfőn köröskörül recézet meg gránát-
alma volt, mind rézből. Ugyanilyenek, azaz gránátalmák voltak a 
másik oszlopfőn is. 23 Kilencvenhat gránátalma volt a külső ol-
dalon összesen 100 gránátalma volt a recézeten köröskörül. 

24 A testőrparancsnok elvitte Szerájá főpapot, Cefanjá papot, 
a helyettesét és három ajtóőrt.5 25 A városból pedig elvitt egy 
főembert, aki a harcosok parancsnoka volt és hét embert a ki-
rály személyes környezetéből, akiket a városban találtak meg 
és a hadseregparancsnokok kancellárját, aki fegyverbe szokta 
hívni az ország hadinépét és hatvan embert az ország népéből, 
akiket a városban találtak meg. 26 Nebúzaradán testőrparancs-
nok fogta és elvitte őket Bábel királyához, Riblába. 27 Bábel ki-
rálya pedig levágatta, kivégeztette őket Riblában, Hamát földjén, 
így kellett fogságba mennie Júdának saját földjéről. 

28 Nebúkadreccar ennyi embert vitt fogságba: A hetedik év-
ben 3023 júdait, Nebúkadreccar tizennyolcadik évében 832 lelket 
Jeruzsálemből. 30 Nebúkadreccar huszonharmadik évében 745 
lelket vitt fogságba Júdából Nebúzaradán testőrparancsnok, ösz-
szesen 4600 lelket. 

31 Jehójákín, Júda királya fogságának harminchetedik évében, 
a tizenkettedik hónap huszonötödikén, Evil-Meródák, Bábel ki-
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rálya, megkegyelmezett Jehójákínnak, Júda királyának, abban 
az évben, amikor uralkodni kezdett és kihozatta a fogházból. 32 
Jóindulattal beszélt ve le és székét följebb tétette a többi kirá-
lyok székénél, akik nála voltak Bábéiban. 33 Kicseréltette rab-
ruháit és állandóan ve le étkezett egész életében. 34 Ellátását, 
állandó ellátásként, Bábel királyától kapta napi szükséglete sze-
rint halála napjáig, egész életében. 

1 34:19, 37:2, Jer Sir 2 : l lk . 20k, 4:3—5.8—10. Nem a vidéki lakos-
ságról, hanem a város szegény rétegéről van itt szó. — 2 Maga ez 
a fejezet mond ellent ennek a megállapításnak, vö. 31—34. verseket! 
— 3 A fordításokban mindenüt t „réztengert" találunk. De ki érti 
ezt? Egy eléggé nagy rézből készült medencéről van itt szó, amelyet 
a szokatlan nagysága mia t t nevezett el a héber ember „tengernagy-
ságúnak". — 4 A 12 rézből készült b ikát kb. 140 évvel korábban 
Áház király már egyszer „beszolgáltatta" az asszír kirá lynak hűbér-
adóban (2Kir 16:17). Lehetséges azonban, hogy később pótolták ezeket 
a bikákat a templom felszerelésében és most ezeket is elvitte Nebú-
zaradán testőrparancsnok. — 5 A „küszöb-" (illetlve aj tó- vagy kapu-} 
őrök rangjáról vö. 35:4. 

Jeremiás könyvét ez a királyok könyvéből vett történeti tudó-
sítás zárja le (2Kir 24:18—25:30) Jeruzsálem elestéről, a király 
elfogásáról, a lakosság elég nagy részének az elhurcolásáról, a 
templom kifosztásáról és a fogságban élő Jójákín király meg-
kegyelmezéséről 561-ben. Egyes helyeken a Királyok könyvéhez 
képest bőbeszédűbb a tudósítás, elsősorban a kultuszi tárgyak-
kal kapcsolatban. 

Vélemény Cedékiás királyról (1—3a). A Királyok és Krónikák 
könyve stílusában mond a szerző ítéletet Cedékiás királyról, aki 
az Egyiptomba hurcolt Joakáz király édestestvére (2Kir 23:31) 
és Jójákímnak féltestvére volt (2Kir 23:34.36). Cedékiás igen 
fiatalon került a trónra. Nem volt rossz akaratú, hanem inkább 
gyenge kezű és határozatlan uralkodó. Nem tudta helyesen érte-
ni korának a nemzetközi erőviszonyait és ezért nem tudott meg-
birkózni a háborús párt elvakult fanatikusaival sem (37:2). Val-
lásilag is elnéző volt. Virágzott uralkodása alatt a szünkretizmus, 
vagyis az igazi istenhitnek a keverése és elegyítése az idegenből 
kölcsönzött és „rangosabb isteneknek" a kultuszával. Nem vélet-
lenül említi meg a szerző édesanyjának a nevét. Az anyakirály-
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nő és tanácsosai kormányoztak és döntötték el azt is, hogy a 
király mikor száll szembe Nebúkadreccarral, Bábel királyával. 
Ugyancsak ők döntöttek minden bizonnyal kultuszi dolgokban 
is. Erről ugyan sem itt, sem Jeremiás könyvében nincsen szó, 
de a szerző általános megjegyzései is sejtetik, hogy mi volt a 
valóságos helyzet a királyi udvarban és az országban (vö. Ez 
8:3—17, 2Krón 36:12—16) és Jeremiás könyvében: vö. 22:13—19, 
36:24—26. 

A király sorsa (3b—11). Cedékiás királyt Nebúkadreccar bábeli 
király tette Júda királyává (37:1). Júda királya szabályosan 
hűségesküt tett neki (2Krón 36:13, Ez 17:18k). Azt is láttuk, hogy 
594^ben vagy személyesen, vagy követei út ján igazolta hűségét 
a bábeli király iránt (29:lkk), bár a bábeli királynak is pontos 
értesülései voltak arról, hogy Cedékiás, a ,,bábkirály" aligha 
tudja megakadályozni, hogy Júda végül is szembe forduljon a 
hűbérúrral, Babilóniával. 

A nemzetközi helyzet akkor jött mozgásba, amikor Egyiptom-
ban Hofra fáraó lépett a trónra (kb. 588-ban). Benne szövet-
ségesét vélte fölfedezni minden palesztiniai állam és bár kb. 
6 évvel az előtt még ellenállt Jeruzsálem a kísértésnek, most 
kitört a lázadás Bábel ellen (vö. Ez 17:13). Pontos adataink 
ugyan nincsenek erről a lázadásról sem, meg arról sem, hogy 
a lázadás leverésére milyen intézkedéseket hozott a bábeli ural-
kodó. Minden bizonnyal nem tartotta olyan jelentősnek ezt a 
megmozdulást, hogy személyesen. Jeruzsálem ellen vonuljon. 
Erről tanúskodik az a több helyen jelentkező megjegyzés, hogy 
maga Nebúkadreccar nem lépett Palesztina földjére, hanem 
hadseregparancsokát és bizalmasát, a testőrök parancsnokát, 
Nebúzaradánt küldte a rebellis ország és város megbüntetésére. 
Ö maga a hamáti Riblában, a főhadiszálláson tartózkodott ebben 
az időben. 

Ennek ellenére mégis feltűnő, hogy a babilóniai hadsereg 
másfél évig ostromolta a várost (588 januárjától 587 augusztusáig). 
Ez a tény arról tanúskodik, hogy Jeruzsálem az akkori köve-
telményekhez mérten jól megerősített város volt és a bábeli 
király egy kicsit elszámította magát. Ügy látszik, hogy a város 
maga még tovább is képes lett volna az ostrom visszaverésére, 
ha nem jelentkezett volna a városban az élelmiszerhiány. 
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Az ellenséges csapatok északon törték meg az ellenállást és 
hatoltak be a városba. A történetíró hangsúlyozottan állapítja 
meg, hogy Cedékiás király ki tudott törni csapataival az ostrom-
lott városból és valószínűleg a Jordán síksága irányában igyeke-
zett egérutat nyerni. Az ellenséges csapatok azonban üldözőbe 
vették és mivel katonái tudták, hogy a menekülés kilátástalan, 
lassanként elfogytak mellőle. Az ellenség Jerikónál érte utol 
a királyt. Foglyul ej tet ték és méltóságának megfelelően nem 
ölték meg, hanem Riblába vitték, Nebúkadreccar király főhadi-
szállására, hogy ő ítélkezzék fölötte. 

Riblában azután rágondolhatott Cedékiás arra, hogy mennyire 
igaza volt Jeremiás prófétának. Próféciája beteljesedett: a fiait 
megölték, hasonló sorsra jutottak a kormány tagjai és a had-
sereg felelős vezetői is. ö t magát megvakították és sokáig fog-
ságban tartották Bábéiban. 

Jeruzsálem és lakóinak a sorsa (12—27). Ez a szakasz Jeruzsá-
lemnek magának a városnak, valamint Júda lakosságának 
a sorsát mondja el röviden. A szöveg szerint csak egy hónappal 
a város eleste után érkezik meg Nebúzaradán, a babilóniai had-
sereg parancsnoka Riblából, a királyi főhadiszállásról Jeruzsá-
lembe. Mivel a közbe eső időről nem szól a szöveg, arról sem, 
hogy mi történt közben Jeruzsálemben, Nebúkadreccar nem ost-
romolta személyesen Jeruzsálemet és a város elfoglalása, vala-
mint Nebúzaradán érkezése között eltelt időről semmi értesü-
lésünk nincsen, föl kell tennünk a kérdést, hogy tk. kinek a 
vezetésével foglalták el a babilóniai seregek Jeruzsálemet? Sze-
rintem ez csak maga Nebúzaradán testőrparancsnok lehetett! 
A város elfoglalása után jelentést tett Nebúkadreccarnak és a 
legértékesebb foglyokat minden bizonnyal ő vitte el a nagy ural-
kodóhoz Riblába. Elsősorban Cedékiás királyt és mindazokat, 
akik a lázadás megszervezésében részt vettek. Itt Riblában kapja 
azután meg a királyi utasítást, hogy hogyan kell Jeruzsálemet 
és Júdát leigáznia. 

Azt persze természetesnek kell tartanunk, hogy Nebúzaradán 
riblali tartózkodása alatt Jeruzsálemben még harcok voltak. 
Nebúzaradán azonban végrehajtotta a riblai parancsot: A várost 
leromboltatta, a templomot és a királyi palotát különös gonddal 
pusztította el, a várfalakat pedig hadászati szempontból haszna-
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vehetetlenné tette (Nehémiás korában voltak a falaknak jelen-
téktelen maradványai, (vö. Neh 2:13k). Azután összeállította a 
fogolymenetet: a város lakosságának 598 után még megmaradt 
részét, különösen is a mesterembereket és a szökevényeket sorolta 
be abba (38:19), összesen 832 embert. A vidék lakosságát részben 
már 598-ban elhurcolták. A megmaradtak közül most is csak 
a vagyontalan mezőgazdasági munkásokat hagyták az országban, 
hogy megműveljék a szántóföldeket és a szőlőket. 

Jellemző azonban a papi szerzőre, hogy a templom berende-
zésének a sorsáról egészen részletesen beszámol, a város és az 
ország nyomorúságát pedig meg sem említi. Most teljesen k i -
fosztották a templomot. Elvitték tehát azt is, amit 598-ban Nebú-
kadreccar még meghagyott. 

Nebúzaradán utólag még vizsgálatot indított az összeesküvés 
értelmi szerzői ellen is és a bűnösöket szintén elhurcolta Riblába, 
ahol kivégezték őket. Elvitte a főpapot és helyettesét, három 
templomkapuőrt, akik szintén magasrangú hivatalnokok voltak. 
A papok közül egy udvari hivatalnokot vitt el, meg a király hét 
közvetlen bizalmi emberét, a sorozást végző tisztet és 60 polgárt. 

A foglyok száma (52:28—30). Olyan pontos adatokat közöl a 
szerző a foglyok számáról, amivel csak itt találkozunk, a Kirá-
lyok könyvében nem. Viszont itt sem beszél a szegény népréteg-
ből deportáltaknak a számáról. 

Jójákín kegyelmet kap (52:31-—34). 37 évi fogság után Evil-
Meródák (Amel Marduk), Nebúkadreccar fia a babilóniai trónon, 
megkegyelmezett a volt júdeai királynak, Jójákínnak 561-ben. 
Hogy általános amnesztia keretében történt-e ez, vagy pedig 
személyes megbocsátás alapján, azt nem mondja el a tudósító. 
Viszont kiérezzük a szerző szavaiból, hogy mennyire örül, hogy 
annyi szomorú esemény után végre valami örvendetesei is tud 
mondani. Kiemeli, hogy a babilóniai király mennyire kitüntette 
személyes kegyével és barátságával Jójákínt élete végéig [való-
színűleg Evil-Meródák utódai, Neriglissar (559—555) és Nabóned 
(555—538) is]. Talán azért is részletezi ezt annyira a szerző, 
mert a dávidi dinasztia sarjának a megkegyelmezése az ő sze-
mében a nagy forduló pontot jelentette: nem messze már az idő, 
amikor Izráel foglyai is hazatérhetnek. 
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JEREMIÁS ÉS A TEMPLOM 

A 26. fejezettel kezdődnek azok a legnagyobbrészt Jeremiás 
hűséges tanítványától, Báruktól származó tudósítások, amelyek 
a próféta társadalmi és politikai harcairól és szenvedéséről tá jé-
koztatnak bennünket. 36:4.32 alapján tud juk , hogy Jeremiás le-
diktálta próféciáit Báruknak . Minden bizonnyal a próféta életé-
ről is készített a t an í tvány feljegyzéseket. Ezek a följegyzések 
eléggé hiányosak, mer t Bárukot nem a történetíró életrajzi érdek-
lődése vezette. Báruk azt akar ja megmutatni az utókornak, hogy 
milyen közvetlen és személyes kapcsolatban élt a prófé ta Isten-
nel és ezért hűséges m a r a d t hozzá minden emberi meg nem értés 
és szenvedés ellenére is. 

Tartalmilag 26:1—19 és Jeremiás templomi beszéde a 7. fe je-
zetben összetartoznak (lásd ott, Jeremiás I, 92kk). Az 1—6. ver-
sekben sa já t szavaival foglal ja össze Báruk a 7. fejezetben talál-
ható templomi beszédből a számára lényeges dolgokat. Tudósítá-
sából viszont hiányzik a templomhoz fűződő hamis reménység-
nek a megemlítése (vö. 7:4). Csak a r ra szorítkozik Báruk, hogy 
a továbbiak szempontjából fontosat kiemelje a beszédből: ha 
a gyülekezet ezután sem teljesíti Isten törvényét, ha nem hallgat 
prófétáira, akkor úgy bánik a jeruzsálemi templommal, mint 
Silóval bán t és Jeruzsálemet a népek „átokszavává" teszi. Azt 
akar ja Báruk megmutatni , hogy a templomi beszéd végén miért 
fogták el Jeremiást. Megtámadta a szentélyt s ezért nem csoda, 
hogy olyan elemi erővel lobban fel vele szemben a papok gyűlö-
lete, magával ragadva a népet is. A veszély illusztrálása végett 
mondja el a 20—24. versekben Ürij ja próféta márt írhalálát , aki 
kortársa volt Jeremiásnak. 

JEREMIÁST ELFOGJÁK A TEMPLOMBAN 

26:7—19 

7 A papok és próféták, meg az egész nép hallották Jeremiást, 
amikor ezeket az igéket hirdette az Ű R házában. 8 Amikor az-
után elvégezte Jeremiás mindannak a hirdetését, amit hirdetnie 
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kel lett az ÜR parancsa szerint az egész népnek, megragadták a 
papok, a próféták és az egész nép ezekkel a szavakkal: Halállal 
kell lakolnod!1 9 Miért prófétáltál így az ÜR nevében: „Ügy jár 
ez a ház,2 mint Siló, ez a város pedig rommá és lakatlanná vá-
lik". És összecsődült az egész nép Jeremiás ellen az ÜR házában. 

10 Amikor meghallották ezeket a dolgokat Júda vezetői, fö l -
mentek a királyi palotából az Ü R házába és leültek az ÜR háza 
kapubejáratában.3 11 Ekkor azt mondták a papok és próféták a 
vezetőknek és az egész népnek: Halálra kell ítélni ezt az embert, 
mert ez ellen a város ellen úgy prófétált, ahogyan saját fületek-
kel is hallottátok! 

12 Ekkor azt mondta Jeremiás az összes vezetőknek és az egész 
népnek: Az ÜR küldött engem, hogy prófétáljak e ház és város 
ellen, mindazokkal a szavakkal, amiket hallottatok. 13 Most 
azért jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket, hallgassatok az 
ÜRnak, Isteneteknek szavára! Akkor majd megbánja 4 az ÜR azt 
a rosszat, amelyet meghirdetett ellenetek. 14 A m i engem illet, 
én a kezetekben vagyok. Tegyetek velem, amit jónak és helyes-
nek láttok! 15 D e azt tudjátok meg, hogy ha megöltök, ártatlan 
vért vesztek magatokra, erre a városra és lakosaira, mert igazán 
az ÜR küldött hozzátok, hogy hirdessem fületek hallatára mind-
ezt. 

16 Erre azt mondták a vezetők és az egész nép a papoknak és 
prófétáknak: N e m kell halálra ítélni ezt az embert, hiszen az 
ÜRnak, Istenünknek a nevében beszélt hozzánk. 17 Fölálltak 
az ország vénei közül is egyesek és azt mondták az egész össze-
gyűlt népnek: 18 A móreseti Míkeás 5 is prófétált Ezékiásnak, 
Júda királyának az idején és ezt mondta Júda egész népének: 

Ezt mondta a seregek URa: 
A Siont felszántják, mint a mezőt, 

Jeruzsálem romhalmazzá lesz, 
a templom-hegy pedig erdős magaslattá. 

19 Vajon őt megölette-e Ezékiás,6 Júda királya és egész Júda? 
N e m félte-e az URat és nem esedezett-e az ÜRhoz? 7 Az Ür pe-
dig nem bánta-e meg 8 azt a rosszat, amit hirdetett ellenük? Mi 
m e g ilyen nagy bajt zúdítanánk magunkra?3 

20 Volt még más is, aki az ÜR' nevében prófétált: Ürijjáhú, 



Semajáhú fia Kirjat-Jeárímból.1 0 Ö is prófétált ez ellen a város 
ellen és ország ellen egészen Jeremiás szavai szerint.11 21 A m i -
kor Jehójákím király összes vitéze és vezetője meghallotta a b e -
szédét, halálra kerestette a király. De Űri j jáhú ezt megha l lva 
megijedt, e lmenekült és Egyiptomba ment. 22 Jehójákím király 
azonban embereket küldött Egyiptomba:1 2 Elnátánt, Akbór f iá t 
és vele együtt másokat is Egyiptomba. 23 Ezek visszahozták Űrij-
jáhút Egyiptomból, Jehójákím király elé v i t ték s ő karddal le -
vágatta, holttestét pedig a köznép temetőjébe dobatta.13 24 Sáfán 
fia, Ahíkám azonban pártját fogta Jeremiásnak s ezért n e m ad-
ták a nép kezébe, hogy megöljék. 1 4 

1 Lev 24:16, l K i r 21:10—11. — 2 52:7—11.13. — 3 A kapu a tör-
vénykezés helye. — 4 3:19, 7:3. — 5 Mik 1:1.14, 3:12, Jeremiás előtt 
100 évvel volt próféta. — 6 Ezékiás 721—693-ig uralkodott. Kultuszi 
reformokat ha j to t t végre és kegyes királynak számított: 2Kir 18:3—7. 
— 7 Szó szerint: megsimogatta az Ür arcát. Antropormorph kifejezés, 
amely az Izráelen kívüli vallásokban talán a r r a vonatkozott, hogy 
megsimogatták az istenség szobrát. — 8 Ex 32:14, 2Sám 24:16. — 9 
ApCsel 5:39. — 10 Jeruzsálemtől 10 km-re északnyugaton. Egy ideig 
a szövetség l á d á j á t is itt őrizték. Vö. lSám 6:21, 7:1. — 11 Ű r i j j áhú 
prófétáról csak itt hallunk. — 12 A király Egyiptom vazallusa volt. 
Nem volt tehát nehéz Egyiptom fáraójától k ikérnie a prófétát. — 13 
22:19, 2Sám 19:38, 2Kir 23:6. — 14 Szó szerint: Ahíkám keze Je re -
miással volt. 

Jeremiást elfogják a templomban (26:7—9). Nem várt hatása 
lett Jeremiás templomi beszédének. Megengedték ugyan, hogy 
végig mondja beszédét, de amikor befejezte, azonnal rátámadtak. 
Első számú ellenségei a papok és a templomi, azaz kultuszprófé-
ták voltak, akikkel már korábban is voltak összeütközései Jere-
miásnak (vö. 2:8, 5:30k, 6:13k). Ezek most felhasználják a próféta 
beszédét arra, hogy leszámoljanak vele. Istenkáromlásnak minő-
sítik a templommal kapcsolatban mondott szavait, amit a törvény 
szerint megkövezéssel kellett büntetni. A vád mögött az a hit 
van, hogy az Isten szent városa és temploma sérthetetlen. Fel-
háborodva utasítják vissza a próféciát, amely mélyen sértette 
nemcsak ezt a hitet, hanem a választott nép „szövetségi önérze-
tét" is. Ha meggondoljuk, hogy Jósiás királynak 609-ben Megiddó-
nál bekövetkezett halála miat t a tömeg nemzeti öntudata egyéb-
ként is könnyen sebezhető és érzékeny volt, akkor még inkább 
érthető, hogy a néptömeg is sértésnek vette Jeremiás próféciáját 
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és könnyen mozgósítható volt a papok és hamis próféták által 
Jeremiás ellen. Lehetetlennek tartják, hogy Isten megbízásából 
mondta sértő szavait. Vallás harcol itt a vallás ellen, hit a hit 
ellen, kegyesség a kegyesség ellen, igazi hazafiság a nemzeti 
sovinizmus ellen! Csak éppen a harc egyenetlen, hiszen Jeremiás 
—· legalábbis látszólag — egyedül van a tömeggel szemben, az 
Isten igéjét hirdető próféta egy fanatikus tömeggel szemben. A 
tömeg pedig mindig hajlamos arra, hogy fanatizmusában erő-
szakot kövessen el! Mint hazug prófétát és istenkáromlót letar-
tóztatják Jeremiást és egy akarattal kijelentik: „Meg kell hal-
nod!" És a tömeg valóban fenyegető magatartást tanúsít vele 
szemben. Jeremiásnak vissza kellett gondolnia az elhivatásakor 
kapott isteni kijelentésre: „Harcolnak ellened, de nem bírnak 
veled, mert én veled leszek, hogy megmentselek — így szól az 
ÜR". (1:19.) 

Jeremiás védekezése és fölmentése (26:10—19). Az istenkárom-
lást halállal büntették Izráelben. Ezt a halálbüntetést azonban 
csak akkor volt szabad végrehajtani, ha szabályos törvényszéki 
tárgyaláson történt meg az ítélet kimondása. A törvényszéket 
össze is hívják. A bírói tisztet gyakorló magasrangú királyi tiszt-
viselők tudomást szereznek az esetről és a királyi palotából a 
templomba sietnek. Az ú j templomkapunál foglalnak helyet, 
amelyet valószínűleg Jótám király építtetett, tehát az ún. felső 
Benjámin-kapunál a templomfal északi traktusában (vö. 20:2, 
2Kir 15:35). A döntés, az ítélkezés joga ezzel a királyi hivatal-
nokok és a nép kezébe került, Jeremiás pedig megmenekült egy 
esetleges lincseléstől. 

A papok és próféták most ez elé a bírói hatóság elé terjesztik 
a vádat. Természetesen azonnal kiegészítik sa já t véleményükkel, 
hogy Jeremiás méltó a halálra istenkáromlása miatt s meg kell 
ölni. Báruk tudósítása elég szűkszavú ezen a helyen is s ezért 
nehéz eldönteni, hogy a vádlók szándékosan hangsúlyozták-e a 
világi bíróság előtt Jeremiás beszédének azt a részét, ahol a 
város ellen beszélt, a templom ellen mondottakat pedig elhagy-
ják. Igen valószínű, hogy a papok politikai gonosztevőként akar-
ják Jeremiást beállítani, mint később a főpapok tették Krisztus-
sal (Lk 23:1—5). Azt is hangsúlyozzák — és ez Jeremiás védeke-
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zéséből is kitűnik —, hogy nem az Úr nevében beszélt és Istent 
káromolta, ezt pedig halállal kell büntetnie a bíróságnak. 

A váddal szemben Jeremiás is elmondja védőbeszédét (12—15.) 
Semmit sem von vissza abból, amit mondott, hanem azt hang-
súlyozza először is, hogy Isten parancsának engedelmeskedve 
kellett elmondania próféciáját. Az igazi próféták szent „muszája" 
ez, amivel szemben nincs ellentmondás (vö. Am 3:8). Ha tehát 
bárki a próféta ellen támad, akkor Isten ellen lázad fel. Jeremiás 
tehát támadásba megy át, megőrizve ebben a kritikus pillanat-
ban is nyugalmát és nem retten meg ellenfelei fanatizmusától. 
Védekezésének második részében utal arra, amit a vádlók el-
hallgattak, hogy ti. Isten ítélete még elkerülhető, ha megtérnek 
és engedelmeskednek Isten akaratának. Rajtuk múlik tehát, hogy 
mi történik a várossal, a templommal és néppel! Beszédének 
tehát nem az volt a célja, hogy pusztulást hozzon, hanem hogy 
megmentse a várost. Személyét illetően nincs kérése. Élete a 
kezükben van, de annak nincs jelentősége most, hanem csak a 
küldetésnek, a küldetés tartalmának: Isten igazságának. Az utolsó 
pillanatig hű marad Jeremiás prófétai küldetéséhez. Nem kér 
kegyelmet, csak igazságot. A fölötte ítélkezőknek van hatalmuk 
elvenni az életét, de jól gondolják meg döntésüket és annak 
következményeit. Mert, ha kimondják a halálos ítéletet, akkor 
ártatlan vért ontanak ki és számolniok kell azzal, hogy az ártat-
lan vér kiontását maga Isten kéri számon rajtuk, a városon és 
annak lakóin. 

Igazi próféta és igazi ember Jeremiás életének ebben az egyik 
legdöntőbb órájában. Mint minden ember, ő is szereti az életet 
és nem keresi fanatikusan a mártírhalált. A prófák általában 
esztelenségnek tartották a szenvedés és a mártírság kergetését! 
Teológiájuk nem a szenvedés teológiája volt, hamem a harcé; az 
igazi hitért és bizalomért Istenben és a nagyobb társadalmi és 
emberi igazságért dz élet minden területén. Ezért nem koldul 
meghunyászkodva az életéért. Isten kezébe teszi le sorsát, akinek 
a követségében most földi bírái előtt áll. Ez a küldetéstudat 
adott az egyébként nem harcos jellemű Jeremiásnak férfias bá-
torságot és erőt, amikor most az isteni igazságért harcol. 

A próféta egyenes, bátor és a hit szilárdságáról tanúskodó ma-
gatartása nem téveszti el hatását. Győz az igazság az erőszak 
fölött. A bírák és a gyülekezet meggyőződik arról, hogy Jeremiás 
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igaz prófétája Istennek és nem méltó a halálra: „Nem szabad 
halálra ítélni ezt az embert", hiszen Istenünknek, az ŰRnak 
nevében beszélt hozzánk és ellenünk. A bírák és a gyülekezet 
meggyőződését csak alátámasztja néhány „vénnek" a felszóla-
lása a tárgyaláson, akik emlékeztetnek Míkeás prófétának Jeru-
zsálem és a Sionhegy ellen mondott jövendölésére 100 évvel ez-
előtt Hiskiás király idejében. A király annak idején nemcsak 
nem bántotta Míkeást, hanem megfogadta megtérésre hívó sza-
vát és ezért szabadult meg Isten büntetésétől a templom és a 
város. 

A szöveg már nem szól arról, hogy szabadon bocsátották-e 
Jeremiást, de ez a 16. vers szerint minden bizonnyal bekövet-
kezett. Persze a papok és hamis nemzeti próféták gyűlöletét 
Jeremiás iránt ez a felmentő ítélet nem szüntette meg. A gyűlö-
let tovább izzott szívükben és később is többször lángra lobbant. 

Ürijjáhú mártírhalála (26:20—24). Ennek az elbeszélésnek köz-
vetlen kapcsolata nincsen ugyan Jeremiással, de azért került ide, 
hogy jelezze, milyen nagy veszélyben forgott Jeremiás élete. 
Egyúttal arról is hitelesen árulkodik ez a szakasz, hogy nemcsak 
a papok és a nemzeti próféták voltak ellenségei Jeremiásnak, 
hanem Jójákím király is, aki csak véletlenül nem szerepel az 
előző törvényszéki tárgyaláson. 

Ez az egyébként ismeretlen Üri j jáhú próféta azzal hívta ki 
maga ellen Jójákím király és hívei haragját, mer t Jeremiáshoz 
hasonlóan ítéletet prédikált Jeruzsálem városa, a nép és az ország 
ellen. A 22. vers alapján az eseménynek Jójákím uralkodásának 
az első éveiben kellett történnie, amikor még Egyiptom vazallusa 
volt (609—605). Az elbeszélés arról tanúskodik, hogy az íróprófé-
tákon kívül és azok mellett még más próféták is voltak, akik 
Isten nevében hitelesen és igazán képviselték a választott nép 
ügyét, de írásaik nem maradtak fenn. 

Űgy látszik, valamilyen ünnep alkalmával tartotta beszédét 
Ürijjáhú, amelyen jelen volt a király is egész kíséretével. Jó já-
kím nem tanult elődjétől, Ezékiás királytól, hanem elhatározta, 
hogy megöleti a kényelmetlen figyelmeztetőt. Elfogatási paran-
csot adott ki ellene. Mivel nem volt senki, aki közbe tudott volna 
járni a királynál érdekében, Egyiptomba menekült a király ha-
ragja elől. A király keze azonban ott is utolérte, mert mint 
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Egyiptom vazallusa követeket küldöt t és kikérte a fáraótól a-
szerencsétlen menekültet (vö. 2Kir 23:34). Kivégeztette, holt-
testét sem hagyta tisztességesen a családi sírboltban elhelyezni^ 
hanem a köznép temetőjébe dobatta, amely a Kidrón-völgyben 
volt a templom alatt (vö. Dalman, Jerusalem und sein Gelände. 
174. L). 

Ehhez az eseményhez fűzi a tudósító a megjegyzést, hogy Je re -
miásnak azért sikerült ismételten megmenekülnie a nép, a papok 
és hamispróféták ha rag ja elől, m e r t Sáfán kancellárnak a f ia 
(2Kir 22:8) Ahíkám védelmébe vette. Ahíkám Jósiás királynak 
minisztere volt (2Kir 22:12), a későbbi helytartónak, Gedaljának 
pedig az apja (39:14, 40:5kk). Vele szemben a papok és hamis 
próféták, de még maga a király sem mertek fellépni. 

JEREMIÁS HARCA A HAMIS PRÓFÉTÁK ELLEN 

27:1—29:32 

A PRÓFÉTA INTELMEI 

27:1—22 

1 Jósiás fiának, Cedékiás' júdeai királynak az uralkodása kez-
detén ezt az igét kapta Jeremiás az ÜRtól. 2 Így szólt hozzám az 
ÜR: csinálj magadnak köteleket, meg jármot és tedd a nya-
kadra!2 3 Azután küldj ilyeneket Edóm királyának, Móáb kirá-
lyának, az ammóniak királyának, Tírus királyának és Sídón kirá-
lyának azokkal a követekkel, akik Jeruzsálembe érkeztek Cedé-
kiás júdeai királyhoz. 4 Parancsold meg nekik, hogy mondják 
meg uruknak: Ezt mondta a Seregek Ura, Izráel Istene: Mond-
játok meg uratoknak: 

5 Én alkottam nagy erővel és kinyújtott karral a földet, az 
embert és állatot a földön3 és annak adom, akinek akarom/' 
Mindezeket az országokat én adtam most szolgámnak,5 Nebúkad-
neccarnak, Bábel királyának a kezébe.6 Még a mezei állatokat is 
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neki adtam, hogy őt szolgálják.7 7 Öt, a fiát és unokájá t szol-
gálja majd minden nép, amíg csak el nem érkezik az ő országá-
nak az ideje is, amikor szolgájukká teszik őt a többi népek és 
nagy királyok. 8 De azt a népet és királyságot, amely nem szol-
gálja őt, Nebúkadneccart, Bábel királyát, és amely nem teszi 
nyakát Bábel királyának az igájába, azt a népet éhínséggel és 
döghalállal látogatom meg —, így szól az Ür, amíg a kezébe nem 
adtam őket. 9 Ne hallgassatok azért prófétáitokra és a jósokra, 
az álmodozókra, jelmagyarázókra és varázsiókra, akik azt mond-
ják nektek: „Nem lesztek Bábel királyának a szolgái!" 10 Mert 
hazugságot prófétálgatnak nektek, hogy eltávolítsanak bennete-
ket a földetekről, én pedig szétszórjalak benneteket és elpusztul-
tok. 11 Azt a népet azonban, amelyik Bábel királyának az igá-
jába ha j t ja a nyakát és őt szolgálja, meghagyom a földjén —, 
így szól az ŰR, hogy művelje és lakjék raj ta . 

12 Cedékiáshoz, Júda királyához is egészen ehhez hasonlóan 
szóltam: Hajtsátok nyakatokat Bábel királyának az igájába, szol-
gáljátok őt és népét és akkor élni fogtok! 13 Miért halnátok meg, 
te és néped, fegyver, éhínség és dögvész által, ahogyan az ÜR 
meghirdette annak a népnek,8 amelyik nem akarja szolgálni Bá-
bel királyát?! 14 Azért ne hallgassatok a próféták beszédére, 
akik azt mondják nektek: „Nem lesztek Bábel királyának a 
szolgái!" Mert hazugságot prófétálnak nektek. 15 Nem küldtem 
őket — , így szól az ÜR, hazugság, hogy az én nevemben prófé-
tálnak, hogy szétszórjalak benneteket és elpusztuljatok a prófé-
tákkal együtt, akik prófétálgatnak nektek. 

16 A papoknak és ennek az egész népnek pedig ezt hirdettem: 
Ezt mondta az ÜR: Ne hallgassatok prófétáitok beszédére, akik 
így prófétálgatnak nektek: „Most már hamarosan visszahozzák 
Bábelből az ŰR házának felszerelését"!9 Mert hazugságot pró-
fétálgatnak nektek. 17 Ne hallgassatok rájuk, szolgáljátok Bá-
bel királyát és élni fogtok! Miért váljék romhalmazzá ez a vá-
ros?! 18 Ha próféták ők és az ŰR igéje van náluk, akkor kér-
leljék a Seregek URát, hogy ne kerüljenek Bábelba azok az esz-
közök is, amelyek az ÜR házában, Júda királyának a palotájá-
ban és Jeruzsálemben még megmaradtak! 

19 Mert azt mondta a Seregek URa az oszlopokról, a nagy me-
dencéről, az állványokról és a megmaradt eszközökről, amelyek 
megmaradtak még ebben a városban, 20 amiket nem vitt el Ne-
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búkadneccar, Bábel királya, amikor fogságba hurcolta Jeruzsá-
lemből Bábelba Jekonját,11 Jehójákím fiát, Júda királyát, m e g 
Júda és Jeruzsálem összes előkelőit. 

21 Bizony, azt mondja a Seregek URa, Izráel Istene, az eszkö-
zökről, amik megmaradtak még az ÜR házában, Júda királyá-
nak a palotájában és Jeruzsálemben: 22 Bábelba kerülnek1 2 és 
ott lesznek mindaddig, amíg számon nem kérem azokat,13 — így 
szól az ÜR, és ide, erre a helyre vissza nem hozom. 

1 A felirat, amely azonos 26:l-el, nem felel meg a történeti való-
ságnak, mer t a 3. és 12. versek a lapján Cidkijáhú olvasandó és így 
szüntetendő meg az ellentmondás az 1. vers és az egész fe jezet 
között. A G-ből egyenesen hiányzik az 1. vers. Ha 28:1-t f igyelembe 
vesszük, akkor az eset a király uralkodásának 4. évében történt. — 
2 A járom kb. másfél méter hosszú és 8 cm vastag tölgyfarúd volt, 
amelyet az állat nyakára tettek és kötelekkel meg kapcsokkal az 
állat nyakához és szarvaihoz erősítettek. Palesztinában még ma is 
használatban van ebben a formában. — 3 Zs 115:16, 146:6, És 45:12. 
— 4 A mondatot semleges a lannyal kell é r tenünk: „kinek t a r tom 
helyesnek adni", vö. 18:4. — 5 Görög és héber kéziratok törlik ezt a 
szót, vagy megváltoztat ják dogmatikai okokból. — 6 25:9, 43:10, Ez 
29:18.20. — 7 28:14, Dán 2:37.38, 4:19. Bábel ha ta lma olyan nagy, hogy 
még a szabadon élő vadak is kénytelenek hozzá alkalmazkodni, vö. 
Zs 8:5kk. — 8 8. v. — 9 28:3.4, 2Krón 36:7.10, Dán 1:2. — 10 52:17, 
2Kir 11:14, 25:13. — 11 24:1, 2Kir 24:14—15. — 12 2Kir 25:13.20, 
2Krón 36:18. — 13 29:10, 32:5, 2Krón 36:21, Esdr 1:1—11, 7:19. 

A 27—29. f e j e z e t e k szorosan e g y ü v é t a r t o z n a k , hiszen e g y a 
t é m á j u k : J e r e m i á s ha rca a h a m i s p r ó f é t á k ellen, akik h a z u g 
r e m é n y s é g e k e t ke l t e t t ek a n é p sz ívében h a m i s jövendölése ikke l . 
Az t is k ö n n y ű m e g l á t n u n k , h o g y bizonyos közös foga lmazás i , 
s t í lusbel i s a j á to s ságok is azonosak ebben a 3 fe jeze tben . E z e k 
a köve tkezők : 1. A babi lónia i k i r á l y n a k a n e v e J e r emiá s k ö n y -
v é b e n az a k k á d névnek megfe l e lően m a j d n e m kizárólag N e b ú -
kad recca r , e b b e n a 3 f e j e z e t b e n N e b ú k a d n e c c a r n a k nevezik. — 
2. A J a h v e - v a l összekötöt t n e v e k a r öv idebb „ h á " i s t e n n é w e l 
kapcso lódnak és n e m a hosszabb „ j á h ú " - v a l . — 3. G y a k r a n nevez i 
J e r e m i á s t p r ó f é t á n a k (pl. 28:5.10.12). Ez u to l só je l legzetesség 
u t a l m á r a 3 f e j e z e t t a r t a l m i egységére is. A 23. f e j eze tben e lv i 
k i j e l e n t é s e k e t t e t t J e r e m i á s a h a m i s p r ó f é t a s á g lényegéről . M o s t 
e lv i k i j e l en t é se inek a tö r t éne t i b i zony í t éká t a d j á k ezek a f e j e z e -
tek . M i n d h á r o m fe jeze tben a ve le s zemben ál ló p ró fé t ák el len 
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harcol Jeremiás akiket a maga egészében, de egyes képviselői-
ben is a nép igazi ellenségeinek tart (27:9.14.16, 28:lkk, 29:8.21kk, 
24kk). 

Jeremiást egy rendkívül fontos politikai esemény késztette 
most arra, hogy akcióba lépjen. Az akkori Kelet összes déli orszá-
gaiban éledezni kezdett az a reménység, hogy talán mégis le 
tudják rázni magukról a babilóniai világbirodalom igáját és a 
kis államok ú j ra visszanyerik szabadságukat. Ennek a remény-
ségnek persze semmi köze sem volt a reálpolitikához. Mintha 
csak teljesen megfeledkeztek volna ezek a kis államok arról, 
hogy hogyan győzte le Nebúkadreccar Egyiptom fáraóját. Júda 
is kezdte elfelejteni 597 borzalmait. Kitörölték emlékezetükből, 
hogy röviddel az előtt a szomszéd népek (Edóm, Móáb és Ammón) 
mennyi szenvedést okoztak (2Kir 24:2). 

Miután Jójákínt fogságba hurcolta 597-ben Bábel királya, 
utódjává Cedékiást tette meg Jeruzsálemben. De ez az elszegé-
nyedett és legjobb erőitől megfosztott ország nem tudott bele-
törődni sorsába. És amikor 594-ben Egyiptomban II. Psammetich 
fáraó lett Nékó fáraó utóda, Bábelből meg olyan hírek szivárog-
tak ki, hogy valamiféle lázadás tört ki Nebúkadreccar ellen, azt 
remélték, hogy vissza lehet csinálni 597-t és el tudják érni, hogy 
a már fogságban levők visszajöhetnek Jójákín királlyal együtt 
és visszanyerik szabadságukat. 

A föníciai és palesztinai államférfiak, illetve követeik Je ru-
zsálemben gyűltek össze. Talán azért, mer t Cedékiás király tar-
tózkodó magatartást tanúsított minden ellenállással szemben és 
nyomást akartak gyakorolni a jeruzsálemi kormányra. Jeremiás 
először az idegen követekhez fordul próféciájával (27:3). Ebből 
arra következtethetünk, hogy valóban nem Jeruzsálemből indult 
el a fölkelés eszméje, hanem éppen elfogadtatni akarták ezt a 
követek. A jeruzsálemi kormánykörök hajlamosak voltak erre. 
A népies próféták pedig erősen táplálták az emberekben a láza-
dás gondolatát. A nyugtalanság átterjedt a Babilóniában élő szám-
űzöttekre is (29:5k). A nemzetieskedő, soviniszta próféták ott is 
lázadást szítottak Bábel ellen (29:8.21) és emiatt két prófétát ki 
is végeztetett Bábel királya (29:21kk). 

Jeremiás politikai esztelenségnek minősíti ezeket az eszméket 
és az azokhoz fűzött reménységet. Nemcsak azért vélekedik így, 
mert politikailag helyesen mérte föl a nemzetközi helyzetet és 
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erőviszonyokat, hanem azért is, mert tudta, hogy Bábel büntető 
intézkedései mennyi kár t okoznak majd Jeruzsálemnek, az or-
szágnak és a fogságban levőknek is. De helytelenítette Jeremiás 
a fölkelést vallásilag is. Szerinte abban a történelmi pillanatban 
a lázadás Bábel ellen Isten akaratát keresztezte volna. Isten 
Bábel kezébe adta a hatalmat és a népeknek az a kötelessége, 
hogy engedelmeskedjenek Babilóniának, mert ez az egyetlen 
lehetősége és módja annak, hogy állam és nemzet megmenekül-
jenek a pusztulás elől. 

Ez a gondolat is szorosan összekapcsolja a három fejezetet egy-
mással. 

A próféta és a járom (27:1—11). Jeruzsálemben tehát feszült 
volt a politikai légkör. Edóm, Móáb, Ammón és a Kelet két gaz-
dag kereskedő városának, Tírusnak és Szídónnak a követei a 
városba érkeztek. Arról tárgyaltak Júda kormányával, hogy ho-
gyan szervezzék meg a fölkelést Bábel ellen. Lázas izgalommal 
várta a város lakossága, hogy mi fog történni a következő napok-
ban. 

Jeremiást sem hagyták hidegen az események. Cedékiás ki-
rályhoz baráti kapcsolatok fűzték és többek között ezért is kény-
telen volt beleszólni a politikai eseményekbe. Világosan látja, 
hogy a lázadás Bábel ellen nem egyezik meg Isten terveivel, de 
egyébként sem felel meg népe érdekeinek. Engedelmeskedve az 
elhívatásakor kapott isteni parancsnak (1:10), jármot akaszt a 
nyakába és több igát meg kötelet a kezében tartva elindul 
Jeruzsálem utcáin az idegen országok követeinek a szálláshelyére. 
Kíváncsi tömeg veszi körül és követi a prófétát, a külföldi köve-
tek megcsodálják Isten különleges emberét, kérdezni azonban 
senki sem kérdezett, mert hiszen a jel mindenki előtt világos 
és ismert volt: A „járom" a szimbólum nyelvén az idegen ura-
lom képét jelentette és talán a követek is használták ezt a szót 
a nyilvánosság előtt tartott beszédükben. Mindenki tudta tehát, 
hogy a próféta Nebúkadreccarnak a népek nyakába akasztott 
igáját jeleníti meg. 

Talán egyetlen más alkalommal sem foglalt Jeremiás ilyen 
határozottan állást politikai kérdésben, mint most. Bizonyos ér-
telemben idegenkedett a politikától. Egyébként a próféták mindig 
akkor nyúltak a szimbólum eszközéhez, ha megítélésük szerint 
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igen komoly volt a helyzet politikailag. Ilyen esetben már nem 
tartották elégnek, hogy szavakkal harcoljanak igazukért. Magát 
az igét, Isten akaratát akarták szimbolikus tetteikkel szemlél-
tetni, megjeleníteni. 

Jeremiás hetekig hordta nyakában a jármot, mert így akarta 
az emberek véleményét befolyásolni és alakítani. Ézsaiás évekig 
jár t félig mezítelenül, hogy látva lássák az emberek, hogy szó-
beszéd tárgya legyen az egész városban és így formálja a köz-
véleményt egészen a királyi palotáig. Nem volt könnyű ez embe-
rileg sem a próféták számára, de nemcsak Istennek engedelmes-
kedett ilyenkor a próféta, hanem azt is tettekkel bizonyította, 
hogy milyen szenvedélyesen szereti hazáját és népét. 

Jeremiás három aktusban végzi el küldetését. Először az idegen 
követekhez megy (3—11). Joga van felkeresni őket, mert Isten 
a népek Istene és őt népek és országok prófétájává tette az Űr 
elhivatásakor. Egy-egy igát és köteleket ad át a követeknek és 
közli velük Isten üzenetét (vö. És 18:2). El kell vinniök maguk-
kal a próféta különleges ajándékát és a hozzá kapcsolódó prófé-
tai szót gazdájuknak. Bár jól tud ja Jeremiás, hogy a felkelés 
Nebúkadreccar ellen tisztán a józan ész és a nemzetközi helyzet 
alapján teljesen elhibázott vállalkozás volna és nem ment még 
feledésbe a mozgalmas 605—597-es évek tapasztalata sem, ami-
kor mindenkinek meg kellett ismernie Nebúkadreccar erejét és 
hatalmát — mégsem politikai útmutatást ad az államférfiaknak, 
hanem vallásos üzenetet. Isten akaratát közli velük (5—11). Mert 
a reálpolitikai helyzet Jeremiás szerint Isten akarata. Ezért mond-
ja a követeknek: Isten nem tart veletek! A lázadás Nebúkadrec-
car ellen lázadás Isten ellen! A világ Istené, ő uralkodik benne, 
mert ő teremtette kozmosszá a káoszból. Nemcsak Palesztina, 
hanem az egész világ Istené. A teremtő Isten azonban Ura a 
történelemnek is és az egyes történeti korszakokban a földi 
helytartók csak bérelik az uralmat a világban. Most Nebúkadrec-
car Isten helytartója és eszköze: szolgája, ahogyan Jeremiás mon-
dani szokta. Majd az ő ideje is véget ér egykor, de annak idő-
pontját maga az Űr állapítja meg. Emberek nem befolyásol-
hat ják ebben! 

A politikát a népek csinálják ugyan, de a történelmet Isten 
ta r t j a a kezében. Nebúkadreccart hívta el szolgájaként és nem-
csak a népek fölött adott neki hatalmat, hanem a mező állatai 
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fölött is. Akkor pedig mit akarnak ezek a kicsi országok?! Három 
nemzedéken át tar t Bábel uralma a próféta szerint. Általános-
ságban beszél ugyan erről, mégis feltűnő megállapítása ebben az 
összefüggésben. Annál is inkább, mert a két utolsó király Nerig-
lissar és Nabóned nem voltak vér szerinti utódai Nebúkadreccar-
nak, hanem „uzurpátorok" (trónbitorlók). Tehát Bábel uralmá-
nak is van határa, amikor a hatalom más népekre száll. Most 
azonban a mindenható Isten akaratából gyakorolja az uralmat 
a népeken és ezért szerencsétlenséget és pusztulást zúdít magára 
az a nép és király, aki nem haj t ja nyakát Bábel királyának az 
igájába. Isten maga kényszeríti vissza Bábel karjaiba „éhséggel, 
pestissel és fegyverrel". 

Ügy látszik, hogy nemcsak Jeruzsálemben, hanem az egész 
akkori Keleten működtek hamis próféták, mert arra figyelmez-
teti a népeket, hogy ne hallgassanak ezeknek a prófétáknak a 
„jövendölgetéseire": pusztulásba sodorják őket csalóka álom-
képeikkel. Dönteniök kell: a halált akarják választani, vagy az 
életet. Isten szava elhangzott. Most a királyoké a szó: az igát 
választják a saját javukra, vagy a lázadást saját pusztulásukra?! 

Jeremiás a királynál (27:12—15). A külföldi követektől a ki-
rályhoz megy Jeremiás és neki is elmondja, amit a követeknek 
mondott. Neki is átadott egy igát. A 24 éves Cedékiás nem volt 
ugyan híve a felkelésnek, de kevés szava volt az ország politikai 
irányításában. A fölkelést helyeslő politikusok és kormányférfiak 
úgy vélekedtek, hogy majd kiszabadítják Jójákínt a fogságból és 
őt teszik meg újból királynak. Visszatéréséről már nyíltan beszél-
tek is (vö. 28:4). 

A próféta hangja ellágyul, amikor saját népének a királyával 
beszél. Életről vagy halálról van szó ebben a pillanatban. Izráel 
népének csak akkor lesz jövője, ha a király és a kormány 
tagjai Isten ítéletének fogadják el az adott történelmi helyze-
tet, elfogadják Nebúkadreccar igáját és Istenre bízzák a szaba-
dulás idejét. Aki mást jövendöl, az hazudik: nem Isten nevében 
szól! 

Jeremiás inti a papokat és a népet (27:16—22). A követek és 
a király után a papokhoz és a néphez fordul a próféta. Méltóság-
teljesen és toborzó szeretettel int. Az államférfiakat arra kéri, 
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hogy mentsék meg az államot, a papokat arra kéri, hogy ment-
sék meg a drága templomi berendezéseket. Visszautasítja a pró-
fé ták hazug jövendöléseit arról, hogy hamarosan visszakerülnek 
Bábéiból az Úr házának elrablott fölszerelései. A hamis próféták 
jövendöléseiben az volt a csábító a nép szemében, hogy sokszor 
hivatkoztak Istennek korábban elhangzott kijelentéseire. Évszá-
zadokon át arra tanítot ták a népet, hogy Isten maga őrködik 
minden neki szentelten és ítéletét hívja ki maga ellen, aki 
megszentségteleníti azt. Nebúkadreccar pedig félelem nélkül 
vitte el Isten szentélyéből a szent dolgokat Bábelba és saját Iste-
nének, Marduknak a bábeli templomában helyezte el azokat. 
Megfizet ezért Bábel királyának az Ür — hirdették a hamis pró-
féták, és a templom felszerelései hamarosan visszakerülnek J e -
ruzsálembe. 

Jeremiás visszautasítja ezt a hamis várakozást. Gúnyosan 
jegyzi meg, hogy ha igazi próféták volnának az így vélekedők, 
akkor azért könyörögnének Istenhez, hogy a még Jeruzsálemben 
marad t tárgyak is ne kerül jenek Bábelba. Mert erről van már 
szó! És Istennél elhatározott dolog, hogy a hamis reménység 
megszégyenül: az Űr házában és a királyi palotában még meg-
marad t eszközök Bábelba kerülnek (22. v.) s ezért a babilóniai 
uralom mielőbbi végére nem szabad gondolni. Ez a reménység 
megszégyenül és minden fegyveres fölkelés csak még nagyobb 
szenvedést hoz királyra, népre és országára egyaránt. 

A szöveg arról m á r nem szól, hogy milyen eredménye lett 
Je remiás fellépésének, de az tény, hogy a fölkelésből nem lett 
semmi. Titok marad ugyan, hogy milyen szerepet játszott ebben 
Je remiás üzenete, de azt tudjuk," hogy Cedékiás király még ebben 
az évben (594) Bábelba ment (vö. 51:59), hogy lojalitásáról biz-
tosítsa Bábel királyát. 

JEREMIÁS ÉS HANANJÁ 

28:1—17 

1 Ugyanabban az évben, Cedékiás, Júda királya uralkodásá-
nak kezdetén, a negyedik év ötödik hónapjában történt, hogy 
ezt mondta nekem a Gibeónból való Hananjá próféta,1 Azzúr 
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fia az ÜR házában, a papok és az egész nép előtt: 2 így szól a 
Seregek URa, Izráel Istene: Összetöröm2 Bábel királyának az 
igáját. 3 Még két esztendő és visszahozom erre a helyre az ÜR 
házának minden eszközét, melyet elvitt Nebúkadneccar, Bábel 
királya erről a helyről és Bábelba vitt.3 4 Jekonját, Jehójákím 
fiát, Júda királyát és Júda összes foglyait is, akik Bábelba ke-
rültek, visszahozom erre a helyre — így szól az ÜR, mert össze-
töröm Bábel királyának az igáját. 

5 Ekkor megszólította Jeremiás próféta Hananjá prófétát a 
papok és az egész nép előtt, akik ott álltak az ÜR házában 6 és 
azt mondta Jeremiás próféta: Jó,4 úgy cselekedjék az ÜR! Telje-
sítse az ÜR beszédedet, melyben azt prófétáltad, hogy vissza-
hozza az ÜR Bábelből háza felszerelését és az összes foglyokat 
erre a helyre. 7 De hallgasd csak meg ezt az igét, amit én hir-
detek most neked és az egész népnek. 8 Azok a próféták, akik 
előttem és előtted voltak ősidőktől fogva, háborúról, éhínségről 
és dögvészről prófétáltak sok ország ellen és nagy királyságok 
ellen. 9 Arról a prófétáról, aki békét jósol, akkor tűnik ki, hogy 
valóban az ŰR küldte azt a prófétát, ha beteljesedett a próféta 
igéje.5 

10 Ekkor levette Hananjá próféta a jármot Jeremiás próféta 
nyakáról és összetörte. 11 Majd azt mondta Hananjá az egész nép 
előtt: így szól az ÜR: így töröm le Nebúkadneccar, Bábel királya 
igáját két esztendő múlva minden nép nyakáról. Jeremiás pedig 
elment útjára. 

12 De ezt az igét kapta Jeremiás az ÜRtól azután, hogy Ha-
nanjá próféta letörte a jármot Jeremiás próféta nyakáról: 13 
Menj és mondd meg Hananjának! így szól az ÜR: Fajármot tör-
tél össze, vasjármot csináltál helyette. 14 Mert azt mondja a Se-
reg URa, Izráel Istene: Vasigát tettem mindezeknek a népeknek 
nyakára, hogy Nebúkadneccart, Bábel királyát szolgálják. Szol-
gáivá lesznek, sőt a mezei állatokat is neki adtam. 

15 Még ezt is mondta Jeremiás próféta Hananjá prófétának: 
Hallgass ide Hananjá! Nem küldött téged az ÜR, hazugul biztat-
tad te ezt a népet. 16 Ezért így szól az ÜR: Elküldelek téged a 
föld színéről, meghalsz még ebben az évben. Mert pártütést hir-
dettél az ÜR ellen. 17 Meg is halt Hananjá próféta még annak 
az évnek hetedik hónapjában. 

8 Jeremiás II. 113 



1 Gibeón benjámin i város volt, t ehá t Jeremiás és Hanan já földiek 
voltak. — 2 27:12. H a n a n j á a héber eredetiben múl t időben mondja 
ezt. Ennyire biztos volt a dolgában. — 3 Vö. 27:7.16, 2Kir, 24:1.11—16. 
— 4 Kérdés, hogy a héber „áment" le kell-e fordítani. A használata 
ugyanis már egészen formális csupán. — 5 Deut 18:22. Vö. Jer 32:7k. 

Járommal a nyakában jár-kél Jeremiás Jeruzsálem utcáin. 
Jeléül annak, hogy a városnak meg kell hajolnia a babilóniai 
király igája alatt, mer t ez most Isten akarata. A nemzeti prófé-
ták körében nagy volt a felháborodás és elkeseredés, mert attól 
tartottak, hogy a nép körében rendkívül nagyra becsült és nagy 
tekintélynek örvendő Jeremiás fellépése keresztülhúzza számí-
tásaikat: olyan nagy hatással lesz a szomszéd országok köve-
teire és Jeruzsálem lakosságára, hogy tervük meghiúsul. 

Az egyik nemzeti próféta, a gibeóni Hananjá, tehát Jeremiás-
nak földije, megállítja Jeremiást a templomcsarnokban és elkez-
dődik a drámai összeütközés a két próféta között a gyülekezet 
és a papság jelenlétében. Hananjá is isteni kinyilatkoztatásra 
hivatkozva formálja meg szavait, mer t az isteni küldöttek mon-
datával vezeti be megállapítását: „Így szól a Seregek URa, Izráel 
Istene." Az ŰR nevében mondja tehát ki a Jeremiáséval ellen-
kező jövendölést: „Összetöröm Bábel királyának az igáját." Any-
nyira biztos kijelentésének igazában és annyira hatni akar hall-
gatóságára, hogy pontos idejét is megmondja jövendölése betel-
jesedésének (3). A megalázott nép fülében, amely gyászolja a 
Bábelba hurcolt családtagokat és honfitársakat, csodálatosan szép-
nek tűnt ez a prófécia. Ezért kezdi ezzel a megállapítással és 
fejezi is be Hananjá a jövendölését. 

Mivel Jeremiás a templom fölszereléséről is beszélt (27:16), 
először ezekre koncentrálja Hananjá a mondanivalóját (3). Az 
élő Isten szent templomának a fölszerelése Marduknak, Bábel 
főistenének a templomában voltak, ami a törvényhez hű izrae-
liek számára elviselhetetlen volt. Ha él az Isten, akkor a temp-
lom és annak fölszerelése ma is az övé és akkor érvényesítenie 
kell igazát azokkal szemben, akik nyilvánosan meggyalázták 
templomát és annak fölszerelését. Azután beszél Hananjá Jekon-
járól (Jójákín) és az összes foglyok visszatértéről. Hananjának 
ezek a szavai lázba hozták a hallgatóságot. Jójákín a nép kedvelt 
királya volt, Isten igazi fölkentjének tartották. Ha Isten valóban 
az igazság Istene, akkor igazságot szolgáltat fogságban levő szol-
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gájának és vele együtt az összes száműzöttnek az egész világ 
előtt. Visszahozza őket az ígéret földjére és ezzel elkezdődik 
az üdvkor, a szabadság korszaka! Ilyen szavakkal szinte meg-
babonázta Hananjá a népet és befejezésül még egyszer hozzá 
teszi a nagy különbséget jelentő kijelentését: Nem kell megha-
jolnia Izráelnek a babilóniai király igája alatt, mert összetöri az 
ŰR ezt az igát. 

Nem kétséges, hogy rendkívül nehéz teológiai kérdés vetődik 
itt fel a két prófétának az összeütközésében: Ki a próféta és ki 
nem az? Ki hirdeti Isten kijelentéseit és ki hirdeti csupán saját 
szíve vágyait? Hogyan lehet megállapítani, hogy mi az Isten 
igéje és mi nem az? A próféták két iránya ütközik itt össze 
egymással (vö. 23:13kk). A két irányzat kezdettől fogva megvolt 
egymás mellett, sőt mindkettőnek a gyökerei a közös mózesi 
vallásba nyúlnak vissza, csak éppen ugyanannak az igazságnak 
két különböző irányzata Mózes tanításának azt a részét emelte 
két különböző oldalát hangsúlyozta egyik is, másik is. A nem-
zeti próféták irányzata Mózes tanításának azt a részét emelte 
ki és hangsúlyozta, hogy az Űr Izráel Istene és népének igazáért 
harcol, neki igazat adva. A nagy próféták pedig azt a tételt kép-
viselték Mózes hitéből, hogy az egyedül igaz Isten az igazság 
Istene univerzális értelemben. Az első irányzat azt hitte és val-
lotta, hogy Istennek szüksége van egy országra és szentélyre, 
hogy létezzék. Ezért kell Izráelt megvédenie mindörökké. A szö-
vetség eszméjének tökéletes elferdítése ez tehát, mert a kanaáni 
népvallás tételeit tette magáévá, hogy ti. minden baálnak meg-
van a maga területe, országa, amelynek a gazdája és az ott lakó 
nép lététől függ magának az istenségnek a létezése is. A máso-
dik irányzat tudta, hogy Istennek csak azért van szüksége egy 
népre, hogy kinyilatkoztatását elhelyezze a világban, De ha ez 
a nép alkalmatlanná válik erre a szolgálatra, akkor elveti, hasz-
nálaton kívül helyezi. Istennek tehát nincs szüksége Izráelre, 
hogy létezzék! 

A két prófétaságot nem volt egyszerű megkülönböztetni egy-
mástól. Azonos volt a nevük. Egyforma volt a próféták ruhája . 
Népük sorsáról beszélt egyik is, másik is. Az utcák és kapuk 
politikusai voltak és mindegyik arra hivatkozott, hogy Isten 
nevében prófétál. 250 évvel Jeremiás előtt Áháb király idejében 
már egyszer nyilvánosan is szembe került egymással a ké t 
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irányzat. Akkor is sokan voltak az egyik oldalon és csak egy 
igazi próféta volt a másik oldalon (lKir 22). Pedig akkor még 
nem is különültek el egymástól olyan élesen, mint történetünk 
idején. Akkor még az igazi prófétaság kialakulásának a kezde-
tén volt, a nemzeti próféták pedig még egységes mozgalom volt. 
Mert Jeremiás korában már nem volt egységes mozgalom. 

Jeremiás válaszából is az tűnik ki (5—9), hogy Hananját nem 
sorolta minden további nélkül a hazugságot prófétáló és a nép 
vágyait kihasználó hamis próféták közé. Tudja, hogy Hananjá 
nem sarlatán és nem közönséges néplázító. Tudja, hogy ugyan-
úgy szereti népét és a várost, mint ő. És Jeremiás szívében is 
égtek sokszor olyan gondolatok és vágyak, amilyeneket most 
Hananjá nyilvánosan kimondott. Ezért nem mondja hazugnak 
Hananját , ahogyan vártuk volna. Inkább arról beszél, hogy ő 
maga is azt szeretné, ha igaza volna Hananjának. De prófétai 
meggyőződése nem engedi meg, hogy a saját kívánságai után 
menjen. Bár nem sokan osztják nézeteit, nincsen egyedül. Vele 
vannak és mellette tanúskodnak a múlt összes nagy prófétái, 
az üdvpróféta pedig egyedül áll a történelem ítélőszéke előtt 
(δ). Isten prófétájának bizonyítania kell igazát. A most ítéletet 
hirdető prófétát igazolja a múlt, a nemzeti prófétát majd csak 
a jövő tudja igazolni, hogy valóban az küldte-e. Jeremiás nem 
azt akar ja ezzel mondani, hogy az igazi próféta csak rosszat, 
bajt és ítéletet prédikálhat, hiszen akkor saját maga ellen be-
szélne. Azt sem akarja mondani, hogy a prófétai ige csak akkor 
hiteles, ha beteljesedett, hiszen akkor nem lett volna szabad 
panaszkodnia amiatt, hogy próféciája az eljövendő ítéletről nem 
talált meghallgatásra és még mindig késik. Azt akarja elérni, 
hogy a körülötte állók kritikával fogadják a szabadulásról szóló 
jövendölést és esetleg maga Hananjá is gondolkodóba essék. 

De Hananjá nem hagyja magát meggyőzni. Szent felháboro-
dással leszakítja a jármot Jeremiás nyakáról és összetöri. Itt van 
a jelen bizonyítéka! Nincs szükség a múlt tanúira, vagy a jövő 
igazolására. Mindenki lát ja az összetört jármot, amely most 
Bábel hatalmának a végét szimbolizálja. Ott fekszik a földön 
az összetört járom, a nézők és hallgatók serege megriadtan visz-
szahúzódik vagy élteti Hananját . 

Jeremiásnak egyelőre nincs hozzáfűzni valója a szenvedélytől 
lobogó Hananjának tettéhez és szavaihoz. Otthagyja a prófétát 
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és a tömeget, látszólag vereséget szenvedve. Pedig igazi prófétá-
hoz illően viselkedik csupán: ebben a pillanatban még nem 
kapott utasítást az Úrtól , hogy mit tegyen és mi t mondjon. 
Várnia kell, amíg megérkezik Istentől az ú jabb kijelentés. 

A harcnak tehát Jeremiás elvonulásával még nincs vége. Bizo-
nyos idő múlva, talán néhány óra múlva folytatódik a dráma. 
Isten ket tős üzenettel küldi Jeremiást Hananjához: egyrészt meg 
kell neki mondania, hogy a fából készült jármot összetörte ugyan, 
de vasjárommal cserélte fel (vö. l K i r 22:11), ami azt akar ja 
jelenteni, hogy Jeremiás prófétának van igaza és Hanan já csak 
még inkább megerősítette (összetörhetetlenné tette) Istennek az 
ítéletre vonatkozó döntését. Isten Jeremiás pár t ján van. Más-
részt meg kell mondania Hananjának azt is, hogy eljátszotta az 
életét: még ebben az évben meg kell halnia. És ké t hónappal 
ez után az összeütközés u tán valóban arról beszélnek az emberek 
Jeruzsálemben, hogy meghal t Hanan já próféta. Isten döntött 
Jeremiás és Hananjá vi tá jában. 

Jeremiás tekintélye minden bizonnyal nagyot nőt t a jeruzsá-
lemiek szemében. Ugyanakkor azonban a kormánykörök gyűlö-
lete is fokozódott iránta. 

JEREMIÁS LEVELE A SZÁMŰZÖTTEKNEK 

BABILONBA 

29:1-32 

1 Ez szó szerint az a levél, melyet Jeremiás próféta küldött Je-
ruzsálemből a foglyok között megmaradt véneknek, papoknak, 
prófétáknak és az egész népnek,1 akiket fogságba hurcolt Nebú-
kadneccar Jeruzsálemből Bábelba, 2 miután Jekonja király,2 az 
anyakirálynő,3 az udvari emberek,4 Júda és Jeruzsálem vezetői, 
meg a mesteremberek és várépítők elkerültek Jeruzsálemből. 3 
Elászá, Sá fán fia5 és Gemar já , Hilkijjá f ia kézbesítette a levelet.6 

Őket Cedékiás, Júda királya küldte Bábelba Nebúkadneccarhoz, 
Bábel királyához. 

4 Így szól a Seregek URa, Izráel Istene az egész fogoly néphez, 
melyet fogságba hurcoltak Jeruzsálemből Bábelba: 
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5 Építsetek házakat és lakjatok bennük! 
Ültessetek kerteket és egyétek gyümölcsét! 

6 Házasodjatok, szülessenek fiaitok, leányaitok! 
Házasítsátok meg fiaitokat, 
adjátok férjhez leányaitokat! 

Szüljenek fiúkat és leányokat! 
Sokasodjatok ott és ne fogyjatok! 

7 Fáradozzatok a városnak békességén, 
ahová fogságba vitettelek benneteket, 

és imádkozzatok érte az ÜRhoz,7 

mert az ő békességétől függ a ti békétek. 

8 Mert azt mondja a Seregek URa, Izráel Istene: Ne szedjenek 
rá8 benneteket prófétáitok, akik köztetek vannak, se jósaitok és 
ne hallgassatok az álmodozókra, akik álmodtatnak veletek! 9 
Mert hazugul prófétálnak nektek az én nevemben. Nem küld-
tem őket, így szól az ÜR. 

10 Az ÜR ellenben azt mondja: Csak ha egészen eltelik a bá-
beli hetven esztendő,9 akkor valósítom meg veletek jó ígéretemet, 
hogy visszahozlak benneteket erre a helyre. 11 Hiszen én isme-
rem a gondolatokat, amiket felőletek gondolok10 — így szól az 
ŰR. Békességet és nem rosszat akaró gondolatok azok, hogy azt 
a véget adjam nektek, amiben reménykedtek.11 12 Akkor majd 
hívtok engem, eljöttök és imádkoztok hozzám, én pedig meg-
hallgatlak benneteket. 13 Kerestek majd12 és megtaláltok engem, 
mert teljes szívvel igyekeztek hozzám. 14 Meg tudtok találni 
engem,13 — így szól az ÜR, én pedig megfordítom sorsotokat14 és 
összegyűjtlek benneteket15 minden nép közül és minden hely-
ről, ahová szétszórtalak —, így szól az ŰR, és visszahozlak 
arra a helyre, ahonnan fogságba vitettelek benneteket, 15 bár 
ti azt mondjátok, hogy támasztott nektek az ÜR prófétákat Bá-
béiban is. 

16 Mert így szól az ŰR a királyról, aki Dávid trónján ül és az 
egész népről, amely ebben a városban lakik, testvéreitekről, akik 
nem mentek veletek fogságba. 17 így szól a Seregek URa: Fegy-
vert, éhínséget és dögvészt küldök rá juk és olyanná teszem őket, 
mint a rothadt fügék, amelyek annyira rosszak, hogy ehetetle-
nek.16 18 Üldözni fogom őket fegyverrel, éhínséggel és dögvész-
szel. Elrettentő példává teszem őket a föld minden királysága 
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előtt.17 Átokká, borzadállyá, felszisszenés és gyalázat tárgyává 
minden nép között, ahová szétszórtam őket.13 19 Mert nem hall-
gattak a beszédemre —, így szól az ŰR, pedig időben üzentem 
nekik szolgáimmal, a prófétákkal, de nem engedelmeskedtek —, 
így szól az ÜR.19 

20 Halljátok azért az ÜR igéjét mindnyájan ti foglyok, akiket 
Bábelba küldtem Jeruzsálemből! 21 így szól a Seregek URa, Iz-
rael Istene Ahábról, Kólájá fiáról és Cidkijjáhúról, Maaszéjá f iá-
ról, akik hazugságot prófétálnak nektek az én nevemben: Oda-
adom őket Nebúkadreccarnak, Bábel királyának a kezébe, aki 
szemetek láttára vágja le őket. 22 Átokba foglalja őket Júda min-
den foglya Bábéiban és ezt mondja : „Tegyen téged az ÜR 
olyanná, mint Cidkijjáhút és Ahábot, akiket tűzön pörkölt meg 
Bábel királya!"20 23 Mert bolond dolgot cselekedtek Izráelben: 
Házasságtörést követtek el felebarátaik feleségével és hazug igét 
hirdettek a nevemben, amit nem parancsoltam nekik.21 Én va-
gyok a tudója és tanúja ennek —, így szól az ÜR. 

24 A nehelámi22 Semajáhúnak pedig mondd meg: 25 így szól a 
Seregek URa, Izráel Istene: Mivel te leveleket küldtél a magad 
nevében Jeruzsálem egész népének és Cefanjá papnak,23 Maa-
széjá fiának és valamennyi papnak24 és ezt írtad: 26 Az ÜR tett 
téged pappá Jehójádá pap után,25 hogy felügyelj az ÜR házában 
minden féleszű és prófétálgató emberre és tedd kalodába vagy 
vasba őket.26 27 De miért nem fenyítetted meg az anatóti Jere-
miást, aki prófétálgat nektek? 28 Mert csak így küldhetett hoz-
zánk ilyen levelet Bábelba: „Hosszú lesz a fogság! Építsetek há-
zakat és lakjatok bennük! Ültessetek kerteket és egyétek gyü-
mölcsét!" 29 Cefanjá pap felolvasta ezt a levelet Jeremiás pró-
fétának.27 

30 Akkor ezt az igét kapta Jeremiás az ÜRtól: 31 Küldd el az 
egész fogoly népnek ezt az üzenetet: így szól az ÜR a nehelámi 
Sémájáról: Mivel prófétálgatott nektek Semajá, holott én nem 
küldtem őt és hazugul biztatott beneteket, 32 azért így szól az 
ÜR: Megbüntetem a nehelámi Sémájá t és ivadékát. Nem marad 
senkije, aki e nép között lakjék és nem fog gyönyörködni abban 
a jóban, amit népemmel cselekedni fogok —, így szól az ÜR, 
mert pártütést hirdetett az ÜR ellen. 
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1 Mivel nem az egész népet vitték fogságba, így is lehetne for-
dítani: És a többi honpolgárnak. — 2 22:26, 24:1, 2Kir 24:12kk. stb. 
— 3 Szó szerint: „az úrnő", „a parancsoló", vö. 13:18. — 4 34:19. — 
5 Vö. 26:24. Gedalja helytartó unokaöccse volt. — 6 A 2. vers ké-
sőbbi kiegészítés, erősen zavar ja az összefüggést és az érthetőség 
kedvéért te t tem ki még egyszer a „levél" szót. — 7 Esdr 6:10, lTim 
2:2. — 8 14:14, 23:21, 27—14.15, 28:2—4. — 9 Esdr 1:1, Dán 9:2, Zak 
1:12. — 10 Zs 40:6. — 11 24:5.7. — 12 Ex 33:7, Deut 4:29, 2Sám 21:1, 
És 55:6k. — 13 Deut 4:7, Zs 46:2, És 55:6. — 14 Zs 126:1.2. — 15 
23:3.8, 30:3, 32:37. — 16 24:8—10. — 17 15:4, 24:9, 34:17, Deut 28:25kk, 
2Krón 29:8. — 18 26:6, 42:18. — 19 25:4, 32:33, — 20 Az elevenen 
elégetés Bábéiban is ritka büntetés volt. Vö. Dán 3:6. — 21 23:9kk. 
— 22 Nem tud juk eldönteni, hogy a családi hovatartozásra vagy szü-
letésének a helyére vonatkozik-e a szó. — 23 A templomi rendőrség 
akkori vezetője (21:1, 37:3). — 24 A G-ben hiányzik. Ta lán későbbi 
betoldás? — 25 Cefanjá Pashúr után a második utód, m e r t közvetlen 
utóda Jehó jádá volt, aki nem azonos a 2Kir l l :4kk-ban szereplő 
Jehójádával . — 26 A templomi rendőrségnek a feladata volt gondos-
kodni a templomtér szentségéről (tisztaságáról) és az istentisztelet 
jó rendjéről . Ha a „féleszűek" zavart keltettek, bezáratta őket az isten-
tisztelet idejére. Vö. 20:1, 2Kir 9:11, Hós 9:7, Mk 3:21. — 27 21:3. 
— 37:3-ban Cefanjá a király bizalmas embereként megy követségbe 
Jeremiáshoz és így feltehető, hogy kedvel te a prófétát. 

Jeremiás levele (29:1—19). Rendkívül értékes és fontos doku-
mentum Jeremiásnak ez a levele, amelyet feltehetően szintén 
594-ben írt a fogságban levőknek és egy Bábelba utazó követség-
nek adott át. Az első olyan levél ez a Szentírásban, amely teljes 
terjedelmében ránk maradt. Sajnos, megzavarja a levél egységét 
a 16—20. versekben található későbbi toldalék, de a levél eredeti 
felépítése könnyen helyreállítható, ha a verseket így rendezzük: 
4—14.15.8—9.21—23. A szerző arról is tud, hogy a levél miatt 
egy Semajáhú nevű nemzeti próféta följelentette Jeremiást a 
jeruzsálemi templomi rendőrség főnökénél. Ezért kerül t ide ebbe 
a fejezetbe a Semajáhú ellen mondott jeremiási prófécia, hogy 
a fogságban élőket is tájékoztassa róla. A függeléknek az a cél-
ja, hogy érzékeltesse Jeremiás levelének a hatását és azt is, hogy 
ez a levél eléggé veszélyes helyzetbe sodorta Jeremiást. 

A Babilóniában élők között is táptala j ra talált a függetlenségi 
mozgalom propagandája. A nemzeti próféták ott is azzal beszél-
ték tele az emberek fejét, hogy Isten nem hagyja ezt a szégyent, 
hanem hazaviszi gyermekeit Bábelből. Pedig a foglyok életkörül-
ményei nem voltak elviselhetetlenek. Külön területet kaptak, ahol 
földműveléssel és kertészettel foglalkoztak, házakat építhettek és 
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tovább élhették hitéletüket is a zárt településeken. A foglyok 
azonban nem rendezkedtek be tartósan, mer t szerintük ez a 
helyzet nem tarthat sokáig. 

Jeremiás nagyon aggódott honfitársaiért. Tudta ugyanis, hogy 
a szabadságmozgalom nagy veszélybe sodorhatja őket és bár a 
száműzöttek körében is működtek a népért és a gyülekezetért 
aggódó és felelősséget hordozó próféták, mégis akcióba lépett 
ő maga is, hogy visszatartsa a foglyokat a meggondolatlan lépé-
sektől. Ezért írta meg levelét, amelyben arra szólítja fel őket, 
hogy rendezkedjenek be hosszabb időre az idegen földön és ne 
hallgassanak azokra a prófétákra, akik ennek az ellenkezőjére 
bíztatják őket. Megírja azt is, hogy a nemzeti próféták közül ké t 
erkölcstelen életet élő prófétát Isten ítélete súj t ja . Levelét az 
Úr nevében és Cedékiás király engedélyével küldi a deportáltak-
hoz a királyi követekkel. A királynak ugyanis komoly érdeke 
fűződött ahhoz, hogy maga Nebúkadreccar is tudomást szerezzen 
a levélről: ez a levél is azt dokumentálta, hogy Cedékiás király 
és jeruzsálemi udvara hű maradt Bábel királyához és a lázadást 
a babilóniai foglyok között is igyekszik megakadályozni. 

A bevezető felirat (1.3-—4) — a 2. vers kivételével — Báruktól 
származik. A levél az egész babilóniai gólát (deportáltak) szem 
előtt ta r t ja ugyan, de azért külön is megemlíti azokat, akik első-
sorban voltak felelősek a foglyok vallási és politikai vezetéséért: 
a vének maradékát, a papokat és prófétákat. Az a tény, hogy 
a véneket külön, az első helyen említi a felirat, arról tanúskodik, 
hogy bár a deportálás idején és a fogságban is erősen megfogyat-
kozott a számuk, vezető szerepüket a fogságban sem veszítették 
el. Minden bizonnyal a fogságban is meg tudták tartani a depor-
táltak községi politikai alkotmányukat, aminek a fogságban gya-
korlatilag csak még nagyobb jelentősége lett és a fogság utáni 
korban is megtartották Palesztinában. A prófétákat is megemlíti 
a felirat a címzettek között, bár maga a levél éles támadást indít 
ellenük. 

A 2. vers erősen zavarja az összefüggést — stílusában is — és 
minden bizonnyal 24:1 alapján került utólag a feliratba. A kül -
döttség tagjai közül két embert külön is megemlít Báruk: Elászát, 
aki valószínűleg a 26:24-ben szereplő Ahíkám testvére volt és 
Gemarját, aki talán Hilkiás főpap fia volt (2Kir 22:4kk). A nevek 
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titán ítélve tehát magasszintű küldöttség volt ez, tagjai a jeruzsá-
lemi vezető emberek közül kerültek ki. Aligha arról van tehát 
i t t szó, hogy csupán az évenként esedékes hadisarc ügyében uta-
zott a küldöttség Bábelba. Diplomáciai küldetésről van itt szó 
és az volt a célja, hogy Cedékiás alattvalói hűségéről biztosítsa 
Bábel királyát. Ebben az esetben Jeremiás levele nem a próféta 
magánvállalkozása volt, hanem szoros kapcsolatban volt a kül-
döttség ú t jának a célkitűzéseivel. Hiszen Jeremiás nagy tekin-
télyt szerzett magának Jeruzsálemben a lázadást szító próféták 
és papok ellen vívott harcával és Hananjá prófétán aratot t győ-
zelmével. A legalkalmasabb ember volt tehát arra, hogy hasonló 
értelemben hatást gyakoroljon a Babilóniába deportált izraeli-
ekre is. 

Jeremiás levele azzal az igénnyel szól a deportáltakhoz, hogy 
Isten akaratából íródott és az ő üzenetét tartalmazza. Ezért vá-
lasztja a levél bevezetése Isten teljes nevét: a Seregek URa, Izráel 
Istene. Már ezzel a teljes is tennéwel is a r ra utal Jeremiás, hogy 
a szövetség Istene semmit sem veszített tekintélyéből és hatal-
mából, az idegen földön is ő az Űr és választott népére vonatkozó 
ígéretei az idegen földön is érvényesek. Ennek hangsúlyozása a 
kishitűekkel szemben rendkívül fontos volt, mert az idegen or-
szágban a „más istenek" világában, könnyen támadhatott az a 
nézet, hogy Izráel Istene vereséget szenvedett a babilóniai iste-
nekkel szemben. 

Jeremiás levele két fronton veszi fel a harcot a fogságban levők 
helyzetét illetően. Először is szembe fordul azzal a hiszékeny 
reménységgel, mintha a hazatérés a közeljövőben bekövetkeznék. 
A Babilóniában működő próféták ezt a reménységet táplálták és 
erősítették a deportáltak között. De szembe fordul Jeremiás levele 
a csüggedőkkel is, akik az ú j helyzetben sem külsőleg, sem belső-
leg nem tudtak elhelyezkedni. Jeremiás régi, hagyományos, be-
idegződött nézeteket támad meg levelében, hogy feloldja azt a 
görcsöt, ami vallásilag és társadalmilag megbénította a depor-
táltak életét és magatartását. Másrészt jövőbe mutató ú j teológiai 
tételeket is megfogalmaz és ezekkel nemcsak a most fogságban 
élők társadalmi és gyülekezeti életet segített megformálni, hanem 
a fogság utáni zsidó egyházi élet szempontjából is időtállót alko-
tott a próféta. 

Szinte furcsán hangzik nekünk, hogy a következőkre hívja fel 
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a deportáltakat: dolgozzanak a pogány országban, házasodjanak, 
házasítsák meg fiaikat, adják férjhez leányaikat és imádkozzanak, 
mert Istent az idegen földön is meg tudják találni! Tudnunk kell 
azonban, hogy az egyszerű emberek, de próféták is (Hós 9:lkk. 
Ám 7:17) úgy vélekedtek eddig, hogy a pogányok földje tisztá-
talan, ott nem lehet istentiszteletet tartani és még a mindennapi 
kenyér is tisztátalan. így érthető, hogy a politikai okok mellett 
miért nem akartak beletörődni a deportáltak az új helyzetbe. 
Ezzel a teológiai tanítással szemben fogalmazza meg Jeremiás a 
a nagy tételt, hogy lehet Istenit imádni pogány földön is. Babiló-
niában is lehet, sőt kell Istenhez imádkozni. Ott is lehet talál-
kozni vele, ha valaki igazán keresi. 

Jeremiásnak ez a teológiai tétele mindenekelőtt a hitéletre 
volt döntő hatással. Eddig arra nevelték a népet, a gyülekezetet 
évszázadokon át, hogy a mindennapi életet szoros kapcsolatban 
lássa hitéletével: nem kezdett bele a szántásba és nem ültetett 
fát, nem épített házat és nem házasodott meg, nem adott el és 
nem vett anélkül, hogy bizonyos vallásos szertartásokat előzőleg 
el ne végzett volna. Mindezt most nem lehet a tisztátalan földön 
megtenni, akkor pedig hogy lehet az életet értelmesen beren-
dezni. Jeremiás tétele éppen azt akarja most belevésni a szívekbe 
és elmékbe, hogy ennek éppen az ellenkezője igaz. Be lehet ren-
dezni az életet a megszokott vallásos ceremóniák elvégzése nélkül 
is. A fogsági gyülekezet alapjait vetette meg Jeremiás ezzel a taní-
tásával. Mintha csak Jézus szavait hallanánk jó pár száz évvel 
később: „ . . . eljön az óra, amikor sem ezen a helyen, sem Je ru-
zsálemben nem imádják az A t y á t . . . az Isten lélek és akik őt 
imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják" (Jn 
4:21.24). 

A másik nagy gondolata Jeremiásnak, amely korában egészen 
ú j és mindenkinek meglepő volt: Imádkozzatok azért az országért! 
Ez a felhívás különösen is ámulatba ejtet te a deportáltakat. 
Izráel egész addigi történetében ismeretlen volt, hogy az Istem 
választott népének a tagjai egy pogány országért, sőt ellenségük-
nek és elnyomójuknak az országáért imádkozzanak. Jeremiás 
ezzel a tételével is áttörte a csak templomhoz kötött papi kegyes-
ség korlátait: pogány földön is lehet imádkozni az élő Istenhez 
— templom és áldozat nélkül! 

A Bábelért imádkozás fontosságát Jeremiás külön is meg-
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okolja: „Mert az ő békességétől függ a ti békétek!" A sálómot 
itt abban az egészen átfogó jelentésében kell értenünk, amiben 
a lelki békesség és boldogság csakúgy benne van, mint a testi, 
anyagi jólét, a rendezett társadalmi, politikai, gazdasági és kul -
turális viszonyok, tehát a béke. És Jeremiás Bábel sálómjához 
köti népe sálómját (vö. 27:5kk). A deportáltaknak meg kell érte-
niük, hogy együvé tartoznak az ottani lakossággal, ők is egy része 
a nagy babilóniai világbirodalomnak. Világosan látja Jeremiás, 
hogy egy háború Babilóniában a foglyokra is súlyos csapásokat 
mérne, viszont a békés gazdasági jólét nekik is javukra válik. 
Amikor most ebben az országban laknak, létük és boldogságuk 
összefonódott Bábel sorsával. Nem egoizmusra akarja tanítani a 
foglyokat, mintha azért kellene csak törődniök Bábel sorsával és 
előmozdítaniok az életszínvonalat, mert az nekik is hasznot haj t . 
Elsősorban a próféta mélyen imádságos lelkületéből fakad ez 
a tanács, ö is imádkozott már ellenségeiért (18:20). Lelkipásztori 
tanács akar ez lenni honfitársainak, saját hitelének a nagy 
fölfedezését adja tovább. Hallatlan dolog volt ez kortársai szemé-
ben. 

De a helyzet józan mérlegelése is ezt a magatartást követelte 
meg a deportáltaktól. Hasonló magatartást követel a keresztyé-
nektől lTim 2: l lkk , amikor azt mondja, hogy a pogány felsőbb-
ségért való imádság istentiszteleti kötelessége a keresztyéneknek. 
Így értve a levélnek ezt a részét, a jelen szempontjából is meg-
szívlelendő Jeremiás intelme: nemcsak Izráel népének kell ma 
tanulnia belőle, ha Jeremiástól nem tanulta még meg, hanem 
Krisztus gyülekezetének is, hogy milyen magatartást kell tanú-
sítania olyan országokban és olyan társadalmakban, amelyek 
nem keresztyén országok és társadalmak. 

Jeremiás azonban azt is tudja, hogy a foglyoknak nemcsak 
intelemre, törvényre és parancsolatra, hanem a vigasztaló szóra 
is szükségük van (10—14). Mert vannak a deportáltak között 
olyanok is, akik valóban rászorulnak a megnyugtatásra, vigasz-
talásra, a szeretet szavára. De ez a vigasztalás sem azonos a nem-
zeti prófétákéval. Nem kecsegteti ezeket az embereket az embe-
rileg nézve vigasztalan helyzetben, hogy hamarosan vége szakad a 
szenvedésnek és reménytelenségnek. Alaptétele, hogy az annyira 
vágyott hazatérés nem következik be olyan hamar, mint ahogyan 
a nemzeti próféták és papok megígérték. Hetven évnek kell el-
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telnie, amikor majd véget vet Isten nem a fogságnak, hanem a 
bábeli világbirodalomnak. Bábel bukása 538-ban következett be, 
tehát visszafelé számítva 74 évre Ninive bukása (612) és 67 évre 
Nebúkadreccar trónralépése után (605), kerek 50 évre az első 
deportálás után (588). Fontos tehát hangsúlyoznunk, hogy a pró-
féta jövendölése nem a fogság, hanem a babilóniai uralom idő-
tar tamára vonatkozik (vö. 25:llk, 27:7). Mivel azonban megkö-
zelíti a fogság időtartamát is, a későbbi próféták és írók a fogság 
időtartamára is értették (vö. Zak 1:12, Dán 9:2, Esdr 1:1). A 
prófétai kinyilatkoztatás titka marad, hogy hogyan jutott el 
Jeremiás erre a számra. Az egyes emberek szempontjából a 70 év 
bizony hosszú idő, de az egész nép sorsát tekintve feltűnően 
rövid. Mindenképpen azt jelenti, hogy a deportáltaknak csak 
egy kisebb töredéke éri meg a hazatérés pillanatát. 

A jövendölés, tehát a vigasztalás teológiai jelentősége nem 
annyira magának a hazatérésnek a tényében rejlik, mint inkább 
abban, ahogyan a próféta megokolja. Isten hű marad önmagá-
hoz. Abban marad hű, hogy szeretete és jósága gyülekezete 
iránt most is változatlan. Nem az emberi vágyak és álmodozások, 
hanem Isten gondolatai, Isten üdvterve Izráellel és a világgal 
visznek világosságot a sötét kétségbeesésbe. Mert a fogsági gyü-
lekezet hitbeli kísértése nemcsak abban jelentkezett, hogy a 
babilóniai istenek látszólag erősebbnek és hatalmasabbnak bizo-
nyultak Izráel Istenénél, hanem elsősorban abban, hogy elsza-
kadtak a haza szent helyeitől és hagyományaitól és az idegen, 
„tisztátalan" földön kell lakniok, tehát az idegen istenek hatalmi 
körzetében. Azt hitték, hogy minden eleven kapcsolatuk meg-
szűnt Istennel és így ki vannak zárva a megígért üdvösségből. 
Mindezzel szemben a felhívás, hogy imádkozzanak hozzá és 
meghallgatja őket, egyenesen forradalmi fordulatot jelentett 
Izráel kegyességtörténetében. 

Az Istennel való kapcsolatunk lényegét abban lát ja Jeremiás, 
hogy belsőleg kell a gyülekezetnek és az egyénnek Istenhez for-
dulnia: imádságban és bűnbánatban, mert ez az alapja annak, 
hogy Isten megvalósítja azt a jót, amit megígért neki. Az izráeli 
kegyességnek ú j iskoláját teremti meg ezzel Jeremiás, amely 
majd csak az Űj testámen tómban teljesedik ki. Nem arról van 
azonban szó, hogy elvileg elutasítaná Jeremiás a kultuszt és 
mindazt, ami ahhoz tartozik. De azt megállapítja, hogy mind-
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erre nincs feltétlenül szükség ahhoz, hogy az ember megtalálja 
az Istenhez vezető utat . 

Ezzel a tapasztalattal akarja Isten megajándékozni gyüleke-
zetét a fogságban. Nem mellékes dolog ugyan az ígéret, hogy 
vissza fognak térni Sionba, amikor az ŰR megfordít ja sorsukat. 
De ennél is fontosabb a megtérés és hazatérés az Űrhöz, aki ki-
nyúj t j a gyülekezete felé segítő kezét Jeremiásnak ebben a vigasz-
taló igéjében. 

A deportáltak között is számol azonban Jeremiás azzal, hogy 
levele ellenkezést vált ki (8—9.15). Tudja, hogy próféták léptek 
föl a foglyok között 597 után és Isten nevében hirdették a gyors 
szabadulást. A deportáltak többsége szívesen hallgatta őket. 
Jeremiás élesen visszautasítja a megállapításukat, hogy Isten 
küldte volna ezeket a prófétákat (15. v.). Ne hagyjátok fé l re 
vezetni magatokat, nem küldtem őket, hazugságot prédikálnak 
a nevemben — hangzik Isten szava (vö. 23:21). 

A 16—20. versek hiányoznak a G-ből és valóban nem illenek 
bele Jeremiás levelének a menetébe. Az otthon maradottakról 
van itt szó, akiknek Isten ítéletét hirdeti meg a próféta, ellen-
tétben azzal, amit a deportáltaknak ígér. Tárgyi okokból későbbi 
betoldásnak kell minősítenünk ezeket a verseket. A bevezetéstől 
(16. v.) és a befejező 20. verstől eltekintve a szöveg 24:1—10-ből 
való, a két kosár fügéről szóló látomásból. A 17b. vers feltételezi 
ennek a látomásnak az ismeretét. Márpedig a deportáltak nem 
szerezhettek róla tudomást. És végül azt sem tudjuk elhinni, 
hogy Jeremiás ilyen nagy különbséget tudott volna tenni a 
deportáltak és az otthon maradottak sorsa között. Az események 
sem igazolták ezt. 

A két házasságtörő próféta (21—23). Hogy milyen emberek 
akadtak a nemzeti próféták között, arról a levél vége tanús-
kodik. Nemcsak abban különböztek egymástól Jeremiás és a 
nemzeti próféták, hogy Jeremiás politikailag, társadalmilag és 
a történet megítélése szempontjából is rendkívül képzett ember 
volt. A nemzeti prófétákban csak a fanatikus gyűlölet volt nagy. 
Erkölcsi szempontból is óriási különbség volt köztük. Jeremiás 
hivatásának, küldetésének minél tökéletesebb teljesítése végett 
a házas-családi élet örömeiről is lemondott. A nemzeti próféták 
eltévelyedett álmodozók voltak, akik nem tartották szentnek a 
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másik ember, sőt saját kollégáik házasságát sem. A 14. versben· 
eddig általánosságban fogalmazott véleményét konkretizálja 
Jeremiás két prófétának az esetével. 

Jól tudta Jeremiás, hogy Bábel királya gyorsan elítéli a láza-
dókat. Nem azért tehát, mert házasságtörők, hanem mert poli-
tikailag ellenségei Babilóniának. Jeremiás azonban összekapcsolja 
a politikát az erkölcsi személyes élettel. Szándékosan használja 
az erkölcstelenségre a hagyományos megfogalmazást: „Bolond 
dolgot cselekedtek Izráelben" (vö. Gen 34:7, Bír 20:6.10, 2Sám 
13, 12 stb.). Ezeknek a prófétáknak a magánélete is azt bizonyítja, 
hogy tévelyegnek. Házasságtörésük társaik feleségével, melyet 
Deut 22:22 szerint halállal kellett büntetni, azt bizonyítja, hogy 
nem igazi próféták (vö. 23:14). Nemcsak az igehirdetés hitelét 
veszélyezteti az erkölcstelen életmód, de megkérdőjelezi a hitnek 
a valódiságát is. A kettőt ugyanis nem lehet elválasztani egymás-
tól Jeremiás szerint. Izráel és a keresztyénség történetében Sok 
példáját találjuk antndk> hogy a rajongás, a hamis kegyeskedés 
milyen sokszor kapcsolódik az erkölcstelen élettel. Az erkölcsi 
megbízhatatlanság és elbukások Sorozata jellemzi ennek az egyéb-
ként nem ismert két prófétának, Ahábnak és Cidkijjáhúnak az 
életét. Politikai eltévelyedés és rajongás jellemzi álláspontjukat 
a nemzetközi kérdésekben. 

Isten, aki elől senki sem rejtőzhetik el, tanúja , vádolója és-
megítélője szégyenletes tettüknek. Ö adja át őket végső sorban 
Nebúkadreccarnak, aki azután mint lázítókat kivégezteti őket.. 
De nem is a hagyományos kivégzési módon, hanem tűzben égeti 
meg őket, hogy mindenkit elrettentsen hasonló erkölcsi és poli-
tikai magatartástól. 

Ezzel be is fejeződik Jeremiás levele. A 24—32. versek m á r 
Báruk kiegészítő sorai, hogy érzékeltesse Jeremiás levelének a 
hatását és következményeit. Föltehető ugyanis, hogy a fogságban 
működő próféták körében ugyanolyan gyűlöletessé vált Jeremiás 
levelének az elküldése után, mint otthon Jeruzsálemben. Ezt 
bizonyítja Semajá próféta levele Cefanjá paphoz. Mások, sokan 
viszont tanultak Jeremiás leveléből és megfogadták a tanácsát. 
Ezek közé tartozott maga Ezékiel próféta is, aki Jeremiáshoz 
hasonló módon végezte prófétai szolgálatát, miután 593-ban p ró -
fétává hívta el Isten (vö. Ez 12:22kk, 13. f.). 
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Jeremiás levele Semajá próféta ellen (29:24—32). Semajá pró-
féta minden bizonnyal Hananjá (28. f.), valamint Aháb és Cidkij-
jáhú (29:21kk) próféták elvbarátja volt. Ez a próféta levelet írt 
Isten utasítása nélkül Cefanjá papnak, a templomi rendőrség 
főnökének és szemére vetette, hogy nem járt el határozottan 
Jeremiás próféta ellen, aki levelet mer t írni a deportáltaknak 
Bábelba. Jeremiásnak a levele nagy elkeseredést válthatott ki 
a nemzeti próféták körében Babilóniában. Jeremiás nyilvánosan 
hazudozóknak és álmodozóknak nevezte őket és az ő fellépése 
is közre játszott abban, hogy a fölkelés sem Jeruzsálemben, sem 
a deportáltak között nem valósult meg. 

Igazi ellenérveket nem tudnak felhozni Jeremiás ellen, ahogyan 
Hananjá sem tudott. Ezért ezek is az erőszakhoz folyamodnak, 
most a papok, illetve a templomi rendőrség képében. Még emlé-
keznek arra, hogy egyszer már kalodába tette Jeremiást haza-
árulás vádjával a templomi rendőrség főnöke (20. f.). A foglyok 
között élő hamis próféták nevében, illetve megbízásából levelet 
ír tehát Semajá Cefanjá papnak. Jóindulatát akarja megnyerni, 
amikor emlékezteti a neves Jehójádá papra, aki a templomi 
rendőrséget megszervezte és annak első főnöke volt (2Kir 11:8). 
Ennek a templomi rendőrségnek kellett gondoskodnia a temp-
lomtér szentségéről és tisztaságáról, az istentiszteletek rendjéről, 
illetve zavartalanságáról is. Az ünneplő gyülekezetben gyakran 
akadtak olyan megszállt emberek, akik az ünnepi istentisztelet 
hangulatában rosszul lettek és zavarták az istentisztelet komoly-
ságát a legünnepélyesebb pillanatban. A templomi rendőrség fő-
nökének be kellett az ilyeneket záratnia az istentisztelet idejére. 
Ugyancsak régi szokás volt, hogy a templomtéren próféták jelen-
tek meg az ünnepnapokon és prófétáltak a jelenlevő gyüleke-
zetnek. Ezek a próféciák sokszor államellenesek és egyéb szem-
pontból is zavarosak voltak (vö. 2Kir 9:4.11, Ám 7:10kk), de 
mindenképpen zavart keltettek a nép körében és rontották az 
ünnepi rendet és hangulatot. Ilyen esetekben is közbe kellett 
lépnie a templomi rendőrségnek. A papok is szívesen nyúltak 
ehhez az eszközhöz, hogy bosszút álljanak a prófétákon, akik a 
nép körében kedveltek és tiszteltek voltak. 

Semajá levele persze nem teljes terjedelmében maradt ránk, 
hanem csak kivonatosan Báruk följegyzésében, akinek Jeremiás 
mondhatta el a tartalmát. A durva támadás azzal kezdődik, hogy 
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Jeremiást az eszelősek, a féleszűek közé sorolja, ahogyan a nép 
körében is sokszor nevezték el a prófétákat. Semajának eszébe 
sem jut, hogy saját magát ócsárolja megállapításával, hiszen ő 
is prófétának tartotta magát. Érthetetlen számára Jeremiásnak 
a látszólag hazafiatlan magatartása s ezért „féleszűnek" mondja 
(Mk 3:21). Éppen Jeremiással kapcsolatban a legkevésbé voit 
helyén való ez a gyalázkodás, hiszen egész prófétai működése 
nélkülözte a kezdeti prófétaságnak azokat a vonásait, amik miatt 
az egyszerű emberek „megszállottaknak", „féleszűeknek" nevez-
ték korábban a prófétákat. Sem az ún. extázis, sem más nem nor-
mális vonás nem jellemezte Jeremiás prófétai működését és 
magatartását. De Semajá az egyébként tanácstalanok és tehe-
tetlenek régi módszerét alkalmazva úgy akar ja ellenfele tekin-
télyét aláásni, hogy „beszámíthatatlan"-nak mondja. 

Mindezek alapján szemére veti Cefanjának, hogy hivatali 
mulasztást követett el, amikor nem zárta le Jeremiást. Hiszen 
ha megtette volna, akkor most nem írhatott volna levelet a de-
portáltaknak. A levél lényeges mondanivalóját meg is írja Cefan-
já papnak, hogy igazát bizonyítsa és jelezze, hogy milyen nagy 
tévtanításokkal van tele ez a levél. 

Cefanjá azonban nem hagyja magát félrevezetni. Reálisan 
méri föl a helyzetet és azt a szerepet is, melyet Jeremiás Jeru-
zsálemben a király jelenlegi politikájában és a deportáltak között 
betölt. Megelégszik azzal, hogy a levelet megmutatja Jeremiás-
nak. Ez egyúttal azt a föltevésünket is igazolja, hogy Jeremiás 
a király engedélyével és talán kérésére írta levelét a babilóniai 
foglyoknak. Ezért nem látott semmi okot Cefanjá arra, hogy 
eljárást indítson Jeremiás ellen. Cefanjá pap 21:3 és 37:3 szerint 
Cedékiás királynak a bizalmasa volt, tehát tudnia kellett a király 
felfogásáról. 

De magát Jeremiást sem ijesztik meg az ilyen följelentések, 
mert nem emberi indulatok és személyes gyűlölködés határozza 
meg álláspontját és tetteit, hanem Isten igéjének az igaza. Semajá 
azt hitte, hogy Istennek tetsző dolgot tesz, amikor följelentette 
Jeremiást. Pedig ha valaki út jába áll Istennek, azon átlép. Jere-
miás azt a parancsot kapja az Űrtől, hogy intse meg Sémáját, 
mint hazug prófétát és jelentse ki neki, hogy ő és egész családja 
meghal Bábéiban. Ezt az ítéletet is meg kell írnia Jeremiásnak 
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a Babi lón iába depor t á l t aknak , hogy az előző levélben í r t a k n a k 
az igazát ezzel az í té le t te l is megpecsé te l je . 

Ez az eset is b izonyí t ja , hogy m i l y e n nagy ha tása vol t J e r e m i á s 
levelének a depo r t á l t ak r a és egyú t t a l azt is, hogy mi lyen acsa r -
kodó gyűlölet te l ha rco l t ak a nemze t i p ró fé t ák J e r e m i á s teológiai 
nézete i ellen. I s ten azonban hasonló elszántsággal b ü n t e t t e m e g 
mindazoka t , akik a p r ó f é t a é le tére tör tek . 

V I G A S Z T A L Ó J Ö V E N D Ö L É S E K ÉSZAKIZRÁELRŐL 

30:1 — 31:40 

30:1 Jeremiás ezt az igét kapta az ŰRtól: 2 Így szól az ÜR, Iz-
ráel Istene: írd le magadnak egy könyvbe1 mindazokat az igéket, 
amiket kijelentettem neked! 3 Bizony, napok jönnek —, így szól 
az ŰR, amikor megfordítom népemnek, Izráelnek és Júdának a 
sorsát,2 mondta az ŰR, és visszahozom őket arra a földre,3 me-
lyet őseiknek adtam, hogy birtokba vegyék. 4 Ezeket az igéket 
jelentette ki az ÜR Izráelről és Júdáról,5 amikor szólni kezdett az 
ÜR: 

Riadt lármát hallok,4 

rettegést, nincs béke! 
6 Kérdezzétek, nézzetek utána, 

szokott-e szülni férfiember, 
miért látok ennyi férf i t 

ágyékára tett kézzel, 
mintha szülne?5 

Miért vált minden arc 
7 fakósárgává? Jaj, 

nagy nap lesz az, 
nincs hozzá fogható! 
Szorongás ideje lesz az Jákobnak, 

de megszabadul belőle.0 

8 Az történik majd azon a napon, így szól a Seregek URa, hogy 
letöröm igáját nyakadról, köteleidet leszaggatom és nem szolgál-
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nak többé idegeneket, 9 hanem Istenüket, az Urat fogják szol-
gálni és Dávidot, a királyukat, akit támasztok nekik.7 

10 Te pedig ne fé l j Jákób szolgám,8 

— így szól az ÜR, 
ne reszkess Izráel! 

Mert megszabadítalak a távolból 
és magodat a fogság földjéről.9 

Visszatér Jákób, és békéje lesz, 
gondtalanul él, n e m riasztja senki. 

11 Bizony, veled leszek —, így szól az ÜR, 
és megszabadítalak. 

Mert véget vetek 1 0 minden népnek, 
akik közé szétszórtalak. 

De neked nem vetek véget, 
bár igazságosan fenyítelek,1 1 

mert nem tartalak egészen ártatlannak. 

12 Ezt mondta az ÜR: 
Halálos a romlásod, 

gyógyíthatatlan zúzódásod. 
13 Sebedért a pert senki sem perli, 

gyógyszer és kötszer nincsen számodra. 
14 Elfelejtett téged összes szeretőd, 

n e m törődnek veled. 
Megvertelek, mintha ellenség vert volna 

és kegyetlen ember megfenyítet t volna. 
Mert sok a te bűnöd 

és nagy a te vétked. 
15 Miért kiáltozol bajodban,1 2 

halálos fájdalmadban? 
Mivel sok a bűnöd 

és nagy a te vétked, 
azért bántam így veled. 

16 A téged evőket m i n d meg fogják enni,1 3 

minden szorongatod fogságba fog menni.14 

Fosztogatóidat ki fogják fosztani, 
összes prédálóidat prédára fogom adni. 
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17 Azután behegesztem sebeidet 
és kigyógyít lak zúzódásodból, 

— így szól az ÜR, 
hiszen kitaszítottnak hívtak téged, Sión, 

akivel senki sem törődik.1"1 

18 így szól az ÜR: 
Megfordítom Jákób sátrának a sorsát,16 

és irgalmazok lakóhelyeinek, 
a város újraépül a maga halmán,1 7 

a tornyos ház jogos helyén. 
19 Magasztaló ének hangzik belőlük 

és mulatozók hangja. 
Megsokasítom őket, nem fogynak el, 

becsültekké teszem őket, 
nem lesznek lekicsinyeltek. 

20 Fiai olyanok lesznek, mint hajdan, 
gyülekezete szilárdan áll majd előttem. 

De meglátogatom összes nyomorgató ját! 
21 Belőle támad a Felséges, 

uralkodója belőle kerül ki.18 

Közelembe engedem s ő közeledik hozzám, 
mert ki tenné rá az életét, 

hogy közeledjék hozzám, 
— így szól az ÜR! 

22 A népemmé lesztek,19 

én pedig Istenetek leszek. 

23 íme, az ÜR forgószele 
mint lángoló harag tör ki 

és rohanó szélvész 
kavarog a bűnösök feje fölött. 

24 Nem fordul vissza az ŰR haragja, 
míg meg nem cselekedte 

és meg nem valósította 
szíve szándékait. 

Az utolsó napokban 
értitek meg ezt.20 
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31:1 Abban az időben —, így szól az ÜR, Izráel minden nem-
zetségének Istene leszek, ők pedig a népemmé lesznek. 

2 Így szól az ÜR: 
Kegyelmet talált a pusztában2 1 

a fegyver elől megmenekül t nép, 
a nyugalma 2 2 felé tartó Izráel.23 

S A messzeségben is megje lent nekem az ÜR: 
örök szeretettel szeretlek,2'1 

azért vontalak magamhoz szeretettel.25 

4 Fölépítlek még és fö lépülsz 
Izráel szüze. 

Fölékesíted még magad kézi dobokkal 
és vonulsz a vigadozók körtáncában. 

5 Szőlőket ültetsz még Samária hegyein,2 6 

és nemcsak ültetnek az ültetők, 
hanem szüretelnek is. 

6 Mert lesz egy nap, 
mikor így kiáltanak az őrök 
Efraim hegyén: 

Induljatok, menjünk a Sionra, 
Istenünkhöz, az ÜRhoz!2 7 

7 Mert így szól az ÜR: 
Ujjongjatok Jákób miatt , örüljetek, 

vígan kiáltozzatok a népek élén, 
hirdessétek, dicsérjétek és mondjátok: 

URam, megszabadítottad népedet, 
Izráel maradékát! 

8 Meghozom őket Észak földjéről, 
összegyűjtöm a föld pereméről. 

Lesz közöttük vak és sánta, 
terhes és szülő asszony egyaránt: 

mint nagy gyülekezet térnek ide vissza. 
9 Sírva jönnek, 

esedezések között veze tem őket 
vízfolyásokhoz, egyenes úton, 

nem botlanak meg rajta, 
mert Atyja lettem Izráelnek 

és Efraim az elsőszülöttem. 
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10 Halljátok az ÜR igéjét, ti népek, 
hirdessétek a messze szigeteken 

és mondjátok: 
Aki szétszórta Izráelt, össze is gyűjti,28 

és őrzi, mint pásztor a nyáját. 
11 Mert kiváltotta2 9 az Ü R Jákobot 

és megváltotta3 0 az erősebb kezéből. 
12 Eljönnek majd és ujjonganak Sión magaslatán,3 1 

özönlenek a jóhoz, amit az ÜR ád:32 

gabonához, musthoz, olajhoz, 
juhokhoz és marhákhoz. 

Olyan lesz életük, mint a bőven öntözött kert33 

és n e m hervadoznak többé. 
13 Akkor majd örül a szűz a körtáncnak, 

i f jak és vének egyaránt. 
Gyászukat örömre fordítom, 

megvigasztalom őket, megörvendeztetem 
szenvedésük után. 

14 Csordultig töltöm a papok lelkét kövérséggel3 4 

s népem jóllakik javaimmal , 
— így szól az ÜR. 

15 í gy szól az ÜR: 
Szó hallatszik Rámából, sirató ének, 

keserves sírás. 
Ráhel siratja fiait, 

nem tud megvigasztalódni 
fiai miatt, hogy nincsenek.3 5 

16 Így szól az ÜR: 
Hagyd abba a hangos sírást 

és szemeid könnyhullatását, 
mert meglesz fáradozásod jutalma, 

— így szól az ŰR, 
visszatérnek az ellenség földjéről. 

17 Lehet reménységed a maradékról, 
— így szól az ÜR, 
mert visszatérnek a f iak határukba. 

18 Jól hal lottam Efraim kesergését: 
Megfenyítetté l s én e l fogadtam a fenyítést , 
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mint a tanulatlan borjú. 
Téríts meg engem,36 hogy megtérjek, 

mert te vagy URam az én Istenem! 
19 Miután elfordultam 

megbánást éreztem. 
Miután megismertem magam, 

combomat vertem,3 7 

szégyenkeztem és pirultam, 
mert viselnem kel lett 
i f júságom gyalázatát. 

20 Hát n e m drága f i am-e Efraim 
és gyönyörűséges gyermekem? 

Hiszen, valahányszor szóltam ellene, 
újra m e g újra rá kel lett gondolnom. 

A bensőm remeg érte, 
irgalmaznom kell neki, 

— így szól az ÜR. 

21 Állíts magadnak jelzőoszlopokat, 
rakjál útjelzőket, 

vigyázz az országútra,38 

az útra, amerre menté l ! 
Térj vissza Izráel szüze, 

térj vissza városaidba! 
22 Meddig ténferegsz még, 3 0 

te hűt len leány?40 

Hiszen újat teremtett az országban, az ÜR:41 

nő környékezi m e g a férfit. 

23 í gy szól a Seregek URa, Izráel Istene: Fogják még mondani 
ez t az igét Júda országában és városaiban, ha majd fordítok 
sorsukon: „Áldjon meg téged az ÜR, igazság l igete, te szent 
hegy!" 24 Ott lakik majd Júda minden városával együtt, fö ld-
művesek és a nyájjal vándorlók. 25 Mert fe lüdí tem az elt ikkadt 
lelket és megelégítek minden elepedt életet. 26 Erre fölébred-
tem, fölnéztem: Az alvásom ke l lemes volt. 

27 í m e napok jönnek, így szól az ŰR, amikor bevetem Izráel 
házát és Júda házát embermaggal és állatmaggal. 28 És ahogyan 
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gondom volt arra, hogy kigyomláljam és kiirtsam, leromboljam 
és elpusztítsam őket és rosszat hozzak rájuk, úgy gondom lesz 
arra is, hogy megépítsem és elültessem őket''2 — így szól az ÜR. 
29 Azokban a napokban nem mondják többé: 

Az apák ettek éretlen szőlőt 
és a f iak foga vásott el tőle. 

Hanem mindenki a saját bűne miatt hal meg. 30 Minden em-
bernek a saját foga vásik el, ha éretlen szőlőt eszik.''3 

31 íme, napok jönnek, — így szól az ÜR, amikor új szövetsé-
get kötök Izráel és Júda házával. 32 N e m olyan szövetséget, ami-
lyent őseikkel kötöttem azon a napon, amikor kézen fog tam őket, 
hogy kihozzam Egyiptom országából. Ezt a szövetségemet föl-
bontották, pedig én vol tam az URuk, — így szól az ÜR. 33 Ha-
nem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izráel házával megkötök 
azok után a napok után; — így szól az ÜR: Tanításomat a belse-
jükbe helyezem, ráírom a szívükre. Így leszek Istenükké, ők pe-
dig a népemmé. 34 Akkor majd nem tanítja többé senki a fele-
barátját és a testvérét, hogy ismerje m e g az URat, mert mind-
nyájan ismerni fognak engem, kicsinyek és nagyok, — így szól 
az ÜR. Mert megbocsátom bűneiket és n e m emlékezem m e g többé 
a vétkeikről. 

35 Így szól az Ü R : 
aki napot adott, hogy vi lágítson nappal 

és szabályt a holdnak és csillagoknak, 
hogy vi lágítsanak éjjel, 

aki fölriasztja a tengert 
és zúgnak a hullámai: 
Seregek URa a neve. 

36 Ha majd megváltoznak ezek a szabályok 
előttem, — így szól az ÜR, 

akkor szakad meg magva Izráelnek 
és előttem nép soha többé nem lesz. 

136-



37 Így szól az ÜR: 
Ha majd megmérhető lesz a menny odafenn 

és ki lehet kutatni a fö ld alapjait idelenn, 
akkor v e t e m el Izráel minden magvát mindazért, 

amit cselekedett, — így szól az ÜR. 

38 Íme napok jönnek, — így szól az ÜR, amikor fölépül ez a 
város az ÜR tiszteletére, a Hananél-toronytól a Szögletkapuig'14 

39 és továbbmegy a mérőzsinór egyenesen a Gáréb-halomig és 
Góá45 f e lé fordul. 40 Az egész Hul la-völgy és Hamu-völgy , meg 
a? egész Mezőség, a Kidrón-patakig, a Ló-kapu szögletéig4 6 nap-
kelet f e l é az ÜR szent helye lesz. N e m dúlják föl és nem rom-
bolják le soha többé. 

1 Vö. 36:2, És 30:8, Hab 2:2k. — 2 18. v., 32:44, Zs 126:1.2, Ez 
39:25, Á m 9:14.15. — 3 16:15. — 4 A 6. versre való tekintettel í rom 
így. Vö. Β. H. — 5 4:31, 6:24, 22:23. — 6 És 26:20. — 7 Ez 34:23k, 
37:24, Hós 3:5. — 8 46:27.28, És 40:27kk, 41:13, 43:5, 44:2. — 9 3:18. 
— 10 4:27, 5:10.18, Á m 9:8. — 11 10:24, 46:28, Gen 18:23kk, Zs 6:2, 
És 27:8, vö. Pálfy, Jeremiás 1.131. — 12 15:18. — 13 2:3, 10:25, Ex 
23:22, És 33:1, 41:11. — 14 És 41:11, 47:1—6. — 15 És 62:12. — 16 3. v., 
29:14, 32:44, Zs 126:1.2, Ez 39:25, Á m 9:14.15. — 17 Deut 13:17, Józs 
8:25, 11:13. — 18 Feltűnően nem ki rá ly t mond, hanem uralkodót, 
akit annak idején is „Felséges k i rá lynak" tituláltak. A héber szó 
alap jelentése: Példázni, jelképezni, szimbolizálni valamit , vagy vala-
kit. A héber „uralkodó" szóban tehát még visszacseng valami abból, 
hogy a földi uralkodó csak példázza, szimbolizálja a mennyei ural-
kodó hata lmát és felségét a földön. — 19 24:7, 31:1.33, 32:38, Ez 11:20, 
36:28, 37:27. — 20 23:10k. — 21 2:2k. Ex 33:1.12—17, Hós 2:16. — 22 
A haza és üdvösség egyaránt benne van a héber szóban. Vö. Deut 
12:9, Zs 95:11. — 23 Lásd Β. H. — 24 Mai 1:2, Km 11:28.29. — 25 
Hós 11:14. — 26 És 28:1, Ám 5:11, Mik 4:4. — 27 És 2:3, Mik 4:2. 
— 28 És 40:11, Ez 34:12—14. — 29 15:31. — 30 Jób 19:25. — 31 Ez 
17:23, 20:40. — 32 Hós 3:5. — 33 És 58:11, 61:11. — 34 Vonatkozhatik 
az áldozatok kövérjére, de a gazdagságra is. Vö. Zs 36:9, 65:12, És 
55:2. — 35 Ráma (ma = er-Rám, Jeruzsálemtől 8—9 km-re északra, 
közel Anatóthoz, Je remiás szülőfalujához. Talán ismerte is őt Jeremiás 
próféta. A későbbi hagyomány tévesen Betlehem közelébe tette, vö. 
Mt 2:18. — 36 3:1, 4:4k, 15:19. Jer S i r 5:21, Hós 6:1.2. — 37 Ez 21:17. 
— 38 50:5. — 39 2:18.23.36. — 40 3:6.8.11. stb. — 41 És 7:14. — 42 
1:10.12, 18:7, 24:6, 44:27. — 43 Ez 18:26. Vö. Jer 12:lkk, Deut 24:16, 
2Kir 14:6. — 44 Neh 3:1, 12:39, Zak 14:10, 2Kir 14:13. — 45 Ezeket 
a helyiségeket nem ismerjük. — 46 Neh 3:28, 2Krón 23:15. 

A 30. és 31. fejezet eredetileg önál ló irodalmi egység volt, amit 
bizonyít a felirat (30:2), amelyben Jeremiás azt a megbízatást 

137-



kapja, hogy „mindezeket az igéket" jegyezze föl egy könyvbe. 
Azokat az igéket ti., amiket Isten jelentett ki neki. Jeremiás 
könyvének a meghurcolt gyülekezetre vonatkozó pozitív jöven-
döléseit gyűjtötték össze ebben a kicsi, önálló könyvecskében, 
ahogyan — mint látni fogjuk — az ítéletre vonatkozó kisebb 
jövendöléseket is nagyobb egységbe foglalták össze. 

Az egész gyűjtemény elé egy bevezetést írtak (1—3) előszó-
ként, amely minden bizonnyal nem származik magától Jeremiás-
tól, hanem a könyv egy későbbi átdolgozójának a tollából. Ez 
a bevezetés adja meg egyébként a két fejezet témáját: Isten jóra 
fordít ja népének, Északizráelnek és Júdának is a sorsát. Magától 
érthető az is, hogy Jeremiás most nem elmondja, hanem leírja 
az Istentől kapott próféciát, hiszen azok, akiknek a kijelentések 
szóltak, nem hallhatták, mert északizráeli deportáltak. A prófécia 
leírása különben azt a célt is szolgálta, hogy a beteljesedés pil-
lanatában bizonyítsa a prófécia valódiságát (vö. 28:9, És 30:8, Hab 
2:2) . 

Bár többen kétségbe vonják, tény, hogy Jeremiás próféta 
nemcsak ítéletet hirdetett, hanem többször prédikált a szabadu-
lásról, az üdvösségről is. Sőt, azt kell mondanunk, hogy ez magá-
tól értetődően folyik küldetéséből magából. Hiszen már elhiva-
tásakor azt az utasítást kapta Istentől, hogy a prófétai igehir-
detésnek nem szabad csak gyomlálnia, tehát rombolnia, hanem 
plántálnia, tehát építenie is kell (Jeremiás I, 26kk). Nemcsak 
tévhitet és elavult hitbeli hagyományokat kellett kitépnie első-
sorban a népvallásból, hanem új hitet és reménységet ist kellett 
öntenie a gyülekezetbe (1:10) . 

Sőt ilyen, az üdvösségre vonatkozó vigasztaló ige szólal meg 
már 3:1—4:4-ben is, ebben a Jósiás uralkodásának első idejére 
eső hatalmas bűnbánati próféciában is. A kettő között a formai 
és tartalmi rokonság olyan nagy, hogy közelfekvő az a föltevés, 
hogy ez a két fejezet is abból az időből származik, amikor Jósiás 
király visszafoglalta Samáriát és Galileát. Az egykori északi 
királyság visszaszerzése teremtette meg annak a reménységnek 
feltételét, hogy Isten a lakosság hazatérését is megengedi. Ez az 
idő Ninive bukásával volt adva s ezért a két fejezet a kultusz-
reform (621/22) és Jósiás király halála közti időre esik. 
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A szerzőség kérdésében a mai napig vita folyik. Stade és Smend 
nem tartják jeremiásinak. A legújabb kutatás azonban (H. 
Schmidt, Sellin, Eissfeldt) a r ra törekszik, hogy legalább néhány 
darabot jeremiásinak minősítsenek. Volz és Rudolph feltételezik, 
hogy a két fejezet eredetileg csak Északizráelre vonatkozott és 
azt mondják, hogy a Júdára vonatkozó részek, valamint a prózai 
szöveg Észak nélkül későbbi toldalék, de egyébként az egész 
prófécia egységes és Jeremiástól származik. Weiser viszont úgy 
vélekedik, hogy a prófécia mozaikszerű darabokból tevődik össze, 
de egységes gondolatú költemény. 

Nem könnyű megérteni, hogy Jeremiás egy lélegzettel tud be-
szélni Isten ítéleteiről és a boldog jövőről! Ezt a látszólagos ellent-
mondást vagy úgy értjük, hogy ezeket a jövendöléseket Jeremiás 
működésének a végére tesszük, amikor Jeruzsálem már elesett. 
Ennek a föltevésnek azonban ellentmond a 44. fejezet tartalma. 
Föl lehet azután tételeznünk azt is, hogy a két fejezet eredetileg 
valóban csak Északizráelre vonatkozott (vö. 3:12k) és csak később 
vonatkoztatták Júdára is. Ekkor azonban gondolnunk kell arra, 
hogy ezek a jövendölések Északizráellel kapcsolatbein sohasem 
teljesedtek be. Sehol sem hallunk arról, hogy a 722-ben Észak-
izráelből deportáltaknak akár csak egy része is visszatért volna 
hazájába (Északizráelbe). 

Ezzel kapcsolatban viszont tudnunk kell, hogy az ótestámen-
tomi próféciák igazát és valódiságát nem az dönti el, hogy törté-
netileg igazolódtak-e vagy sem. Mert éppen Jeremiás tanít meg 
bennünket arra, hogy Izráel Istene nem fátumszerű erő, hanem 
élő Isten (10:10), aki szereti ugyan népét, de sem ígéreteinek, 
sem fenyegetéseinek nem rab ja (18:7kk). Megbánja a jót is, meg 
a rosszat is, amivel meg akar ja látogatni népét és még csak 
arra sem kötelezhető, hogy mindezt nekünk embereknek meg-
magyarázza vagy megokolja. 

Ezért beszélhet Jeremiás egyszerre Isten ítéletéről és kegyel-
méről, amint erre magának a „meglátogatás" szónak az ambi-
valens jelentése is utal és ezért nem szabad elvitatnunk Jeremiás-
tól a két fejezetet. 

Bevezetés (30:1—4). Az 1. versnek az a szerepe, hogy a 30—31. 
fejezetet besorolja Jeremiás könyvébe és a szerzője minden bi-
zonnyal Báruk. A Júdából deportáltaknak szóló vigasztaló szavak-
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hoz (27—29. f) kapcsolja Báruk az Északizráelnek szóló jöven-
döléseket. A 2. verssel magának Jeremiásnak a szavai kezdőd-
nek. A 4. vers megismétli a 2. verset, a 3. vers pedig röviden 
összefoglalja a két fejezetet, amiből következik, hogy a felszólí-
tás a prófécia leírására (2) csak erre a két fejezetre vonatkozik. 
A 3. vers világosan utal arra, hogy nem a jelenben, hanem a 
jövőben beteljesedő próféciával van dolgunk és ebből könnyű 
következtetni a könyv céljára is: rögzíteni akarja a jövendö-
léseket a jövő számára, amikor majd hatékonyak lesznek, mert 
a jelennek még lehet konkrét támpontja azok megértésére (vö. 
Bertholet, Die Macht der Schrift). Tartalmilag abban foglalja 
össze Isten tettét, hogy „most fordulat" következik be. 

Júda nevének az említése a 3. és 4. versben későbbi toldalék-
nak látszik: Júdá t is bele akarták vonni az ígéretekbe. Szerin-
tem joggal tették ezt az Ótestámentom írói, hiszen Jeremiás is 
képviselte a nagy izráeli gondolatot a fordulat végén (vö. 30:8k, 
31:1.23—30.31.38—40). 

A szabadulás (30:5—11). Isten népe fogságban van. Az üdv-
prófécia első témája tehát a helyzetnek megfelelően a megszaba-
dulás a fogságból. 

Az első szakasz meglepetésre a félelem és ámulat ecsetelésével 
kezdődik, ami az idegen földre deportáltakat elfogja, amikor a 
világtörténelmi fordulat bekövetkezik. Jajkiál tást hall a próféta,, 
félelemtől eltorzult arcokat lát (6), senki sem tudja, mi követ-
kezik most és a legrosszabbra is fel kell az embereknek készül-
niük. A holnap bizonytalansága a férfiakat is páni félelemmel 
tölti el: nyögve teszik kezüket a csípőjükre, mint a szülési f á j -
dalomban levő asszonyok. Mivel a foglyok hazatérése csak úgy 
lesz lehetséges, hogy teljesen meg kell változnia a nemzetközi 
helyzetnek (11.16), Jákobnak (Északizráelnek) is végig kell szen-
vednie ezeket az időket és nem várhatja be valahol elrejtőzve az 
események végét. Neki is át kell élnie azt a nagy napot, melyhez 
nincsen fogható és amelyen minden reménység elveszettnek 
látszik egyelőre. De ahogyan a végső időkben az üdvösség el-
jöttét „a messiási fájdalmak" fokozott nyomorúsága előzi meg, 
ugyanúgy lesz ebben az esetben is. Megmenekül ugyan Isten 
népe azon a napon, de csak úgy, hogy nyomorúságban tapasz-
talja meg a szabadulást (7. v.). Nem az utolsó időkről van tehát 
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i t t szó, amikor kozmikus tragédiák vezetik be a Messiás vissza-
jöttét, hanem az egész történelmi világrend megváltozásáról, 
amikor népek tűnnek el a történelem színpadáról. De Izráel túl-
éli ezeket a változásokat. 

Ez a megmenekülés azonban nem a véletlen műve lesz. Isten 
nyúl bele hatalmasan a történelembe. Egyedül neki köszönheti 
Jákób a szabadulást, amiről a 8. és 9. versben van szó. Isten 
szedi le nyakáról az igát és ő szakítja szét a köteleket. Ö vet 
véget az idegen uralomnak, hogy azután igazi Uruknak, Iste-
nüknek szolgálhassanak, mégpedig a dávidi nemzetségből való 
királyuk vezetésével. 

Már 3:15-ben találkoztunk Jeremiásnál — ha csak általános-
ságban megfogalmazva is — azzal a gondolattal, hogy Isten szíve 
szerint való pásztorokat ad népének. Itt még konkrétabban 
beszél erről Jeremiás, ami arról tanúskodik, hogy ő is ismerte 
és el is fogadta a messiási reménységet (23:5k). Ezért szólítja 
meg erőteljes szavakkal Jákobot, hogy ne fél jen (10—11. v.). 
mert a jelenlegi nagy nyomorúság éppen azt jelenti, hogy Isten 
haza hozza népét és békében élhet majd a régi hazában. A meg-
szólítás, „Jákób szolgám", arról tanúskodik, hogy nem szüntette 
meg szövetségét választott népével. A bekövetkező nagy átren-
deződés állami létüktől fosztja majd meg azokat a népeket, 
amelyek között most Izráel diaspóraszerűen él (2Kir 17:6. Asszí-
rián kívül megnevezi most egész Mezopotámiát és Médiát). Izráel 
esetében csak „igazságos fenyítésről" (tehát „mértékkel!"), mer t 
Izráel Isten szolgája, az ő védelme alatt van és ú j feladatokat 
akar még Isten reá bízni. Nem elpusztítani akar ja népét, hanem 
nevelni. A bűnt, itt Izráel bűnét, nem nézi el! Legszívesebben 
megóvná ugyan minden fájdalomtól és veszedelemtől, ami reá 
vár, de nem feledkezhetik meg arról, hogy Izráel megérdemli a 
büntetést, „nem ártatlan egészien" (vö. Ex 34:6). Isten igazsága 
nem engedi meg, hogy büntetlenül hagyja a nép bűneit, de ez 
a büntetés nem jelenti szövetségi szeretetének a megszűntét. 
Nem Isten utolsó szava az ítélet, hanem csak átmenet az Isten 
ajándékozta üdvösséghez vezető útra. Az Isten üdvözítő akaratá-
nak a nevelő szándékában oldódik fel a feszültség Isten szeretete 
és igazsága között. 
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Izráel mostani helyzete nem végleges (30:12—17). Ebben a má-
sodik szakaszban meglep bennünket, hogy milyen rossz bizo-
nyítványt állít ki Isten népe egészségéről, és emlékeztet arra, 
hogy milyen súlyos hibákat követett el. A jelenlegi keserves 
helyzet ennek a következménye (12—15). A deportáltak helyzete 
eléggé kétségbeejtő: olyan betegséghez vagy sebesüléshez hason-
lítja Jeremiás, amire nincsen orvosság (8:22, 10:19, 14:17, 46:11) 
hiszen maga az Űr verte meg népét, min tha ő volna a legkegyet-
lenebb ellensége népének (JerSir 2:4k). Betegség esetén a barátok 
és szomszédok összejönnek meglátogatni és megvigasztalni a be-
teget (JerSir 1:2). Izráelt senki sem látogatja meg, sem nem 
vigasztalja meg betegségében: barátai rég elfelejtették és „sze-
retői" sem törődnek vele. 

Emberileg nézve Izráel helyzete kilátástalan! De Isten oldalá-
ról nézve nem! A fogságot teljes mértékben megérdemelte Izráel 
(14. v.), mer t súlyos bűnöket követett el Isten ellen (15. v.). Isten 
azonban még a szövetségszegés idején sem feledkezett meg népé-
ről. Ellenségei pedig minden bizonnyal úgy gondolkodtak, hogy 
a hűtlen néphez nem tér vissza többé Istene! Ők úgy gondol-
ták, hogy Isten véglegesen eltaszította magától népét és maga 
a gyülekezet is csak erre gondolhatott szenvedései láttán. A népek 
hite tükröződik abban, ahogyan bánnak a választott néppel 
(16. ν.). A helyzetére használt kifejezések, hogy ti. ették, foszto-
gatták és prédálták, nem a 722-es eseményekre vonatkoznak, 
hanem inkább arra, ahogyan a fogságban bántak Izráellel. 

Most azonban megtapasztalják majd a népek, hogy mennyire 
ragaszkodik Isten gyülekezetéhez. Aki eddig csak büntetett , az 
most jutalmazni fog! Aki eddig csak betegséggel sújtotta népét, 
az most meg fogja gyógyítani a beteget (vö. 31:10, Hós 6:lk). 
Sőt tovább megy! A nép ellenségeit éri mindaz a könyörtelen 
bánásmód, amivel Izráelt akarták verni. És a 16. vers megálla-
pításai ténylegesen is beteljesedtek 612-ben, amikor elesett az 
asszírok fővárosa Ninive. 

Üjjáépül Izráel (30:18—24). A 30. fejezet 3. szakasza arról 
prófétál, hogy az északizráeli országrész fővárosa és maga a nép 
újjáépül. Isten megfordítja „Jákób sátrainak a sorsát", ami azt 
jelenti, hogy nemcsak az embereken könyörül meg Isten, hanem 
a lakóhelyükön is, melyet annak idején teljesen elpusztított az 
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ellenség. Felépül a főváros a romhalmokon a királyi palotával 
együtt (18 v.). Megépülnek romjaikból az ország többi helyiségei 
is. A próféta hangja nem csap át rajongásba, amikor arról beszél, 
hogy újból magasztalni fogják a megváltás Istenét: vidám embe-
rek kacagásától lesznek hangosak az utcák, terek és házak (19. v.) 
és nemcsak lélekszámban szaporodnak meg, hanem tekintély-
ben is (19. v.). De ennél is fontosabb, hogy az utódok gyülekezete 
szilárdan, megingás nélkül ragaszkodik Istenhez (20. v.) és ő is 
ragaszkodni fog hozzájuk. 

Rendkívül fontos ezen a helyen annak hangsúlyozása, hogy 
Jeremiás ez esetben nem arra gondol, hogy Izráel állama poli-
tikai szempontból nyeri vissza tekintélyét, hanem vallásilag. 
Hiszen Isten szemében nem az a döntő, hogy választott népe 
erős királyságban éljen, jól megszervezett és katonapolitikai szem-
pontból is erős állam legyen, hanem, hogy vallásos szempontból 
töltse be küldetését. Vonatkozik azután ez a 21. vers arra az 
ígéretére is, hogy ezután nem idegen királyok fogják a sorsát 
meghatározni, hanem saját uralkodója lesz, akinek, mint Isten 
földi helytartójának közvetlen kapcsolata lesz Istennel. 

Hogy mennyire nem természetes ez, azt bizonyítja a kérdés: 
„ . . . ki tenné rá az életét, hogy közeledjék hozzám?!" Izráelben 
mindenki tudta, hogy meg kell halnia annak, aki közvetlenül 
lá t ja az Istent (vö. Ex 33:20, És 6:5). Külön isteni csoda lesz tehát 
az, hogy ez a „felséges" megállhat Isten előtt, közeledhetik hozzá, 
hogy meg tudja közvetlenül Isten akaratát és megkapja az u ta -
sításokat (Ex 33:11, Num 12:8). Igazi fölkentje és így földi hely-
tartója lesz Istennek, hogy Isten uralmát példázza meg a földön. 
Bár nem vonatkozik kifejezetten ez a prófécia a Messiásra, mégis 
arra kell gondolnunk, hogy Krisztus teremtett számunkra szabad 
utat az élő Istenhez és kegyelmes királyi trónusához (vö. Rm 
5:2, Ef 2:18, Zsid 10:19k). 

A két utolsó vers (23—24) szinte szó szerint megtalálható 
23:19—20-ban, ahol az eredeti helye volt, mert ott Jeremiás har -
cias beszédet tar t a hamis próféták ellen. Viszont, ha arra gon-
dolunk, hogy Sión helyreállítása után sem vesztek ki a bűnösök 
Isten gyülekezetéből, akkor a hamis prófétákra illő prófétai ki-
jelentésnek itt is és a jövőben is van értelme. A bűnösök és 
igazak között Isten minden időben különbséget tesz és az igaz-
ság napja ragyog azok feje fölött, akik félik a nevét, tehát 
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szárnyai alatt keresnek menedéket (Mai 3:20). Nem ez lesz a 
sorsa a bűnösöknek. Őket e l fúj ja a szél, mint a polyvát (Zs 1:4). 

Jövendölés a hazatérésről (31:1—6). Az 1. vers egyrészt vissza-
mutat 30:22-re, mert azt hangsúlyozza, hogy 30:22 nemcsak 
Északizráelre vonatkozik, hanem egész Izráelre, tehát az északi 
és déli országrészre egyaránt. így összekapcsolja ezt a fejezetet 
az előzővel. Másrészt megadja az egész 31. fejezet témáját: Isten 
Izráel minden nemzetségét maga köré gyűj t i egy népként és a 
tulajdonaként. A próféta magát az eseményt már úgy mondja 
el, mintha Isten népének az összegyűjtése a szétszórtságból már 
megtörtént volna. Ennyire biztos Isten megváltó közbelépésében! 
Isten örök szeretettel szereti népét és ez a szeretet a fogság hosszú 
éveiben sem fakult meg. 

A szakasz (2—6) emlékeztet a pusztai vándorlásra, amikor tör-
ténetének a hajnalán megmentette Isten a népet az üldözők 
elől (vö. 2:2k). Ahogyan a pusztában kegyelmet talált Izráel 
Istennél és megvédte az alakulóban levő gyülekezetet minden 
veszedelemmel szemben, miközben a nép pihenő helye (az ígéret 
földje) felé tartott (Deut 12:9), ugyanígy menekül meg most is 
Izráel a fegyver elől. Arra a kérdésre, hogy miért talál kegyelmet 
Izráel most is Istennél, a 3. vers válaszol azzal, hogy bizonyságot 
tesz Isten örök Szeretetéről „gyülekezete" iránt. Ahogy annak 
idején megjelentette Isten Mózesnek, hogy „kegyelmet talált 
előtte" a nép (Ex 33:1.12—17-ben többször is előfordul egymás 
után ez a kijelentés!), ugyanúgy jelenik meg most a távolban 
élő deportáltaknak, új életet ígér nekik a régi hazában. Mindezt 
pedig azért teszi, mert örökké tartó szeretettel szereti népét! 
Sem lázadás, sem egyéb külső emberi segítség nem lett volna 
képes szabadságot adni a gyülekezetnek (vö. 30:14), de Isten sze-
retete véghez viszi a nagy csodát. Isten szövetségi szeretete ez" 
Izráel iránt, aminek a kezdet kezdetén sem volt ugyan alapja 
a kiválasztott nép magatartásában és most sem lehet azt mon-
dani, hogy jutalomként kell megkapnia a megváltást Izráelnek 
(vö. 30:11). Isten egészen spontán szeretete, amelynek csak magá-
ban Istenben van meg a magyarázata és forrása (Luther: „Isten 
szeretete nem akad hozzá méltó szeretetre, hanem megteremti azt" 
= Heidelbergi Disputatio, 1518). Ez a szeretet indítja Istent arra, 
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hogy Izráelt minden hűtlensége és sorozatos bukása ellenére „sze-
retettel vonja magához". 

Ennek a szeretetnek érthető és látható bizonysága lesz, hogy 
újból felépíti „Izráel szűzét", ami nemcsak azt akarja mondani, 
hogy a városok és otthonok újból felépülnek a romokból, hanem 
átvitt értelemben magának a gyülekezetnek a helyreállítását is 
jelenti. Üj és boldog jövőt készített Isten népének. 

Jeremiás tudja, hogy mik a kellékei egy nép boldog életének: 
Samária bőventermő szőlőskertjei, a fiatal lányok körtáncai, az 
Ürnak az ünnepe, amikor kihirdetik a Szientély ajtajából az 
ünnep kezdetét, amikor az őrök a hegyeken tovább adják a hírt, 
hogy megindult a zarándokok menete és a zarándokok odakiált-
ják egymásnak: „Induljatok, menjünk a Sionra, Istenünkhöz, 
az ŰRhoz!" 

Egy boldog, békében élő és dolgozó népnek a képe rajzolódik 
ki előttünk, amely a munkanapok mellett megünnepli az Űr 
napját és bizonyságot tesz Istenéről. 

A hazatérés (31:7—9). Ebben a második szakaszban arra szólít-
ja fel maga Isten a népeket, hogy magasztalják Isten irgalmát, 
melyet megbizonyított „Izráel maradékán". Sajátos prófétai gon-
dolat ez, amely mögött nagyon alapos teológiai meggyőződés 
rejlik: A népeknek együtt kell örülniök Isten szabadító tetteinek 
a láttán magával Izráellel, hiszen Isten gondviselő szeretete Izráel 
iránt, bizonysága és példaképe annak, hogy hogyan visel gondot 
a történelem Istene a többi népekre és az egész teremtett világra. 
Mert Izráelnek különleges szerepe van ugyan a népek között és 
azok történetében azóta, hogy Isten kiválasztotta. Ez a nép „Isten 
első szülött f ia" (Ex 4:22), Isten pedig az Atyja Izráelnek (9. v.). 
de helytelen volna, ha akár Izráel, akár a népek ezt a tényt 
úgy tüntetnék föl és legfőképpen úgy értenék, hogy Izráelen 
kívül minden más nép ki van zárva Isten gondviselő szeretetéből. 
Izráel azért Isten kiválasztottja és elsőszülött fia, hogy teljesítse 
feladatát: tanúskodjék arról, hogy Isten szeretete ott volt a világ 
teremtésekor, ott volt az első ember megalkotásakor, ott volt a 
bűneset katasztrófájának a megoldásakor, ott volt a bábeli torony-
építést követő új kiválasztáskor és az ősatyákon keresztül a mai 
napig őrködik azon, hogy Isten szeretetének a tanúi ne vesszenek 
ki a világból, ne feledkezzenek meg arról, hogy Isten drámája 
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az emberiség története, és ebben a drámában Isten játsza a fő-
szerepet, amikor harcol és küzd, ítél és kegyelmez csak azért, 
hogy végső célja, a világ megváltása és az emberiség üdvössége 
megvalósuljon. A népeknek Izráel sorsán kell megfigyelniük, hogy 
ki uralkodik valójában felettük és a világ felett és kinek az aka-
ratára kell állandóan figyelniük. 

A hazatérés úgy történik, hogy összegyűjti Isten szétszórt 
népét a világ minden részéből és gondoskodó szeretettel vezeti 
haza a régi hazába (8. v.). Senkiről sem feledkezik meg, senkit 
sem hagy magára: hazaviszi a vakokat és sántákat is, a terhes 
és várandós asszonyokat is (vö. És 40:11). ö maga gondoskodik 
vízről és egyenes útról, hogy ne tévedjenek el és ne pusztuljanak 
el a szomjúságtól (És 40:34, 48:21, Zs 25:2k). Mint igazi apa, 
kézen fogva vezeti gyermekeit és ügyel arra is, hogy senki se 
szakadjon le a sorból. Megvigasztalja a sírókat és az utazás fára-
dalmai között elcsüggedteket. Nem kicsi csapat lesz ez, hanem 
nagy gyülekezet, mert az Atya szeretete megőrzi őket. 

Nem Júdával szemben nevezi Efraimot elsőszülöttnek, hanem 
a népek miatt . Bár Jeremiás tudta, hogy Júda csak később csat-
lakozott Izráel törzsi államához és Bir 5-ben még nem is szere-
pel. Most nem a férfi szeretetét a fiatal lány iránt használja 
hasonlatként Isten szeretetének a megértésére, hanem az Atya 
szeretetét elsőszülött fia iránt: „Mert Atyja lettem Izráelnek és 
Efraim az elsőszülöttem" (vö. Hós 11:1.8, Jer 3:19, 31:20). 

Otthon (31:10—14). Itt a próféta mondja el, hogy mi minden-
nel fogja megáldani Isten népét a hazatérés pillanatában és utána. 
A 7. vershez hasonlóan itt is arra szólítja fel a próféta a népeket, 
hogy hirdessék az egész világnak, milyen magasztos és kegyelmes 
az Űr népe iránt (10. v.). Bár szétszórta a népek között, most 
összegyűjti, ahogyan a pásztor összetereli szétrebbent nyáját és 
ismét oltalmába veszi (vö. Zs 80:1). 

Örökre letörli a könnyet népe arcáról, a sírást örömre fordít ja 
(vö. Zs 126): Sión magaslatán és az egész országban öröm ural-
kodik majd . Hiszen bőséges lesz az áldás, amivel megajándé-
kozza és felüdíti népét. Az elpusztított ország újból terem bősége-
sen gabonát, bort és olajat. Juhnyájak és marhacsordák legelnek 
füves térségein. Tele magtárak és szapora nyájak alkotják a nép 
gazdagságának alapjait. Mindenük meglesz, amire szükségük van, 
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akár csak egy jól öntözött kertnek. Nem csoda tehát, ha a nép 
apraja-nagyja örül. 

Az isteni „áldásnak" ilyen értelmezése megfelel az Ótestámen-
tom gondolkodásának (vö. Jób 42:12k). Az Isten ajándékozta 
„üdvösséghez" (vö. 14. v.) tartozik a külső jólét is. A külső jólét 
pedig annak tekintendő, hogy rátekintett népére az ÜR. Ezért 
illik bele a 14. vers is ebbe a gondolatmenetbe: a hála jeleként 
bőséges áldozatot mutatnak be a templomban, amelyből a papok 
is megkapják törvényes részüket. 

A hazatérés véget vet) Ráhel bánatának (31:15—22). Még a szen-
vedéssel teli jelenben él a nép és erre emlékezteti Jeremiás az 
olvasót. A szabadulás még nem következett be, sőt még a sötét 
jelen árnyai borulnak rá. A próféta tehát újból a fájdalmas jelen-
be vezeti olvasóit, most azonban nem a deportáltak nyomorúsá-
gáról, hanem az otthoniak fájdalmáról van szó, az északi ország-
ról, amely elárvultan vágyódik idegenbe hurcolt fiai után. 

Az első szakaszban (15—17) Ráhel sirató énekét hallja Isten és 
a próféta. Ráhel József anyjaként az északizráeliek ősanyja, aki 
most a fiait siratja (15. v.). Jeremiás tudja, hogy egy anya tud 
igazán sírni elveszett gyermekei után és meggyászolni őket. Ezért 
nem Jákobot, az ősatyát szerepelteti drámai leírásában. Feltűnő, 
hogy Ráhel sirató éneke Rámából hallatszik, holott Mt 2:18 sze-
rint Ráhel sírja Betlehem közelében volt, ahol még ma is muto-
gatják a turistáknak és régészeknek. Jeremiás azonban jobban 
tudta ezt, mert Gen 35:16 és lSám 10:2 szerint Ráhel sírja való-
ban Rámában volt, nem messze (légvonalban 5 km) Jeremiás 
szülőfalujától, Anatóttól. Hogyan kell akkor értenünk Ráhel 
sirató énekét és keserves jajgatását? Semmiképpen sem úgy, hogy 
Ráhel kiszállt volna a sírjából, hogy megsirassa elveszett fiait. 
Annak idején 722-ben, az északi ország összeomlásakor, siratta 
meg Ráhel az elhurcoltakat, a József- és Benjámin-törzsek fiait. 
Most a sírból visszhangzik a panaszdal annak jeleként, hogy közel 
van a szabadulás ideje. 

A következő versekben halljuk is már, hogy Isten megvigasz-
talja az ősanyát: hagyd abba a sírást, visszajönnek fiaid. Sőt 
meg is jutalmazza Isten fáradozásáért, hogy megszülte és föl-
nevelte őket: az lesz a jutalma, hogy gyermekei életben marad-
nak és az ősanya örömére fölnevelkednek (vö. Gen 35:16). Na-
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gyon emberi, de mély értelmet kap ezzel a személyes vigasszal 
a prófécia (És 66:13): nem mind tér ugyan vissza (vö. 31:2), de 
a megmaradtak mind hazatérnek és újból örülhet gyermekeinek 
az ősanya. 

A második szakaszban (18—19) is kesergést hall az Űr. Efraim 
azonban nem azért kesereg itt, mert sokat kellett szenvednie, 
hanem mert vétkezett. Efraim ( = Északizráel) belátja végre, hogy 
megérdemelte Isten fenyítő kezének csapásait, mert mint valami 
megzavarodott f iatal marha szembe helyezkedett Isten akaratá-
val (vö. Hós 4:16, 10:11) és töredelmesen emlékezik vissza „ifjú-
sága gyalázatára" (19. v.), azokra a bűnökre, amiket története 
elején elkövetett (vö. Zs 106:6k). Bűnét megbánva könyörög 
Istenhez Efraim: „Téríts haza, hogy megtérjek!" — amit így is 
lehet fordítanunk: „Téríts meg, hogy haza térhessek!" Az első 
esetben az a kérés értelme, hogy a hazatérés teszi lehetővé a 
megtérést Istenhez. Amíg a fogságban sínylődik a gyülekezet, 
addig még zavarja az igazi bűnbánat szavát az egyéni elkesere-
dés és nyomorúság. Az egyén és nép csak akkor tudja szabadon 
szolgálni Istent, ha bűnbocsánatban részesült, amit éppen a haza-
térésben tapasztalna meg a gyülekezet. A második esetben viszont 
azt jelenti a kérés, hogy az igazi megtérést csak maga Isten tudja 
az emberben és gyülekezetben megvalósítani. Lényegében mind-
két értelmezésnek igaza van, hiszen azzal a hitvallással, hogy „Te 
vagy az ŰR, az én Istenem" (19b), még nem lehet beszélni a szív 
megtéréséről is. 

A 20. vers, mint különálló szakasz, egészen érdekes stílusban 
fogalmazódott. Isten beszélget önmagával. Bepillantást enged sa-
já t szívébe. Csodálkozó kérdéssel kezdi, amit saját magának tesz 
föl: „Hát nem drága fiam Efraim és gyönyörűséges gyerme-
kem?!" Vagyis: Mit találok ebben a népben, hogy nem hagyom 
magára, sőt ú j ra meg újra rá kell gondolnom? Igaz ugyan, hogy 
Isten „egyszülött gyermeke" Efraim. Ez a tény azonban nem 
jelenti, hogy a köztük levő kapcsolat felbonthatatlan. Különben 
is, minden oka meg lett volna Istennek, hogy megharagudjék 
engedetlen gyermekére és elvesse. Neki magának is csodálkoznia 
kell tehát azon, hogy Efraimot ma is kedves gyermekének tartja. 
Egy belső muszáj ha j t ja Istent, hogy kegyelmes legyen a mél-
tatlanhoz. Megremeg belsőjében, ha rágondol: „Hogy adhatná-
lak oda Efraim? Hogy szolgáltatnálak ki Izráel? . . . ellenem for-
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dult a szívem, minden szánalmam föllángolt" (Hós 11:8). Kevés 
olyan hely van a Bibliában, ahol Isten irgalmának a nagysága 
olyan megrendítően világossá válnék, mint éppen itt ezen a 
helyen, amikor olyan emberi módon beszél saját magáról. 

A befejező szakasz (21—22). Izráelhez fordul és arra szólítja 
fel a próféta, hogy késedelem nélkül induljon haza. Mert a haza-
térés Isten műve ugyan, de a deportáltak személyes tette is és 
mivel a visszatérés egyúttal megtérés is Istenhez, a hazatérés 
erkölcsi parancs is a nép számára. Hogy Isten tette és az ember 
cselekedete ebben az esetben hogyan viszonylik egymáshoz, az 
nem érdekli a prófétát: mindkettőre szükség van szerinte. 

A hazatérő menetet megelőzik az utat jelzők és szálláscsinálók, 
akik jelző oszlopokat és útjelzőket állítanak fel, hogy el ne téved-
jenek a hazatérők az ismeretlen országban. 

A nép tétovázása elsősorban arra vezethető vissza, hogy szá-
mukra érthetetlen dologgal, csodával állnak szemben. Talán félnek 
az út fáradalmaitól is, de attól is, hogy milyen nehéz lesz majd az 
elpusztított hazát újra felépíteniök. A próféta azonban nem nyug-
szik. Rámutat arra, hogy Isten ád és teremt új jövőt a nép szá-
mára. A próféta képiesen ezt úgy fogalmazza meg, hogy nem 
a férfi igyekszik megnyerni a nő szerelmét, hanem fordítva: A 
„nőnek", a hűtlen és megfenyített „gyülekezetnek" kell vissza-
térnie a „férfihoz", törvényes férjéhez, az Istenhez. 

Üj élet a szent földön (31:23—30). A 23. és következő versekkel 
új gondolatkör kezdődik, ami már abból is kitűnik, hogy a kö-
vetkező versek prózában maradtak ránk. Itt már nem a depor-
táltak hazatéréséről van szó, hanem arról az ú j életről, amiben 
része lesz az Isten népének hazatérése után az ősök földjén. 
Istennek az a terve népével, hogy külsőleg és belsőleg is új já 
teremti. A szent földet ú j ra benépesítik (27. v.), a régi szövet-
séget egy ú j szövetség vált ja fel (31—34), Jeruzsálem, az Isten 
városa újból felépül (38—40) és ünnepélyesen megígéri Isten azt 
is, hogy az így új játeremtett népet nem veti el többé színe elől 
(35—37). 

Jólét és istenfélelem (31:23—26). Ezekben a versekben már 
nem Északizráelről, hanem csak Júdáról és városairól beszél a 
próféta. Ezért a magyarázók többsége nem is tartja jeremiásinak, 

149-



hanem egy későbbi, Júdából származó szerző toldalékának tart-
ják, aki a fenti, Északizráelre vonatkozó jövendölésekhez hason-
lókat igyekezett elmondani szeretett hazájáról, Júdáról is 
(Rudolph, Jeremia, 169). Szerintem sokkal óvatosabbnak kellene 
lennünk annak megítélésében, hogy mit tar thatunk és mit nem 
Jeremiástól magától származónak. Elsősorban 3:14-re kell itt 
gondolnunk, amiből világosan kitűnik, hogy már korán gondolt 
Jeremiás arra, hogy Júdát is utoléri Isten ítélete. Akkor pedig 
szinte magától értetődő, hogy éppen ezen a helyen, ahol Észak-
izráel kedvező jövőjéről beszél, nem feledkezik meg Júdáról sem, 
hanem „sorsának a jobbra fordulásáról beszél". 

Eljön majd az idő — mondja a próféta —, amikor ezekkel a 
szavakkal mondanak az emberek áldást egymásra: „Áldjon meg 
téged az Űr, igazság ligete, te szent hegy!" Ez pedig azt jelenti, 
hogy Isten újból ott lakik majd országában és szent hegyén, a 
Sionon. A most elpusztított ország az „igazság ligete" lesz, ahol 
városi polgárok, falusi parasztok és pásztorok békében élnek 
egymással és Isten jósága elégít ki minden igényt. 

Nehezen érthető meg a 26. vers. Az biztos, hogy az „én" nem 
vonatkozik sem a népre, sem Istenre. Lehetne a prófétára gon-
dolnunk, aki álomban kapta az előző látomást. Ennek viszont 
ellene mond, hogy a héber séná szó nem jelent sohasem „álmot", 
hanem alvást. Mások egy későbbi olvasó széljegyzetét vélik ebben 
a versben fölfedezni, aki elmerült ennek a nagyszerűségében és 
amikor felébredt, a valóságot látva sajnálkozva állapítja meg, 
hogy csak egy kellemes „alvás" volt az egész. Ebben az esetben 
képiesen kellene az alvás szót értenünk, amire szintén nincs bizo-
nyítékunk. Szerintem arról van szó, hogy a boldog jövőbe el-
mélyedés éppen olyan üdítő és megnyugtató, mintha kellemesen 
alszik az ember. A kézirat margójáról kerülhetett később a 
szövegbe ez a megjegyzés. 

Isién épít és plántál (31:27—30). Ebben a szakaszban is az a 
gondolat szólal meg, hogy a teremtő Isten most mint magvető 
(vö. Hós 2:24) maga teremti ú j j á a népet és országát, amikor 
a teremtésben adott termékenységet hatékonnyá teszi. A 28. vers 
világosan utal Jeremiás elhivatására (1:10). Már akkor megmond-
ta neki az Űr, hogy az ige nemcsak rombol, hanem épít is. Ennek 
az építésnek és plántálásnak az ideje következik be a közeljövő-
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ben. Ez többek között azt jelenti, hogy nem a fiaknak, az utódok-
nak kell ezután bűnhődniök az apák, az elődök vétkeiért (29. v.). 
Szerintem a deportáltak körében keletkezett az a közmondás 
vagy szállóige, hogy az apák ettek éretlen szőlőt és a fiak foga 
vásott el tőle. Ezékieltől eltérően, aki határozottan visszautasítja 
ezt a gondolatot, hogy Isten az utódokon kéri számon a múltban 
elkövetett bűnöket, Jeremiás úgy véli, hogy a viszonzásnak ez a 
módja csak az üdvkorban szűnik meg. Az üdvkorban majd nem 
kell az utódoknak fizetniök az ősök bűneiért! „Izráel történeté-
nek ez a korszaka lezárul és új élet kezdődik a személyes fele-
lősség alapján" (Weiser, Jeremia II, 285). 

Az új szövetség (31:31—34). Akár ennek a két fejezetnek 
Északizráelre és Júdára vonatkozó jövendöléseit, akár Jeremiás-
nak egyéb, a végre vonatkozó próféciáit vizsgáljuk, azonnal fel-
tűnik, hogy több más próféciával ellentétben Jeremiás rendkívül 
józanul í r ja le az üdvösség korát. Kikapcsol minden csodaszerű 
vonást. Nem beszél pl. a paradicsomi kor visszatértéről sem. Meg-
marad az evilági realitások határai között, anélkül, hogy viszont 
az üdvösséget csak Izráelre vonatkoztatná. Ezzel is azt akarja 
jelképezni, hogy az üdvösség nem egyszerűen a lélek csendes 
megnyugvása lesz, hanem az egyénnek és közösségnek olyan igaz-
ságos életét, életkörülményeiknek olyan igazságos elrendeződé-
sét jelenti, amelyben Isten az Ür és az ember nem kényszerből, 
hanem szíve szerint teljesíti Isten akaratát . 

Sokszor úgy tűnik, hogy Jeremiás szerint a boldog jövő nem 
több, mint a „régi jó idők visszatérése". Az országban megint 
boldog emberek laknak, az üde legelőkön állatok legelésznek 
békésen (31:27). Űjból ültetnek szőlőskerteket és azok élvezik a 
termést, akik plántálták (31:5). Az elpusztult hajlékok és helyi-
ségek megint felépülnek és szebbek lesznek, mint valaha (30:18). 
TJjból tartanak zarándoklatot a Sión hegyére, Jeruzsálem temp-
lomába (31:6). A házakban vidám emberek laknak és ünnepi 
körtáncot lejtenek a fiatalok (30:19, 31:13). És mindennek a hát-
terében a 722-es katasztrófa képzelendő el. A különbség tehát 
óriási a régi és az ú j között. Mégis úgy tűnik, hogy Jeremiás 
szerint a régi normális életkörülmények térnek vissza. 

A régi és az ú j között mégis nagyobb a különbség Jeremiás 
szerint, mint bármelyik prófétai elődjénél! Elsősorban az új 
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szövetségről szóló prófécia tanúskodik erről, amely kisebb-na-
gyobb eltéréssel két helyen is megtalálható a próféta könyvében: 
31:31—34-ben és 32:37—41-ben. Az ú j szövetségnek a gondolata, 
amelyben rendeződik Jeremiás szerint Izráelnek a kapcsolata 
Istennel, nem egyszerűen Jeremiás találmánya. Ahhoz a régi 
hagyományhoz és reménységhez kapcsolódik a próféta, hogy a 
szövetség megújítása megtörténik évenként a nagy szövetségi 
ünnepen. A hagyományból azonban csak a keretet veszi át a 
próféta és azt egészen ú j tartalommal tölti meg. Arra is figyel-
nünk kell, hogy Jeremiás szerint ez az új szövetség nemcsak 
Északizráelre vonatkozik, hanem Júdára is, mert az „Izráel háza" 
az egész népet jelenti (vö. 2:4.26, 5:15, 9:25, 10:1, 18:6, 23:8). 
Jeremiás ugyanis nem az állami adottságot, hanem a vallásos 
közösséget, a gyülekezetet tart ja mindig szem előtt. 

Űj szövetségre van szükség, mert a régi megszűnt. Hiszen el-
szakadt Izráel az Ürtól, amiért most bűnhődnie kell. A kezde-
ményező tehát itt is Isten, mint ahogyan a régi sínai szövetség 
megkötésekor is ő volt, nem az ősök (Ex 19:6kk). Hiszen nem 
két egyenrangú félnek a szerződése a szövetség, hanem Isten 
szuverén, kegyelmes akaratából létesül. Ő vonja közösségbe 
magát a választott néppel. 

Mi az ú j ebben az „új szövetségben"? Amikor kézen fogta 
Isten Izráel őseit és kihozta őket Egyiptomból (32. v.), Mózes által 
törvényt adott népének. A „Tízparancsolatban" (dekalógus) élet-
renddel ajándékozta meg a népet, hogy azokat megtartva élete 
legyen és mint Isten szent népe az engedelmesség példája legyen 
a népek között. Ezt a szövetségi viszonyt azonban „fölbontották" 
az izráeliek. Isten az emberi hűtlenség ellenére is szerette népét, 
pedig a választott nép más istenekkel és erkölcsökkel hűtlen-
kedett és lábbal tiporta mindennapi életében az isteni parancso-
latokat (7:9, Hós 4:lk). 

A törvény régi tar ta lma azonban megmarad az ú j szövetségben 
is. A dekalógust nem akarja és nem is tudja Jeremiás túllicitálni. 
Üj lesz viszont a törvény elsajátítása. Hiszen nem azért van szük-
ség ú j szövetségre, mer t ez a törvény elavult vagy tökéletlen 
volna, hanem azért, mert a gyülekezet megvetette és elvetette. 
Az sem lényege az ú j szövetségnek, hogy a csak külsőséges enge-
delmességet mélyebb, azaz szívbeli engedelmesség váltaná fel. 
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Hiszen ezt már a régi szövetség is így kívánta meg (Deut 6:5, 
30:15kk, Hós 6:4.6). 

Eddig táblákra volt írva a törvény (Ex 31:18), a láda kőtáb-
láira vésve és így lényegében az embertől távol eső volt. Ebben 
az ú j szövetségben az lesz az új, hogy már nem küvülről, az 
emberi szívtől idegen parancsolatként lép az ember elé az isteni 
akarat és követelés, hanem: „ . . . tan í tásomat a belsejükbe helye-
zem, a szívükre írom" (33. v.), hogy „a csalárd és végzetesen rom-
lott szív" (17:9) csak azt akar ja majd, amit Isten akar. Az ú j és 
teljes engedelmesség csodája lesz ez és teljesül a régi ige is: 
Istenük leszek, ők pedig a népem lesznek (Ex 19:5k, vö. Jer 24:7). 
Isten akarata annyira természetévé lesz az emberek szívének, 
hogy nem lesz szükség többé arra, hogy papok vagy próféták és 
törvénytudó írástudók tanítsák őket az Isten akaratának a „meg-
ismerésére" (34. ν.). A szövetség népének minden egyes tagja 
tisztában lesz azzal és közvetlenül, személyesen ismeri meg az 
Urat. Ez a „megismerés" pedig nem értelmi, észbeli elsajátítása 
lesz az isteni tanításnak, hanem megtapasztalása a személyes 
szeretetközösségnek Istennel és annak „szíves" tanítása, tovább-
adása az élet egész területén. Kezdettől fogva erre a feladatra 
volt rendelve az ember. Az ember Isten képére teremtettsége 
éppen azt jelenti, hogy megismeri és szereti Teremtőjét (Gen 
1:26 ) . 

Ebben az ú j szövetségben, illetve az eljövendő új korban, az 
üdvkorban, éppen az valósul meg Isten újjáteremtése nyomán, 
ami az embert emberré teszi és ami életének elsőrendű és igazi 
célja is (Jn 17:3): a hit. A próféták szerint az Isten megismerése 
a vallásos élet centruma. Hóseás és Jeremiás igehirdetésében ez 
a megismerés ugyanaz, amit Pál apostol pisztisz-nek mond. Istent 
ismerni annyi, mint akaratát ismerni és tudni, azt elfogadni és 
így életközösségben lenni Istennel. 

Ezt az ú j szövetséget azonban csak akkor lehet megkötni, ha 
Isten megbocsátja a választott népnek azt a bűnét, hogy a sínai 
szövetséget megszegte. A régi szövetséges társak minden bűnét 
megbocsátja Isten, ahogyan Ezékiel próféta szerint is akkor érvé-
nyesül Isten ú j ereje, ha megtörténik a megtisztítás a régitől 
(36:25). A jövőben nem lesz tehát lehetséges, hogy a gyülekezet 
elszakadjon Istenétől. A nép bűnös szövetségszegése után Isten 
megbocsátó szeretete és kegyelme teszi lehetővé az ú j szövetség 
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megkötését. Ebben az értelemben hirdeti ezt Jézus is, az ú j 
szövetség közvetítője, az ótestámentomi szövetség tartalmát, 
amikor idézi az úrvacsora szerzésénél (Lk 22:20, lKor 11:25). 

Az üdvösség végleges lesz (31:35—37). Ünnepélyesen pecsételi 
meg Isten ezekben a versekben mindazokat az ígéreteket, ami-
ket nem szűnő szeretetből (31:3), megfoghatatlan irgalomból 
(31:20) adott népének. 

Azzal kezdi, hogy mintegy bemutatkozik (35. ν.): A menny és 
föld mindenható teremtője ő, aki napnak és éjszakának megha-
tározta a világító testeit (Gen l:14kk), aki fölkavarja a tengert, 
ha akar ja és lecsendesíti, ha aka r j a (vö. Jób 38:8kk. A Földközi-
tengernek nincs természetes dagálya és apálya, tehát tengeri vi-
harra kell gondolnunk). 

Azt ígéri, hogy népével való közösségét is ugyanaz a törhetet-
len hűség határozza majd meg, amivel a teremtés rendjeinek az 
állandóságára ügyel {Gen 8:22). Mindig választott, neki szentelt 
nép lesz (36. v.) és mint ilyen, örökké megmarad (vö. Rm 11:29). 
Ezt a bizonyosságot erősíti még a 37. vers: Soha sem kerülhet 
sor arra, hogy Isten elvesse népét, ahogyan az sem lehetséges, 
hogy valaki megmérje a mennyet (vö. És 40:12kk), vagy kiku-
tassa a föld legmélyebb titkait. 

Isten kimeríthetetlen szeretetére és hűségére épül fel a jövő 
üdvössége és ő a biztosítéka annak is, hogy ez az állapot ne 
szűnjék meg. 

Felépül Isten városa (31:38—40). Ez a jövendölés Jeruzsálem 
ú j r a felépítéséről, amely pontosan leírja a város körzetét, már 
visszapillant a város pusztulására és ezért nem származhatik 
Jeremiástól. Aligha képzelhető el, hogy Jeremiás, aki ugyan 
szintén számol Jeruzsálem ú j r a felépítésével, amely azután az 
Ür t rónja lesz (vö. 3:17), olyan nagy gondot fordított volna a 
várfalak terjedelmére és földrajzi leírására és hogy a városnak 
ez a körzete egészen a Kidron-völgyig (40. v.) „az ÜR szent helye 
lesz" és hogy semmi tisztátalan nem lesz a városban, melyet az 
ÜRnak szentelnének és nem pusztul el többé. 

Minden bizonnyal valamilyen papi gondolkodású író vagy éppen 
pap fogalmazta ezeket a verseket. Ez a szakasz tehát nem lezáró 
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része a 31. fejezetnek és az üdvösségről szóló egész jeremiási p ró -
féciának, hanem későbbi toldalék. 

* * * 

Ez az Északizráelre vonatkozó prófécia a legterjedelmesebb 
jövendölése Jeremiásnak. 3:14kk-ban gyönyörű szavakat ta lá l t 
ugyan a próféta Izráel jövőjének a megfestésére, de ez a prófécia 
nemcsak terjedelmesebb, hanem tartalmasabb is. 

A megváltott nép Palesztinában fog lakni, öná l ló állami léte 
lesz és kegyes uralkodója. Megta r t j a ünnepeit és békében végzi 
mindennapi munká já t . Az üdvkor emberei ú j emberek egészen 
ú j természettel. Mindenki Isten akarata szerint él és szeretet-
közösségben lesz vele. Megszűnik a prófétaság, a papságot n e m 
említi, de az állami vezetésre szükség lesz. 

Egy szó sem hangzik el arról, amit a későbbi eszkatológia olyan 
szívesen kiszínezett, hogy Izráel fog parancsolni a világ minden 
népének és elsősorban Palesztinában, de azután az egész világon 
is paradicsomi állapotok lesznek. 

Erkölcsi vonatkozásban annál nagyobb mércét szab Jeremiás. 
A külső dolgokban kevés változás lesz. Annál nagyobb az ember i 
szívekben, mer t a szív megváltozása nélkül nincs üdvösség. Az 
utókor sok vigasztalást merí te t t ezekből a fejezetekből. Különö-
sen is sokat t anul t Jeremiástól Második Ézsaiás. 

Teljesen azonban nem következett be mindaz Krisztus előtt, 
ami t Jeremiás megjövendölt. Csak Jézus Krisztus személyében 
és életművében valósult meg mindaz, amit Jeremiás „megálmo-
dott". De hiszen Jézus egyházáról is csak ez mondható: „Lesznek 
Istentől taní tot tak" (Jn 6:45). De éppen ez a ké t fejezet Is ten 
örök szeretetéről és az ú j szövetségről azt m u t a t j a , hogy itt m á r 
az Ótestámentom és Űjtes támentom határán vagyunk! 

AZ A N A T Ó T I FÖLDVÁSÁRLÁS 

32:1-44 

1 Az az ige, melyet Jeremiás kapott az ÜRtól, Cedékiásnak, 
Júda királyának a tizedik évében,1 vagyis Nebúkadreccar t izen-
nyolcadik évében.2 2 Akkor már körülzárva tartotta Bábel kirá-
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lyának hadserege Jeruzsálemet. Jeremiás próféta pedig fogoly 
volt a börtön udvarában,'' Júda királyának a palotájában. 3 Itt 
tartotta f o g v a Cedékiás, Júda királya ezzel a váddal: Miért pró-
fétálsz úgy, hogy így szól az ÜR. Ezt a várost Bábel királyának a 
kezébe adom és elfoglalja. 4 Cedékiás, Júda királya sem fog meg-
menekülni a káldok kezéből, hanem m i n d e n bizonnyal Bábel 
királyának a kezébe kerül/ ' közvetlenül beszél vele és szemtől 
szembe fogja látni. 5 Bábelba viszi Cedékiást és ott marad, amíg 
csak meg n e m látogatom őt,r> — így szól az ÜR. Ha harcoltok a 
káldok el len, nem boldogultok. 

6 És Jeremiás azt mondta: Ezt az igét kaptam az ÜRtól: 7 Sal-
lum nagybátyádnak a fia, Hanamél el f o g jönni hozzád és ezt 
mondja: V e d d meg szántóföldemet Anatótban, mert t éged illet 
a kiváltás joga a megvételre. 8 El is jött hozzám Hanamél , a 
nagybátyám fia, az ŰR ígérete szerint a börtön udvarába és azt 
mondta n e k e m : Vedd meg szántóföldemet Anatótban, ame ly Ben-
jámin fö ldjén van, mert tied az öröklés joga, téged i l let a ki-
váltás: vedd meg hát! És mert tudtam, h o g y az ŰR parancsa ez, 
9 megve t tem Hanaméltől, nagybátyám f iától az anatóti szántó-
földet és k imértem neki1' az ezüstöt: t izenhét ezüstsekelt.7 10 
Megírtam a szerződést, lepecsételtem és tanúkkal hitelesítettem, 
az ezüstöt pedig kimértem mérlegen. 11 Azután fogtam az adás-
vételi szerződést, az annak rendje módja szerint lepecsételtet, 
meg a le n e m zártat 12 és átadtam az adásvétel i szerződést Bá-
ruknak, Néri j já fiának, Mahszéjá unokájának, nagybátyám fia, 
Hanamél előtt , az adásvételi szerződést aláíró, meg a börtön ud-
varán ülő összes júdabeliek előtt. 13 És ezt parancsoltam Báruk-
nak a je lenlétükben: 14 í g y szól a Seregek URa, Izráel Istene: 
Fogd ezeket az iratokat, ezt az adásvételi szerződést, a lepecsé-
teltet is, m e g ezt a le nem zárt szerződést is és tedd azokat cse-
répedénybe, hogy sok ideig megmaradjanak! 

15 Mert így szól a Seregek URa, Izráel Istene: Fognak még 
venni házat, szántóföldet és szőlőt ebben az országban! 

16 Majd így imádkoztam az ŰRhoz, m i u t á n odaadtam az adás-
vételi szerződést Báruknak, Nérijjá f iának: 

17 Óh Uram, és URam! Íme, te alkottad a mennyet és a föl-
det nagy hatalmaddal és kinyújtott karoddal. Neked semmi sem 
lehetetlen.8 18 Szeretetet tanúsítasz ezer ízig,n de megf izetsz az 
ősök bűnéért a fiak kebelében ő utánuk. Te nagy Isten, te hatal-
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mas, akinek Seregek URa a neve! 19 Nagy vagy a tanácsban, 
igen nagyságosak a dolgaid. Szemeid rajta tartod az emberf iák 
minden útján, hogy mindenkivel útjai és tetteinek gyümölcse 
szerint bánjál. 20 Te jeleket és csodákat tettél Egyiptom orszá-
gában és a mai napig Izráelben és az emberek között. Olyan ne-
vet szereztél magadnak, amely ma is név. 21 Kihoztad népedet , 
Izráelt Egyiptom országából jelekkel, csodákkal, erős kézzel, ki-
nyújtott karral és nagy rettentéssel. 22 Nekik adtad ezt az orszá-
got, amelyről esküvel ígérted meg atyáiknak, hogy nekik adod 
a tejjel és mézzel folyó földet. 23 S ők bejöttek és birtokba vet -
ték, de nem hallgattak szavadra, nem jártak tanításodban és 
semmit sem teljesítettek abból, amit parancsoltál nekik, hogy 
tegyék meg. Ezért zúdítottad rájuk mindezt a rosszat. 24 Az ost-
romsáncok már a városig érnek, elfoglalásra készen, és ez a vá-
ros az ostromló káldok kezébe kerül fegyver, éhínség és dögvész 
miatt. Amit megígértél , megtörtént, amint látod! 25 És mégis azt 
mondtad nekem Uram, én U R a m : Vedd meg a szántóföldet ezüs-
tön és legyenek hozzá hiteles tanúid, — holott a várost már a 
káldok kezébe adtad. 

26 Ekkor ezt az igét kapta Jeremiás az ÜRtóI: 27 Én az ÜR, Is-
tene vagyok minden testnek.1 0 Lehetetlen-e nekem valami? 28 
Ezért így szól az ÜR: Igen, ezt a várost a káldok kezébe, Nebúkad-
reccarnak, Bábel királyának a kezébe adom és elfoglalják. 29 Be-
jönnek az ostromló káldok ebbe a városba, fö lgyújtják ezt a várost 
és fölperzselik a házakkal együtt , melyeknek a tetején a Baalnak 
tömjéneztek és más isteneknek öntöttek ki italáldozatokat, hogy 
engem bosszantsanak. 30 Bizony, Izráel és Júda fiai csak azt csele-
kedték ifjúságuktól fogva, amit rossznak tartok és Izráel fiai 
csak bosszantottak engem kezük csinálmányaival, — így szól az 
ÜR. 31 Mert csak haragot, lángoló haragot okozott nekem ez a 
város megépítése napjától a mai napig. Ezért kell e l távol ítanom 
a színem elől 32 Izráel és Júda fiainak minden rosszasága miatt , 
amit bosszantásomra követtek el, ők maguk, királyaik, vezetőik, 
papjaik, prófétáik, Júda férf inépe és Jeruzsálem lakosai. 33 A 
hátukat fordították fe lém s n e m az arcukat, bár tanítottam őket, 
idejében tanítottam, de nem fogadták el engedelmesen a f eny í -
tést. 34 Sőt abban a házban helyezték el förtelmességeiket , me-
lyet az én nevemről neveznek és tisztátalanná tették azt. 35 Ál-
dozó halmokat építettek a Baálnak a Ben-Hinnóm-völgyben, 1 1 
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hogy feláldozzák1- fiaikat és leányaikat a Mólóknak,1 3 amit nem 
parancsoltam, eszembe sem jutott, hogy i lyen utálatosságot kö-
vessenek el és Júdát is vé t ekbe viszik. 

36 Most mégis — ezt mondta az ÜR, Izráel Istene, ennek a vá-
rosnak, amelyről ezt mondjátok: Bábel királyának a kezébe ke-
rül a fegyver, éhínség és dögvész miatt —. 37 Összegyűjtöm őket 
mindazokból az országokból, ahová szétszórtam haragomban, 
lángoló haragomban és nagy felháborodásomban. Visszahozom 
őket erre a helyre, letelepítem és biztonságban lesznek. 38 Akkor 
népemmé lesznek, én pedig Istenük leszek. 39 Egy szívet és egy 
utat adok nekik, hogy engem fél jenek mindenkor és jól l egyen dol-
guk nekik is és utódaiknak is. 40 Örök szövetséget kötök majd ve -
lük. Ezért nem szűnök meg jót tenni velük és sz ívükbe adom fé le l -
memet, hogy n e hajoljanak el tőlem. 41 örvendezn i fogok, ha jót 
teszek velük és elültetem őket ebbe a fö ldbe igazán, te l jes szí-
vemből és le lkemből. 

42 Mert így szól az ÜR: A h o g y a n elhoztam erre a népre mind-
azt a nagy rosszat, ugyanúgy elhozom rájuk mindazt a jót is, 
amit most ígérek nekik. 43 Mert fognak m é g szántóföldet venni 
ebben az országban, amelyről ezt mondjátok: Ember és állat 
nélkül maradt pusztaság ez és a káldok kezébe kerül. 44 Ezüs-
tön vesznek m é g szántóföldet, lepecsételt és tanúkkal hitelesí-
tett szerződést írnak róla Benjámin földjén, Jeruzsálem környé-
kén és Júda városaiban, a Hegyvidék, az Al fö ld és a Délv idék 
városaiban, mert jóra fordítom sorsukat, — így szól az ÜR. 

1 Vö. 39:1, 2Kir 25:1.2. — 2 Tehát 587-ben. — 3 Vö. 33:1, 37:11—21, 
38:1—13.24—28, 39:14, Neh 3:25. — 4 21:4kk. — 5 27:22. — 6 Gen 
23:15k. Vö. 2 S á m 24:24. A pénzérméket annak idején még nem ismer-
ték, ezért az ezüstdarabokat n e m megszámolták fizetéskor, hanem 
lemérték. — 7 N e m tudjuk, hogy ez a 17 sekel (kb. 450 Ft) sok volt 
vagy kevés a földért , mert sem a megvásárolt szántóföld nagyságát, 
sem a pénz akkor i vásárlóerejét nem ismerjük. A bizonytalan poli-
tikai helyzet mia t t minden bizonnyal nem volt drága a föld. — 8 
27. ν., Gen 18:14, Lk 1:37. — 9 Ex 20:6, 34:7, Deut 5:9.10. — 10 „Min-
den test" = az egész te remtet t világ: Num 16:22, 27:16, Zs 65:3, 
136:25. — 11 2Kir 23:10. Zs 106:37.38. — 12 7:31, 19:5, Ex 13:12. Je re-
miás más helyen arról beszél, hogy tűzáldozatul mutat ták be az első-
szülötteket az idegen bálványistennek. A héber szót így is lehet for-
dítani: „átvigyék" (ti. tűzön) vagy „átugráltatni" (ti. tűzön). — 13 
Szó szerint: Mólek, a bóset (szégyen) szó magánhangzóival. Az am-
móniak istenéről, Milkómról van tehát itt is szó: 49:1. 
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Jeremiás földet vásárol Anafótban (32:1—15). Rendkívül érde-
kes történetet tartalmaz ez a 32. fejezet. Azt mondja el részle-
tesen, hogy Jeremiás egy darab szántóföldet vásárol szülőfalu-
jában, Anatótban. A felirat szerint Cedékiás király uralkodásá-
nak a 10. évében vagyunk, tehát 587-ben. 39:1 és 52:4 szerint 
Jeruzsálem ostroma Cedékiás uralkodásának 9. évében kezdődött 
el és 32:24-ből arra következtethetünk, hogy új ra elkezdődött 
az ostrom, miután előzőleg egy egyiptomi fölmentő hadsereg 
közeledtére megszűnt egy időre (34:21, 37:5) és a városban azzal 
számoltak, hogy hamarosan elesik Jeruzsálem. 

Maga a próféta is nehéz helyzetben van. Nem tar t ják ugyan 
börtönben, de fogoly és bár érintkezhetik a külvilággal is, min-
den lépését figyelték. A fogoly prófétát népének és a városnak 
a sorsa gyötri. Mi lesz Júdával? Megsemmisíti-e Bábel királya 
a népet és Júda államát, hogy biztonságot teremtsen birodalma 
déli határán? Megelégszik-e magának a fővárosnak a megfenyí-
tésével, vagy pedig elpusztítja a vidéket is és így egész Júda 
ugyanúgy eltűnik a történelem színpadáról, mint Északizráel? 
És mi lesz akkor az isteni ígéretekkel, a választott nép küldeté-
sével a világban? 

Ebben a történeti és lelki-szellemi helyzetben kapja Jeremiás 
Isten utasítását, hogy egy darab szántóföldet kell vásárolnia 
Anatótban. Mivel a föld akkor már az ellenség kezében volt 
és emberi számítás szerint Jeruzsálem elfoglalása is csak idő 
kérdése volt, a földvásárlás értelmetlen dolog volt. Isten akarata 
szerint azonban meg kell történnie, mer t a vásárlásra felszólító 
parancsot egy nagyon fontos isteni ígéret egészíti ki: „Fognak 
még venni házat, szántóföldet és szőlőt ebben az országban!" 
(15. v.) 

Ez azi ígéret az egész elbeszélés szíve-lelke. Csak azért maradt 
ránk ez az elbeszélés Jeremiás földvásárlásáról, hogy ez az isteni 
ígéret elhangozzék, amelynek egyébként kronológiailag nem itt, 
hanem a 37. fejezet után kellene következnie. 

A 6. verstől első személyben beszél az elbeszélő, aki minden 
bizonnyal maga Báruk, akire Jeremiás az adásvételi szerződést 
rábízta (12. v.). Az elbeszélést később a gyülekezeti használat 
több helyen kiegészítette (17—23.29b—33.44). 
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A felirathoz (1. ν.) egy helyzetleírás (2—5) kapcsolódik, amely-
ben elmondja röviden a szöveg átdolgozója, hogy mit kell tud-
nunk a helyzet megértéséhez. Jeremiás fogságban van. Azért 
fogták el, mert amikor talán éppen ennek a földügynek az el-
intézése végett elhagyta a várost, azzal gyanúsították meg, hogy 
át akar pártolni az ellenséghez. Az ítéletet és pusztulást hirdető 
próféciáival gyűlöletessé tette magát Jeremiás a fanatikus hábo-
rúspártiak szemében és mindent elkövettek, hogy el tegyék láb 
alól, vagy pedig „kivonják a forgalomból". Defetistának minő-
sítették, aki megbénítja prófétálásával a védőseregek harci ked-
vét. A 37. és 38. fejezetben leírta Báruk, hogy milyen életve-
szélybe került emiatt a próféta. 

Ebben a reménytelen helyzetben tehát, amikor mindenki csak 
a végre gondolt Jeruzsálemben, látogatója érkezik Jeremiásnak 
a börtön udvarába. Anatóti unokatestvére Hanamél keresi föl, 
akinek a látogatásáról és jöttének céljáról előzőleg már tudomást 
szerez Jeremiás isteni kijelentés alapján. Hanamélnek valamilyen 
okból el kellett adnia egy darab földet a családi birtokból. Hogy 
miért, azt nem mondja el az elbeszélő. Az izráeli jognak meg-
felelően Jeremiásnak ajánlja fel a vételt. Régi szokás volt ugyan-
is Izráelben, hogy a családi birtoknak csorbítatlanul a család 
tulajdonában kellett maradnia. Ha elszegényedés vagy halál-
eset miatt el kellett adnia a családi birtokot, vagy annak egy 
részét, akkor a legközelebbi rokonnak kellett megvennie, illetve 
elővételi (kiváltási) joga volt (vö. Lev 25:24.25.32). Hasonló 
esettel van dolgunk Ruth könyvében is (4:4), csak ott a családi 
tulajdon visszavásárlásáról van szó, itt pedig az elővételi jog 
érvényesítéséről. 

Jeremiás él ezzel a joggal, miután előzőleg Isten már meg-
mondta neki, hogy miről van itt szó. Megvásárolja a szántóföl-
det és az adásvételi szerződést is elkészítik annak rendje-módja 
szerint. Az ilyen okmányokat jól ismerjük az ásatások alapján, 
Elefantine-ban 4 db ilyen okmányt is találtak cserépedényben, 
amelyek több mint 2000 esztendő múlva is szinte teljesen sértet-
lenek voltak. Az adásvételi szerződést duplán készítették el. A 
tekercs mindkét oldalára ráírták a szerződés szövegét, majd a 
közepéig föltekerték. A közepén lyukon áthúzott zsinórral át-
kötötték és lepecsételték. A tekercs másik felét pedig, amelyen 
szintén ra j ta volt a szerződés szövege, csak lazán csavarták föl 
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a közepéig. A lepecsételés garantálta a szöveg eredetiségét, a 
lazán összecsavart felén pedig könnyen olvasni lehetett a szö-
veget. A tekercset azután cserépedénybe tették és lezárták. Báruk 
írnok volt, tehát jól értett az ilyen okmányok elkészítéséhez és 
a próféta iratait ő kezelte, tehát rábízza Jeremiás az okmányt. 

Nagyon fontos a tudósításnak az a megállapítása is, hogy nem-
csak az adásvételhez szükséges tanúk voltak jelen a vásárlásnál, 
hanem tanúkként nevezi meg mindazokat, akik a börtön udvarán 
tartózkodtak a szerződés megkötésekor (12. v.) és így az erede-
tileg magánjellegű ügyből hivatalos aktus lesz. Az adásvételi 
szerződés okmányszerű jele és biztosítéka az eljövendő üdvkor-
nak, melyet azonban nagyon egyszerűen és túlzások nélkül ír le 
a szöveg. Eljön az idő, amikor újból fognak vásárolni házakat, 
szántóföldeket és szőlőskerteket ebben az országban, amelyet 
most az ellenség hadseregének lába tapos. Újból közrend és béke 
lesz ebben az országban. Nagyon egyszerű megállapítás ez, de 
micsoda vigasztaló erő volt benne abban az időben, amikor a 
rémület és pusztulás óráit élte Jeruzsálem! 

Jeremiás imádsága (32:16—25). Jeremiás teljes meggyőződéssel 
és prófétai bizonyossággal mondta ki Isten ígéretét a jövőre 
vonatkozólag, amikor még ott voltak körülötte a tanúk és unoka-
testvére (15. v.). De amikor ezek elmentek és a próféta egyedül 
maradt gondolataival, felbuggyantak benne a kérdések. Neki 
magának is váratlanul jött Istennek ez a vigasztaló igéje. De 
hogyan is egyeztethető össze ez a mostani helyzettel? A próféta 
és ember viaskodik Jeremiásban! Mint próféta biztos az ígéret 
igazában és realitásában. De az ember Jeremiásnak még össz-
hangba kell hoznia saját szívének a gondolatait és az isteni ki-
j elentést. 

Ez az imádság, amely bepillantást ad a próféta szívébe, világo-
san mutatja, hogy hogyan viaskodott magában a prófétában is 
az értelem a hittel. Nagyon jól tudja, hogy Istennek „semmi sem 
lehetetlen" (17. v.), de más dolog ezt az igazságot tudni, értelem-
mel felfogni és megint más dolog hittel elfogadni és neki enge-
delmeskedni •—• abban a történelmi helyzetben! 

Az előttünk levő imádságot később kiegészítették az Istent 
dicsőítő zsoltárok stílusában. Eredetileg talán csak a 17a.24 és 
25. versek tartalmazták a próféta rövid imádságát. A kiegészí-
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tések nagy rokonságot mutatnak a későbbi kornak, elsősorban 
Nehemiásnak a terjengős imádságával (Neh 9:6kk). 

A megszólítás „Óh Uram Jahve!" (17. v.) jelzi, hogy nagy a 
távolság az imádkozó és a megszólított Isten között, akihez azon-
ban még akkor is ragaszkodik, akinek a közösségébe még akkor 
is kapaszkodik, amikor úgy érzi, hogy „érthetetlen számára" ez 
az Isten. Ennek az Istennek, aki a mennyet és földet teremtette 
(17. v. Vö. 27:5), a kegyelmes és igazságos Istennek [vö. Ex 20:6k, 
34:7. A kép „kebelében ( = ruharedő) megfizet" abból a még ma 
is meglevő szokásból érthető, hogy kisebb tárgyakat, elsősorban 
pénzdarabokat a ruha redőjében hordtak], aki kezében tar t ja 
minden ember sorsát (19. v.), aki erős kézzel és kinyújtot t karral 
mentette ki Izráelt Egyiptom országából (20. v.) és az ígéret föld-
jén lakóhelyet készített neki (22. v.), aki rosszat zúdított népének 
engedetlen fiaira (25. v.) és ebben is hatalmas Istenként jelen-
tette ki magát — ennek az Űrnak az emberileg lehetetlen is 
lehetséges volna. Tehát Jeruzsálem megmentése is az ellenség 
kezéből — még az utolsó órában is. Ά város azonban már az 
ellenség kezében van (24. v.). De eltelt az utolsó óra is! Mindenütt 
a fegyveré, az éhségé és dögvészé a szó! És Isten mégis azt a 
parancsot adja neki, hogy szántóföldet vásároljon. Mi ennek az 
értelme? Hol látható a reménységnek csak egy apró sugara is? 
(25. v.) 

Jeremiásnak ezek a gondolatai arra vallanak, hogy a próféta 
engedelmeskedett ugyan szó nélkül Isten parancsának, de az 
eszével nem tudja felfogni az egész értelmét. Még akkor is mi 
értelme van ennek a földvételnek, ha Isten „azokban a napok-
ban", tehát a távoli jövőben megfordít ja majd népének a sor-
sát?! Hiszen alig van kilátás arra, hogy ő és kortársai megérik 
ezt a fordulatot. A prófétai szolgálat — ha valaki komolyan 
veszi — teher és kín! Jeremiás húsból és vérből való ember volt 
mint próféta is (vö. Jak 5:17), de Isten igéje, utasítása és paran-
csa mindig térdre kényszeríti ezt a mélyen érző prófétát. Meg-
vásárolja a szántóföldet most is, bár az isteni parancsot nem 
tudja mint ember felfogni, emberi reménytelenségébe beleillesz-
teni. 
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Isten válasza (32:26—44). Isten nem hagyja válasz nélkül ké t -
ségek közt hányódó prófétájának az imádságát. Isten felel a 
prófétának, mert hitetlenül nem szabad átélnie Jeremiásnak a 
bekövetkező katasztrófát. Neki hinnie és remélnie kell az ítélet 
realitása ellenére is, hogy Isten ígérete be fog teljesedni minden 
emberi látszat és keserves tapasztalat ellenére is. A 27—29a., 36., 
42. és 43. versekben kapja meg Jeremiás Isten válaszát. 

Ε versek azt mondják, hogy Isten ígéreteinek a záloga Isten 
korlátlan hatalma. Az egész világ Urának, a teremtő Istennek, 
minden teremtmény bírájának semmi sem lehetetlen. A prófétát 
sem kell erről meggyőzni, hiszen ezt ő is vallja (17. v.). De 
megint más dolog Isten mindenhatóságáról tudni és megint más 
dolog Istennek a személyes ígéretét reálisnak tartani és elfogadni. 
Hiszen minden azon fordul meg, hogy latba veti-e Isten ezt 
a hatalmát. Isten kérdés formájában válaszol Jeremiásnak, anél-
kül, hogy rendre akarná utasítani. Mert éppen abban rejlik Isten 
tetteinek a kifürkészhetetlen volta, hogy Jeruzsálem elfoglalása 
még nem szünteti meg ígéretének az érvényét. A káldok bevo-
nulnak ugyan a városba és teljesen fölperzselik (29. v.) és min-
dezt Isten akaratának megfelelően teszik, hiszen ő adja J e ru -
zsálemet Nebúkadreccar kezébe (28. v.). 

Ennek ellenére igaz és megáll az ígéret, hogy fognak még föl-
det vásárolni ebben az országban, ahogyan most Jeremiás tette! 
Mert Isten ígéretei mindig az ítéletben valósulnak meg! Nincs 
bűnbocsánat büntetés nélkül. Isten nem olyan jóságos mennyei 
Atya, aki behunyja szemét gyermekei „rakoncátlansága" elől és 
büntetés nélkül megbocsát nekik, mert — szereti őket. Isten 
úgy bocsát meg, hogy büntet. Jeruzsálemet úgy menti meg, hogy 
megítéli. Ugyanaz az Isten ha j t j a végre az ítéletet, aki megvaló-
sítja az üdvösséget és szuverén hatalommal határozza meg népe 
sorsát és jövőjét (42. v.). 

Istennek ehhez a világos válaszához fűztek hozzá az utódok két 
tételt: - Ί 

A 29b—35. versek még egyszer emlékeztetnek arra, hogy mivel 
haragította meg a nép Istent és hogyan vált méltóvá az ítéletre. 
A vádak nem tartalmaznak az eddigiekhez képest semmi újat , 
mert az egyes mondatok Jeremiás korábbi próféciáiból valók 
(vö. 29b-t 19:13-al, a 30. verset 7:19-el, a 31. verset 7:20-al, a 
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32. verset 7:12b, 11:17 és 17:25-el, a 33. verset 7:13.28-al, a 34— 
35. verseket 7:30k-al!). 

A 37—41. versek kilátásba helyezik, hogy Isten hazahozza a 
különböző országokba szétszórt népet és belsőleg új í t ja meg 
annak tagjait. Ezek a versek tehát szoros tartalmi kapcsolatban 
vannak az ú j szövetségről szóló jeremiási próféciával (31:31—34). 
Ez a tény azonban nem ellene, hanem mellette szól annak, hogy 
ez is jeremiási igehirdetés, hiszen Jeremiás kétszer is szólhatott 
az ú j szövetségről, mint ahogyan egyéb próféciái is újra meg ú j ra 
előkerülnek könyve több helyén (vö. Rad, Theologie des AT, II. 
226—27). 

Viszont az ú j szövetségről szóló jeremiási prófécia ezen a helyen 
több új vonással bővül is. Utalok arra pl., hogy ott arról volt 
szó, hogy Isten a választott nép tagjainak a szívére írja fel aka-
ratát. Itt a 40. versben arról szól a próféta, hogy „félelmét" 
helyezi az emberek szívébe. Ennek a félelemnek itt igen gazdag 
tartalma és vonatkozásai vannak. Az istenfélelemnek azt a ket-
tős tartalmát jelzi, amely egyrészt tényleg félelem a szent Isten-
től, másrészt azonban gyermeki bizalom és szeretet is a megbo-
csátó Isten iránt. A hitélet gyakorlatában megvalósult engedel-
messég ez: Isten akaratának az elfogadása és megvalósítása az 
életben és így létrejön a gyülekezet egysége a hit meg vallásában 
és az életben egyaránt (39. v.). 

Ez egyúttal válasz Jeremiásnak is a kétségeire. Az Istentől való 
félelemnek meg kell maradnia a szeretet mellett, mert a szerető 
Isten harag nélkül csak „álmos üregúr" volna. Az Istentől való 
félelem és az Istenben való gyermeki bizodalom egymás mellett 
vannak, hogy a hit maga hamis biztonságérzetté ne válhassék 
és a hivő ember el ne bizakodjék és kvietista kegyességbe ne 
zuhanjon. 

A 31. fejezetben azon volt a hangsúly, hogy ez a szövetség 
teljesen ú j lesz. Itt arról beszél a próféta, hogy a szövetség örök 
érvényű lesz (40. ν.) A 31. fejezet a megbocsátás csodájára utalt, 
most a 41. vers ennek gyakorlati következményeit írja le: Öröme 
telik az Űrnak abban, hogy újból jót tegyen népével. Ezek között 
első helyen említi, hogy ú j ra elülteti népét az országban, ahon-
nan elűzte őket. Ezért van értelme annak, hogy Jeremiás a föld 
megvásárlásával reménységet öntsön népe szívébe a legnagyobb 
veszedelem órájában is. 
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AZ ÜDVÖSSÉG TELJESSÉGE 

33:1-26 

1 Másodszor1 ezt az igét kapta Jeremiás az ŰRtól, amikor még 
fogoly volt a börtön udvarán. 2 Így szól az ÜR, aki véghez visz,2 

az ÜR, aki formál és megszilárdít, az ÜR a neve: 3 Kiálts hoz-
zám és válaszolok, nagy dolgokat jelentek ki3 neked, megfogha-
tatlanokat, amikről nem tudsz. 

4 Mert így szól az ÜR, Izráel Istene, ennek a városnak és Jú -
da kirá lyának házairól, melyeket az ostromsáncokkal és fegyve-
rekkel szemben leromboltak azok, 5 akik odamentek, hogy har-
coljanak a káldok ellen és megtöltsék a házakat emberek holt-
testével, akiket haragomban, lángoló haragomban vágtam le/* 
mert elrej tet tem orcámat ez elől a város elől sok rosszasága miatt . 
6 Behegesztem és meggyógyítom sebüket,5 meggyógyítom őket és 
föltárom előttük a biztos béke bőségét.6 7 Jóra fordítom Júda és 
Izráel sorsát,7 ú j já építem8 őket, mint kezdetben voltak. 8 Meg-
tisztítom9 őket minden bűnüktől, melyekkel vétkeztek ellenem, 
megbocsátom10 minden bűnüket, melyekkel vétkeztek ellenem és 
elpártoltak tőlem. 9 Ez a város hírnevet, örömöt, dicséretet és 
tisztességet szerez majd nekem a föld minden népe előtt, akik 
meghallják mindazt a jót, amit én cselekszem velük. Rettegni és 
reszketni fognak mindannak a jónak és békességnek láttán, amit 
én cselekszem velük. 

10 így szól az ÜR: Ezen a helyen, amelyről majd azt mondjá -
tok, hogy ember és állat nélkül maradt pusztaság ez és Júda vá-
rosaiban és Jeruzsálem utcáin, amelyek ember, lakos és állat 
nélkül marad t pusztasággá váltak, 11 fölhangzik még az örven-
dezés és öröm hangja, a vőlegény és menyasszony hangja s azok 
hangja, akik ezt mondják: 

Magasztaljátok a Seregek URát, 
mert jó az ÜR, 
mert örökké tar t a szeretete! — 

és azoké, akik énekelve jönnek az ÜR házába, mert olyanra for-
dítom az ország sorsát, amilyen kezdetben volt —, mondta az ÜR. 

12 Így szól a Seregek URa: Lesz még ezen az ember és állat 
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nélkül maradt puszta helyen és minden városában pásztorok 
hajléka,11 akik nyájat delelgetnek. 13 A Hegyvidék,12 az Al-
föld13 és a Délvidék1'* városaiban, Benjámin földjén, Jeruzsálem 
környékén és Júda városaiban átmegy még a nyáj a számadó 
keze alatt —, mondta az ÜR. 

14 íme napok jönnek, — így szól az ÜR, amikor megtartom azt 
a jó ígéretet, amelyet Izráel és Júda házáról kijelentettem. 15 
Azokban a napokban és abban az időben sarjasztani fogok Dá-
vidnak igaz sarjat,15 ki törvényt és igazságot tesz az országban. 
16 Azokban a napokban megszabadul Júda, Jeruzsálem bizton-
ságban lakik és így fogják nevezni: Az ÜR a mi igazságunk! 

17 Mert így szól az ÜR: Nem fogy ki Dávid férfiutódja Izráel 
házának a trónjáról. 18 És nem fogy ki színem elől a Lévi tör-
zséből való papok férfi utódja, aki égőáldozatot mutat be és 
ételáldozatot füstölögtet és véresáldozatot készít minden időben. 

19 Ezt az igét kapta Jeremiás az ÜRtól: 20 így szól az ŰR: Ha 
majd felbontják szövetségemet a nappallal és éjszakával, és se 
nappal, se éjszaka nem lesz a maga idejében,16 21 akkor bomlik 
fel szövetségem szolgámmal, Dáviddal is úgy, hogy nem lesz fia, 
aki uralkodjék a trónon és a Lévi törzséből való papokkal, akik 
a szent szolgálatot végzik. 22 Ahogy megszámlálhatatlan az ég 
serege és megmérhetetlen a tenger homokja,17 úgy sokasítom 
meg szolgámnak, Dávidnak a magvát és a lévitákat, akik a szent 
szolgálatot végzik előttem. 

23 Azután ezt az igét kapta Jeremiás az ÜRtól: 24 Nem veszed 
észre, mit beszél ez a nép? Azt, hogy elvetette az ÜR azt a két 
nemzetséget, amelyet kiválasztott. Népemet pedig azzal csúfol-
ják, hogy nem is nemzet az már előttünk. 

25 Így szól az ÜR: Ha majd nem áll fenn szövetségem a nap-
pallal és éjszakával, ha majd nem én szabom meg a rendjét ég-
nek és földnek, 26 akkor vetem el Jákobnak és szolgámnak, Dá-
vidnak a magvát is, úgyhogy nem veszek ki magvából senkit, 
hogy uralkodjék Ábrahám, Izsák és Jákób magván. De megfor-
dítom sorsukat és irgalmazok nekik. 

1 32:2.3. — 2 Ex 15:3, Ám 5:8, 9:6. — 3 És 48:6. — 4 32:5. — 5 30:17. 
A többesszámhoz vö. BH. — 6 A szó jelentése bizonytalan. — 7 11. v., 
30:3, 32:44, Zs 126:1—2. — 8 Építés a teremtés értelmében. Vö. 24:6, 
30:20, 31:4.28, 42:10, És 1:26. — 9 Zs 51:4, És 4:3, Ez 36:25, Zak 13:1, 
Zsid 9:13.14. — 10 31:34, 50:20, Ez 37:21—23, Mik 7:18, Csel 10:43y 
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13:39. — 11 31:24, 50:19, És 65:10. — 12 Józs 10:40, 11:16. — 13 Józs 
9:1, 10:40. J ú d a hegyvidékének nyugati pereméhez simuló alföldi rész. 
— 14 Esőben szegény terüle t Júdától délre, amelynek északi határa 
mindig az eső mennyiségéhez igazodott. Vö. 13:19, 17:26, 32:44. — 15 
23:5, 2Sám 7:16, lKir 2:4, 8:25, 9:5, És 4:2, 11:1. — 16 31:35—37, És 
54:9. — 17 17:1, Gen 15:5, 22:17, 32:13, l K i r 2:4. 

Jeruzsálem és Júda sorsa jóra fordul (33:1—13). A 33. fejezet 
a boldog jövőt rajzolja meg. Kitűnik belőle, hogy mivel aján-
dékozza meg Isten népét sorsának a kegyelmes jóra fordulása 
után. Csak esetről-esetre tudjuk eldönteni, hogy ezek a jöven-
dölések milyen mértékben származnak Jeremiástól. Azzal min-
denképpen számolnunk kell, hogy a gyülekezeti használatban 
kisebb-nagyobb kiegészítő részek kerültek bele ezekbe a prófé-
ciákba, amelyek leírják az újból felépült Jeruzsálemnek és Júda 
városainak a boldogságát (1—13. v.), a dávidi királyság és a 
lévita papság örökké tartó érvényét (14—22. v.) és Izráel ki-
választásának a visszavonhatatlan érvényét (23—26. v.). 

A bevezetés (1. v.) félreérthetetlenül kapcsolódik 32:lk-höz 
és a most következő próféciát abba az időbe teszi, amikor fogoly 
volt és a királyi palota börtönének udvarán tartózkodott Jere-
miás. Isten azzal ajándékozza meg a népe sorsáért mélységesen 
aggódó prófétát, hogy újból beletekinthet a boldog jövőbe és 
ezt olyankor teheti, amikor Jeruzsálemet már csak a végső két-
ségbeesés tar t ja a káldokkal szemben (4. v.). Hiszen a védők 
maguk már házakat rombolnak le az ostromlott városban, hogy 
helyük és anyaguk legyen a védekezésre (vö. És 22:10), de az 
így keletkezett rések is hullákkal tömítődnek be. 

Magának Jeremiásnak, a pusztulás koronatanújának is szinte 
hihetetlen és megfoghatatlan volt az az ígéret, hogy a bekövet-
kező pusztulás kaotikus állapota után még egyszer boldogság 
és béke honol majd ezen a földön. Ezzel lehet talán magyaráz-
nunk a 2. vers fogalmazását, ahol először bemutatkozik Isten, 
mint a földkerekség felséges teremtője és Ura, majd ar ra szólítja 
föl szolgáját, hogy kiáltson hozzá, mert „nagy és megfoghatatlan 
dolgokat" akar kijelenteni neki. 

Ennek a bejelentésnek alapján azt várnók, hogy valami egé-
szen különleges titkokat mond el Isten a prófétának. De nem ez 
történik. Isten kijelentései nem lépik túl az eddigi üdvjövendö-
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lések keretét. Azt mondja el, hogy újból fölépülnek az ostrom 
alatt lerombolt házak (4kk. v.). Jeruzsálem és a lakosság sebeit 
bekötözi Isten (6. v.), a nép bűneit megbocsátja (8. v.) és Jeru-
zsálembe újból gyönyörködni fog az Ür és az összes népek cso-
dálkoznak, de ámulnak is azon, hogy milyen nagy tisztességet 
szerzett ez a város az Ürnak (vö. 13:11). 

A prófécia megfoghatatlan jellege tehát nem a tartalmában 
van, hanem abban, hogy mindez egy olyan pillanatban hangzik 
el, amikor Jeruzsálem élethalál-harcot vív az ellenséggel és az 
elbukás utolsó pillanatait éli. Isten éppen most mondja meg a 
prófétának, hogy békét és biztonságot ad a városnak, amikor 
újjáépíti. 

Míg a 4—9. versek inkább a fővárosra vonatkoznak [bár nem 
következetesen, mert néha a fővárosról, máskor a lakosságról, 
ismét más alkalommal Izráelről és Júdáról van szó (7. v.), ami 
szintén arról tanúskodik, hogy a szöveget később átdolgozták], 
a lOkk versek Júda egyéb városait vonják be a boldog jövő 
próféciájába. A most puszta föld újból lakott lesz és boldog 
emberek végzik ra j ta mindennapi munkájukat . Üjból felhangzik 
az országban a vőlegény és menyasszony örvendező hangja és 
a zarándokok Istent magasztaló éneke (11. v.). Pásztorok legel-
tetik és deleltetik ra j ta nyájaikat (12. v.), gondosan megolvasva 
a juhokat, ha a karámba terelik őket (13. v.). 

Ez a kép tehát éles kontrasztja a jelenlegi helyzetnek, ezért 
hivatkozik a prófécia többször is a történeti helyzet remény-
telenségére (4—5.10.12. v.). Ez a hát tér jelzi, hogy milyen nagy 
és megfoghatatlan Istennek üdvösséget munkáló akarata, hiszen 
még Jeremiás sem érti! 

Isten ígérete a dávidi királyságról és a lévi papságról (33:14— 
22). Ez a G-ben hiányzó szakasz, amely időközben több válto-
záson átment, először közvetlenül a fogság után került erre a 
helyre, amikor arra volt szükség, hogy megbátorítsák a gyüle-
kezetet reménytelen helyzetében és tekintetét a jövőre irányít-
sák. A királyság nem volt már meg és a papság nem felelt meg 
eredeti céljának. Szorosan kapcsolódik 23:5k-hoz és azt ígéri, 
hogy Isten az üdvkorban „igaz sar ja t támaszt" Dávidnak, aki 
törvényt és igazságot tesz az országban. Már ez a kölcsönzés 
mutat ja , hogy nem Jeremiástól származnak ezek a versek. Ehhez 
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járul még, hogy — mint fentebb említettem — teljesen hiá-
nyoznak a 14—26. versek a G-ből, amit csak úgy tudunk meg-
magyarázni, hogy később kerültek bele Jeremiás próféta köny-
vébe. 

A szakasz magyarázatát illetően tehát az ott mondottakra 
utalunk ( P á l f y , Jeremiás I, 234kk) és itt csak azokra a pontokra 
mutatok rá, amelyek eltérést jelentenek az ottani próféciához 
képest: 1. A dávidi utódnak adott jövendölés itt úgy értelme-
zendő, hogy a dávidi dinasztiának mindig lesz utódja (17. v.). 
Amíg tehát ott a személyen van a hangsúly, mégpedig az üdvkor 
királyának a személyén, addig itt a trónutódlás folyamatossága 
a fontos, hogy tehát a dávidi királyi ház mindig fenn fog állni 
és így „Izráel háza" (17. v.) is örökké megmarad (vö. 2Sám 7:16, 
2Kir 2:4). A dávidi dinasztia, mint tudjuk, Jeruzsálem elestéig, 
tehát 587-ig állt fenn. Nem hal t ugyan ki, de nem került többé 
Dávid t rónjára egyetlen dávidi sar j sem. Ezért gondolnak sokan 
arra, hogy ú j testámentomi szemszögből kell értelmeznünk ezt a 
verset és akkor a meghirdetett ideális uralkodó Dávid fiában, 
Jézus Krisztusban öltött testet. 2. Az üdvkorban használt név 
„Az ŰR a mi igazságunk" Júdára és Jeruzsálemre fog vonat-
kozni és nem az igazságos király neve lesz, mint 23:6-ban. 3. Egé-
szen új ebben a szakaszban a lévi papságra és annak megmaradá-
sára vonatkozó prófécia. A megjelölés egyébként teljesen megfelel 
a Deuteronómium szóhasználatának. Egyébként a léviták az 
áronidák mellett csak másodrendű papok voltak az Ótestámen-
tomban. 

A királyság megalapításától kezdve az Ótestámentom soha sem 
volt mentes a trón és oltár szoros kapcsolatától. De a kettőnek 
ilyen szoros összekapcsolását csak a fogság utáni gyülekezet hi t te 
és remélte és a keresztyénség valósította azután meg hosszú év-
századokra. A szerző számára kézzel fekvő volt 23:5k-nek ilyen 
értelmezése, sőt átfogalmazása, annak a szövetségnek alapján, 
amelyet Isten kötött Dáviddal, illetve a dávidi királyi házzal 
2Sám 7:12—16-ban. Már akkor megígérte Isten, hogy a dávidi 
trón örökké megmarad. És ez a szövetség, meg a hozzá fűzött 
ígéretek éppen olyan örök érvényűek, mint az a tény, hogy Isten 
rendelkezése szerint az éjjel és nappal szabályosan váltják egy-
mást (vö. 31:35kk). Sőt még attól sem riad vissza a szerző, hogy 
az Ábrahámnak adott ígéretekhez hasonlóan Dávid utódainak 
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a számát is a tenger homokjához és az ég csillagainak a számához 
hasonlítsa (vö. Gen 15:5, 22:17, 32:13). És azt sem mulasztja el 
(és ez papi szerzőre vall!), hogy a lévitákat is belevonja ebbe 
a fantázia határát súroló várakozásba. 

Isten népének kiválasztása örökké megáll (33:23—26). A feje-
zetnek ez a 3. szakasza arról árulkodik, hogy a szerzőnek polé-
miát kellett folytatnia (vö. 23:14—26) egy olyan csoport ellen 
a gyülekezetben és nép körében, amely már alig-alig hiszi, hogy 
Izráel Isten választott népe és hogy Isten örök szeretettel ragasz-
kodik ehhez a néphez. A „két nemzetségen" minden bizonnyal 
az északi és déli országrészt kell értenünk, nem pedig a királyi 
házat és a papságot (24. v.), mint ahogyan ezt Zakariás teszi 
(12:12k). Isten népének a tagjai lesznek, akik úgy vélekednek, 
hogy Isten fölmondta a szövetséget mindkét országrésznek, hogy 
mindkettőt elvetette, hiszen a többi népek sohasem ismerték el 
Izráelnek ezt a kiváltságos helyzetét, illetve igényét. Minden 
további nélkül lehetséges, hogy ez a kételkedés elharapódzott 
a fogság utáni gyülekezetben, hiszen a nép maga már a perzsa 
korban elveszítette politikai önállóságát és amikor Serubbábel, 
az utolsó dávidi sarj, nem kerülhetett Dávid trónjára, akkor az 
a reménység is megszégyenült, hogy a dávidi királyság újból 
helyreáll. 

A fogság utáni prófétáknak sokat kellett harcolniok ez ellen 
a reménytelenség és skepszis ellen, elsősorban Malakiásnak (2:17, 
3:14k). Ezért ezeknek a verseknek a keletkezési idejét Krisztus 
előtt 430-ra kell tennünk. Ezzel a kétkedéssel állítja szembe a 
szerző Isten határozott ígéretét, hogy „Jákób nemzetségét" és „a 
szolgáját, Dávidot" sohasem fogja elvetni (26. v.). Mindez annyira 
biztos, minthogy ő teremtette a nappalt és az éjszakát, hogy 
ő állapította meg az égnek és földnek rendjei t és azokat nem 
fogja soha megváltoztatni. 

Az sem véletlen, hogy az ősatyák nevét is megemlíti a szerző. 
Az ősöknek adott ígéretek érvényében kevésbé kételkedtek a 
gyülekezet tagjai. Ezért kellett Istennek az ősatyák iránti szere-
tetére és hűségére hivatkoznia. Ha ezek az ígéretek érvényesek, 
akkor Izráel kiválasztottsága is érvényes ma is. 
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CEDÉKIÁS ÉS A RABSZOLGÁK 

341:—26 

1 Jeremiás ezt az igét kap ta az ÜRtól, amikor Nebúkadreccar 
babilóniai király és egész hadserege, meg az uralma alat t levő 
terület összes királysága1 és egész népe ostromolni kezdték J e r u -
zsálemet és többi városait. 2 Így szól az ŰR, Izráel Istene: Menj , 
szólj Cedékiás júdai királynak és mondd meg neki: Így szól az 
ÜR: Ezt a várost a babilóniai király kezébe adom és fölperzseli. 
3 Te sem menekülsz meg a kezéből, hanem biztosan elfognak és 
a kezébe adnak. Szemtől-szembe látod meg Babilónia királyát , 
közvetlenül beszél majd veled és Bábelba kerülsz. 4 De azért 
halld meg az ŰR igéjét Cedékiás, Júda királya! Azt mondta 
xólad az ŰR: Nem kard okozza halálodat. 5 Békességben halsz 
meg és amilyen gyásztüzet gyúj to t tak atyáidnak, az előbbi k i rá-
lyoknak, elődeidnek, olyant gyúj tanak neked is és a „Ja j u r a m " -
mal siratnak el.2 Én jelentettem ki ezt — így szól az ŰR. 

6 Akkor mondta el Jeremiás próféta Cedékiásnak, Júda k i rá -
lyának mindezeket Jeruzsálemben, 7 amikor a babilóniai k i rá ly-
nak a serege már ostromolta Jeruzsálemet és Júda egyéb vá-
rosait:3 Lákist és Azékát/' mer t Júda városai közül csak ezek 
maradtak meg, mint megerősített városok. 

8 Ezt az igét kapta Jeremiás az ŰRtól, miu tán Cedékiás király 
szövetséget kötött5 Jeruzsálem egész népével és kihirdette a rab-
szolgák felszabadítását,6 hogy engedje szabadon mindenki héber 
rabszolgáját és rabnőjét és ne tartsa senki rabszolgasorsban júda-
lieli embertársát . 10 Engedelmeskedtek is a vezetők valameny-
nyien, meg az egész nép. Es akik ráálltak arra a szövetségre, 
hogy szabadon engedi rabszolgáját vagy rabnőjét mindenki és 
senki sem t a r t j a őket tovább rabszolgasorsban —, engedelmes-
kedtek és elengedték őket. 11 De azután ú j r a visszakényszerí-
tették azokat a rabszolgákat és rabnőket, akiket szabadon enged-
tek és ú j ra rabszolgákká és rabnőkké al jasí tot ták őket. 

12 Ekkor ezt az igét kapta Jeremiás az ÜRtól: 13 így szól az 
ÜR, Izráel Istene: Ezt a szövetséget kötöt tem őseitekkel, amikor 
kihoztam őket Egyiptom országából, a rabszolgaság házából: 14 
Minden hét esztendő végén engedje el mindenki a héber ember-
társát, aki eladta neked magát 7 és hat évig volt a rabszolgád, 
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engedd szabadon! De őseitek nem engedelmeskedtek nekem és a 
fülüket sem hajtották hozzám. 15 Ti azonban most megtértetek 
és azt tettétek, amit én is helyesnek látok és kihirdettétek egy-
másnak a rabszolgafelszabadítást és szövetséget kötöttetek előttem 
abban a házban, melyet az én nevemről neveznek. 16 De azután 
új ra megszentségtelenítettétek a nevemet8 és mindenki vissza-
kényszerítette a rabszolgáját vagy rabnőjét, akit annak kíván-
sága szerint szabadon engedett és arra aljasítottátok őket, hogy 
rabszolgáitok és rabnőitek legyenek. 

17 Ezért így szól az ÜR: Ti nem engedelmeskedtetek nekem, 
amikor a felszabadítást kihirdettétek, ember az embertársának és 
a felebarátjának. Most én hirdetek nektek rabszolga-felszabadu-
lást — így szól az ÜR: fegyver, dögvész és éhínség lesz az, mert 
elrettentő példává teszlek benneteket a föld minden országa 
előtt. 18 És odaadom a szövetségemet áthágó férfiakat, akik nem 
tartották meg a szövetség igéit, amelyet a színem előtt kötötte-
tek úgy, hogy egy borjút vágtak ketté és átmentek a részei kö-
zött. 19 Júda és Jeruzsálem vezetőit, az udvari embereket, a pa-
pokat és az ország egész népét, akik átmentek a borjú részei kö-
zött, 20 bizony ellenségeik kezébe adom, azok kezébe, akik éle-
tükre törnek, holttestük pedig az ég madarainak és a föld álla-
tainak az eledelévé lesz. 21 Cedékiást, Júda királyát és vezetőit 
is ellenségeik kezébe adom, azok kezébe, akik életükre törnek, 
meg a babilóniai király hadseregének a kezébe, amely most el-
vonult tőletek. 22 íme parancsolok, így szól az ŰR, és visszaho-
zom őket ehhez a városhoz, megostromolják, beveszik, fölperzse-
lik és lakatlan pusztasággá teszem Júda városait. 

1 Nebúkadreccar birodalmának a délnyugati határá t akarta ezzel 
a hadjára t ta l biztosítani, mer t a palesztinai zavargások és főként 
Egyiptom magatar tása miatt n e m érezte magá t biztonságban biro-
dalmának ezen a részén. A m á r leigázott népeknek természetesen 
részt kellett venniök ebben a hadjára tban. — 2 Nem a holt testet 
égetik el, mer t ez a temetési szertar tás nem volt szokásban Paleszti-
nában (kivéve a gonosztevőket: Józs 7:25). Az elhunyt tiszteletére a 
temetésnél ha ta lmas tüzet gyújtot tak, amelybe illatszereket szórtak 
(2Krón 16:14, 21:19) és közben a nép a panaszdal t énekelte: „Ja j , 
uram!" Vö. 22:18. — 3 A főváros ostroma csak most kezdődött el 
és még nem ar ra összpontosult a támadás, mer t egyes erődítmények 
és megerősített városok még ellenálltak. Ekkor még várták az egyip-
tomi fölmentő hadsereget is (Jer Sir 4:17) és abban reménykedtek, 
hogy Hofra (588) fáraó seregei ú t j á t állják Nebúzaradán hadseregé-
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nek. — 4 Mindkét város határerődí tmény volt. Lákis Szanheríb had-
járatából ismert erődítmény volt, vö. 2Kir 18:13—14, 19:9 és Balázs 
György, Egy fe l tár t bibliai város, Bp. 1940. — Azéká Betlehemtől 
nyugatra feküdt (Józs 10:10, l S á m 17:1), kevésbé jelentős erődí tmény 
volt, mint Lákis. — 5 Vö. 18. és 19. verseket. Gen 15:10-ben talál-
kozunk először ezzel a rítussal, hogy egy vagy több állatot két egyenlő 
részre hasí tanak és az egymásnak megfelelő részeket egymással szem-
ben helyezték el. A szövetségkötők pedig végigmennek a véres ál lat-
darabok között. Gen 15:17-ben Isten teszi ezt, mint aki esküvel 
kötelezi magát valamire. Valószínű értelme, hogy a szövetségkötőnek 
ugyanaz lesz a sorsa, mint ezeknek az állatoknak, ha nem t a r t j a meg 
a szövetséggel együtt járó kötelezettségeket. — 6 Vö. Ex 21:2kk, Lev 
25:10, Deut 15:12. — 7 Óizráelben csakúgy, mint Babilóniában szokás 
volt, hogy az adósok saját maguka t vagy leányukat és fiaikat e ladták 
a hitelezőnek. Izráel törvénye szerint ez a rabszolgaság 6 (és 7), a 
babilóniai törvény szerint pedig 3 évig tartott . — 8 Megesküdtek 
nevére, megszegték az esküt, tehá t „megszentségtelenítették" Isten 
nevét, amit az eskü elmondásakor kimondták, vö. Ex 20:7, Lev 19:12. 

Ellenállás vagy kapituláció (34:1—7). Cedékiás 588-ban bekö-
vetkezett lázadása miatt a babilóniai hadsereg felvonult Júda 
ellen Nebúzaradán parancsnoksága alatt. Lényegében persze nem 
arról volt itt szó, hogy a hűtlenné vált kicsi Júdát megbüntesse 
a hatalmas babilóniai király, hiszen nemcsak Júda, hanem a 
birodalom egész déli része, elsősorban Tírus föllázadt Babilónia 
ellen. Babilónia királyának újból azt a problémát kellett meg-
fontolnia, hogy átengedi-e ezt a területet a Hofra fáraó alatt 
újból világhatalmi célokat követő Egyiptomnak és akkor lemond 
világuralmi törekvéseiről vagy pedig leveri a lázadókat és így 
biztosítja a birodalom délnyugati határát is. 

Régóta arról volt szó ebben a térségben, hogy Egyiptom vagy 
Babilónia ragadja-e magához a világuralmat és ha otthon viszony-
lagos nyugalom volt, akkor azonnal hozzáfogtak a régi terv 
megvalósításához. Egyiptomban Hofra fáraó foglalta el a trónt 
588-ban és első dolga volt, hogy bejelentette igényét Kelet déli 
részére. Sikerült neki a délszíriai államokat elszakítania Babiló-
niától. Ezért kellett Nebúkadreccarnak megfegyelmeznie Palesz-
tina déli részét és fölvonulnia Egyiptom ellen Keletnek ezen 
a részén is. így indult el egész hadseregével Palesztina irányá-
ban és Riblában ütötte fel fővezéri sátrát. Innen indultak el 
csapatai különböző irányban. 

Jeremiás prófétának ez a följegyzése tehát a háború első sza-
kába esik. Nebúzaradán testőrparancsnok csapataival nem Jeru-
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zsálem ellen vonult fel, hanem először Júda többi megerősített 
városát igyekezett elfoglalni, hogy így elszigetelje Jeruzsálemet 
és megakadályozza egy esetleges egyiptomi fölmentő hadsereg 
támadását délről a fővezéri szállás ellen. A 7. vers szerint már 
elfoglalta az összes erődítményeket Júdában, tehát a helyzet 
rendkívül komoly volt, hiszen csak két erődítményt kellett még 
elfoglalnia ahhoz, hogy egész seregével Jeruzsálem ostromához 
fogjon. A történelmi pillanat tehát adva volt, hogy a király és 
a jerui-oálemi kormány belássa az ellenállás haszontalanságát és 
elfogadják Jeremiás tanácsát. 

Jeremiásnak nehéz és veszélyes feladatot kellett ezúttal is 
teljesítenie. Minden félelmet félre téve Isten küldötteként el kell 
mennie a királyi palotába és szemébe kell mondania Cedékiás-
nak, hogy ő is meg a város is elveszett (2. v.), ha ellenáll! Jere-
miásnak szabad bejárása volt Cedékiás királyhoz, aki most igen 
nagy horderejű döntés előtt állt. Vagy a babilóniai fogságot vá-
lasztja, vagy tovább uralkodik békében Jeruzsálemben élete 
végéig. Jeremiás nyugodtan szólíthatta föl a királyt a város fel-
adására, hiszen 597-ben is ez történt és megmenekült a város. 
Igaz ugyan, hogy Jójákínt és udvarát elhurcolták a babilóniaiak, 
de Cedékiást Nebúkadreccar tette Júda királyává és minden bi-
zonnyal meghagyta volna királyként Jeruzsálemben, hiszen a 
babilóniaiak háborúi nem voltak olyan kegyetlenek, mint az 
asszíroké volt. 

De elsősorban erkölcsi szempontból bíztatta meg Jeremiás a 
királyt. Hiszen Cedékiás letette a vazallusi esküt Nebúkadreccar-
nak és csupán az ilyen jellegű hűséget kellett volna megbizo-
nyítania és megújítania. Ellenkező esetben a király sem tud el-
menekülni, fogságba kerül és személyesen felelnie kell maga-
tartásáért és tetteiért a nagy király előtt (3. v.). Ha úgy dönt, 
hogy nem adja föl a várost, akkor Isten döntött már további 
sorsáról is. Cedékiást Babilóniába deportálják, de nem ölik meg, 
hanem békés halállal távozik és királyi temetése lesz (4k. v.). Ez 
utóbbi persze kevés vigaszt jelentett a királynak, mert a leg-
nagyobb gyalázatnak tekintették annak idején, ha egy királynak 
száműzetésben kellett meghalnia és nem a saját országában 
temették el. Ezt a szégyent nem tudja a legpompásabb királyi 
temetési szertartás és a legszebb sirató ének sem feledtetni. 
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A vezetők· árulása Jeruzsálemben (34:8—22). Ebben a szakasz-
ban arról tudósít bennünket Báruk, hogy a jeruzsálemi uralkodó 
réteg gálád módon megszegi azt a szerződést, melyet a király 
kezdeményezésére a rabszolgák fölszabadítása tekintetében kötöt-
tek. Cedékiás rendelkezésére ugyanis az a határozat született 
meg Jeruzsálemben, hogy az összes héber férfi és női rabszol-
gákat szabadon bocsátják. Ez a megállapodás akkor született 
meg, amikor az ostrom elkezdődött és rendkívül heves volt. 

Ekkor azonban a babilóniai hadsereg elvonult Jeruzsálem falai 
alól (vö. 21k, 37:3kk). A lázadást ugyanis — mint arról már volt 
szó — Egyiptom szította Babilónia ellen és a káldok előnyomu-
lása arra kényszerítette a fáraót, hogy ellentámadást indítson 
szövetségesei védelmére. Egyrészt meg kellett mutatnia szövet-
ségeseinek, hogy megvan benne a jóakarat és készség szövetségi 
szavának a megtartására, másrészt idejében kellett föltartóz-
tatnia a babilóniai hadsereget, ha nem akart azzal számolni, hogy 
a babilóniai hadsereg palesztiniai győzelmei után Egyiptom ellen 
vonul. Hiszen, ha Jeruzsálem elesik, akkor nyitva van az út 
Egyiptom felé! 

Ezért küldött Hofra fáraó fölmentő csapatokat Nebúzaradán 
ellen és emiatt a testőrparancsnoknak abba kellett hagynia Jeru-
zsálem ostromát és egész seregével Egyiptom ellen kellett vonul-
nia. Jeruzsálemben mindenki föllélegzett és újból reménykedni 
kezdett ebben a katonapolitikai helyzetben. Mégis csak az üdvös-
séget, a szabadulást prófétáló hamisprófétáknak volt igazuk — 
állapították meg elsietve az emberek. A feszültség feloldódása 
újból napfényre hozta a jeruzsálemi vezetők, elsősorban a há-
borúspárt felelőtlenségét. Amikor most a káldok elvonultak a 
város falai alól és azt hitték, hogy végleg fölszabadult az ostrom 
alól, nemcsak erkölcsileg tértek vissza a régi életmódjukhoz, 
hanem a társadalmi igazság lábbal tiprásában is: visszakénysze-
rítették magukhoz azokat a héber férf i és női rabszolgákat, aki-
ket az ostrom megkezdése előtt elbocsátottak. 

A 18—19. versekben kitűnik, hogy a rabszolgák szabadon bo-
csátását magában a templomban határozták el („előttem") szent 
fogadalmak közepette. Az ostromszünetben azonban másként 
kezdtek vélekedni az „urak". Az ostrom alatt szünetelt a mező-
gazdasági munka és ezért a földbirtokosok most az ostrom-
szünetben minél több munkaerőt akartak igénybe venni, termé-
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szetesen ellenszolgáltatás nélkül. S ehhez vissza kellett kénysze-
ríteniök a szabadon bocsátott rabszolgákat birtokaikra.. 

Ez az eset is egy példa annak bizonyítására, hogy mennyire 
igaza volt Jeremiásnak, amikor becstelenséggel vádolta honfi-
társait, elsősorban a pénz, föld és ház birtokában levő vezető 
réteget. Jeremiásnak ez a körülmény azért is nagyon fájt, mert 
tudta, hogy a társadalmi differenciálódás erkölcsi igazságtalan-
ságai magát az államot is aláássák. A prófétát fölháborítja ez az 
erkölcstelen és társadalomellenes magatartás és nyilvánosan sze-
mébe mondja Jeruzsálem urainak, hogy Isten őket ugyanúgy „sza-
badon bocsátja majd", vagyis ugyanúgy törvényen kívül helyezi, 
mint ahogyan ők jár tak el saját honfitársaikkal. 

A régi Izráelben, csakúgy, mint az egész akkori Keleten az 
volt a jogszokás, hogy akik nem tudták megfizetni adósságukat, 
eladták magukat a hitelezőnek. Ezt azután úgy is megoldhatták, 
hogy nem saját magukat, hanem fiaikat vagy leányaikat adták 
el az „uraknak". Ilyen formán maguknak is, hozzátartozóiknak 
is megélhetést tudtak biztosítani (vö. Hendrik van Oyen, Ethik 
des Alten Testaments, 1967, Gütersloh. 175k; Pere de Vaux, Das 
Alte Testament und seine Lebensordnungen, Freiburg 1960—62. 
132—148. lapok. Ζ. Kahn, Die Sklaverei nach Bibel und Talmud. 
Prag 1888. M. Mandl, Das Sklavenrecht des AT, 1886.) Ez a rab-
szolgaság az izráeli törvények szerint 6 évig tartott, Hammurabbi 
törvénykódexe szerint pedig csak 3 évig a babilóniai társada-
lomban. Itt bizony — minden egyéb szépségflastrommal ellen-
tétben — azt kell mondanunk, hogy a babilóniai rabszolgatör-
vény sokkal humánusabb volt, min t az izráeli, ami minden bi-
zonnyal azzal volt összefüggésben, hogy Izráel nem a mezopo-
támiai, hanem a palesztiniai társadalom jogrendjét fogadta el a 
honfoglalás után. 

A rabszolgák azonban a családokhoz tartoztak és a hitelező 
házában laktak. Nemcsak munkaerejüket adták el uruknak, ha-
nem saját magukat is, mert pl. azok a gyermekek, akik olyan 
házasságból születtek, melyet a szolgálatba lépés után kötöttek, 
a rabszolgák uráé lettek. A rabszolgáktól meg kell különböztet-
nünk a napszámosokat. Minél inkább „elpolgáriasodott" az izráeli 
társadalom és minél több nagybirtokos és „nagytőkés" lett, annál 
több lett az egészen elszegényedett embereknek is a száma, akik 
•előtt csak egy út volt: elmenni rabszolgának! 
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Az ostrom idején a kormány és a nép szövetséget kötött, hogy 
szabadon bocsátanak minden héber származású férf i és női rab-
szolgát. Ez a határozat nem jelentette a rabszolgaság elvi meg-
szüntetését Izráelben, illetve jelen esetben Jeruzsálemben, hanem 
csupán „egyszeri kegyelmi aktust" minden éppen akkor rab-
szolgaságban levő héber ember iránt. Akár nemes, akár nem 
nemes gondolkodás indította a kormányt és a gazdagokat az 
ostrom idején erre a humánus határozatra, az tény, hogy a közös 
veszély mindig közelebb viszi az embereket egymáshoz. Méltat-
lannak tartották, hogy a szükség közös óráiban gazdagokra és 
szegényekre, szabadokra és rabszolgákra osszák föl a népet és 
Isten gyülekezetét! Persze arról sem szabad megfeledkeznünk, 
hogy volt ebben a megállapodásban egészen egoista szempont is. 
Az ostrom idején még a gazdagoknak is nehézséget jelentett az 
esetleg elég nagyszámú „családot", tehát a család tényleges hoz-
zátartozóit és a család szükségleteit ellátó és biztosító „cseléd-
séget", ebben az esetben a rabszolgákat élelemmel ellátni és a 
háztartás szintjét biztosítani. S közben a rabszolgák munkaerejét 
nem is tudta hasznosítani az ostrom alatt, mer t nem tudták 
őket a birtokra küldeni. A földművelés teljesen szünetelt az 
ostrom alatt és az ostromlott városban a „polgári háztartások" 
fenntartása is nehézségekbe ütközött. 

Az sem lep meg bennünket, hogy éppen Cedékiás király volt 
ennek a gondolatnak az elindítója. Cedékiás sok jót akart meg-
valósítani uralkodása alatt és nem ra j t a múlt egészen, hogy el-
gondolásaiból olyan kevés valósult meg. A határozat tehát királyi 
akarat volt, viszont a király nem dönthetett az uralkodó osztály 
ellenére. Minden földbirtokosnak pl. magának kellett eldöntenie, 
hogy csatlakozik-e a szerződéshez (10. v.). Népgyűlést hívtak tehát 
össze a templom előterében és ott fogadta meg esküvel minden 
rabszolgatartó úr, hogy csatlakozik a „szövetséghez" (megálla-
podáshoz!). Ezt a vallásos ceremóniával kapcsolatos aktust a 18. 
vers ír ja le (1. jegyzetet!). 

Ezt a templomban esküvel megpecsételt és szentesített emberi 
és vallásos szerződést szegték meg az urak, amikor az ostrom 
szünetében visszacsinálták az egész megállapodást. A próféta 
hűtlenségnek mondja az uralkodó köröknek ezt az eljárását, 
hiszen aki esküt tesz valamire, tehát az Ür nevét ejti ki, az 
megszentségteleníti ezt a nevet, ha az eskü tar talmát megszegi. 
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Jeremiás a legkeményebben elítéli ezt a gálád szerződés-szegést 
(12—22). A vád (13—16. v.) különösképpen is kiemeli, hogy kettős 
vonatkozásban következett be a hűtlenség (a fe lebarát és Isten 
ellen!) és ezért a büntetés is kettős lesz: 

1. Mivel nem embertársaik szabadságjogait sértették meg, sza-
baddá teszi őket az Isten, vagyis meghalnak. 

2. Mivel nem tar tot ták meg az esküt, amit a ket té vágott álla-
tok között menve elmondtak, állatok f a l j ák föl hol t testüket (18— 
20. v.). N e m kíméli az ítélet a királyt és kormányát sem (21. v.). 
Isten visszahozza a káldokat és ennek az lesz a vége, hogy 
Jeruzsálemet fölperzselik és pusztává lesznek Júda városai. Isten 
lépésről lépésre fizet meg az esküszegőknek. Meghazudtolja az 
üdvpróféták reménységeit és visszahozza az ellenséget Jeruzsá-
lem falai alá. 

Mindezt pedig akkor hirdette meg Jeremiás Jeruzsálemben, 
amikor az ostromszünetben mindenki azt hitte, hogy végérvé-
nyesen elmúlik a veszedelem Jeruzsálemről és nem Isten prófé-
tá jának lesz igaza. 

A REKABITÁK 

35:1-19 

1 Jeremiás ezt az igét kapta az ÜRtól Jehójákímnak, Jósiás 
fiának, Júda királyának az idejében.1 2 Menj el a rékábiak2 háza-
népéhez, beszélj velük és vidd el őket az ŰR házába, az egyik 
kamrába3 és itass velük bort! 3 Erre magam mellé vet tem Jaa-
zanját, Jirmejáhú fiát, Habaccinjá unokáját, testvéreit és összes 
fiait, a rékábiak egész közösségét. 4 Bevi t tem őket az Ü R házába, 
Hánán fiainak a kamrájába, aki Jigdaljáhúnak, az Isten emberé-
nek volt a fia. Ez a kamra a vezetők kamrája mellett volt, Maa-
széjáhúnak/1 Sallum f iának a kamrája fölött, aki a küszöb őre 
volt.5 5 Itt a rékábiak közösségének a fiai elé borral telt serlege-
ket és poharakat tettem és azt mondtam nekik: Igyatok bort! 6 
De ők így feleltek nekem: Nem iszunk bort,0 mert Jonádáb 
ősünk, Rékáb fia ezt parancsolta nekünk: Ne igyatok soha bort, 
se ti, se f iaitok! 7 Házat se építsetek, magot se vessetek, szőlőt se 
ültessetek, ne legyen nektek ilyen! Hanem sátrakban lakjatok 
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amíg csak éltek, hogy sokáig éljetek a föld színén,7 melyen jöve-
vények vagytok. 8 És mi Jónádáb atyánknak, Rékáb f iának a 
szavára hallgattunk mindabban, amit parancsolt nekünk, hogy 
ne igyunk egész életünkben bort: sem mi, sem a fe leségünk, 
sem fiaink, sem leányaink. 9 De házakat se építsünk, hogy azok-
ban lakjunk, se szőlőnk, se szántóföldünk, se vetésünk ne legyen. 
10 Hanem sátrakban lakjunk. Engedelmeskedtünk azért és ú g y 
tettünk mindenben, ahogyan Jónádáb atyánk parancsolta. 11 
Csak amikor fölvonult Nebúkadreccar babilóniai király az ország 
ellen, akkor mondtuk: Jertek, menjünk Jeruzsálembe a káldok 
és arámok hadserege elől! Azóta lakunk Jeruzsálemben. 

12 Akkor ezt az igét kapta Jeremiás az ÜRtól: 13 í gy szól a 
Seregek URa, Izráel Istene: Menj és mondd m e g Júda férf ia inak 
és Jeruzsálem lakosainak: Miért nem okultok és miért nem hal l -
gattok a beszédemre —, így szól az ÜR. 14 Jónádábnak, Rékáb 
fiának a szavai megvalósultak, amelyekkel megparancsolta f ia i -
nak, hogy ne igyanak bort és nem ittak a mai napig sem, h a n e m 
engedelmeskedtek ősük parancsának. Én is szóltam hozzátok, 
idejében szóltam. De ti nem hallgattatok reám. 15 Elküldtem hoz-
zátok szolgáimat, a prófétákat, idejében e lküldtem és ezt m o n d -
tam: Térjen már meg mindenki a rossz útról! Jobbítsátok m e g 
tetteiteket, ne járjatok más istenek után, és ne szolgáljatok nekik. 
Akkor majd lakhattok azon a földön, amelyet nektek és atyái -
toknak adtam. De ti a fületeket se hajtottátok rá és nem hal lgat-
tatok reám. 16 Bizony, Jónádábnak, Rékáb f iának a fiai megtar-
tották ősük parancsát, amit parancsolt nekik, ez a nép azonban 
nem hallgatott reám. 

17 Azért így szól az ÜR, a Seregek Istene, Izráel Istene: Elho-
zom Júdára és Jeruzsálem minden lakosára mindazt a rosszat, 
amit megígértem nekik. Mert beszéltem hozzájuk, de nem hal l -
gatták meg, kiáltottam nekik, de nem válaszoltak. 

18 A rékábiak házanépének pedig azt mondta Jeremiás: Így 
szól a Seregek URa, Izráel Istene: Mivel engedelmeskedtetek Jó-
nádáb ősötök parancsának és megőriztétek minden parancsát és 
megtettétek mindazt, amit parancsolt, 19 azért így szól a Seregek 
URa, Izráel Istene: Nem fogy ki Jónádábnak, Rékáb fiának a férf i 
utóda, aki előttem fog állani mindenkor. 
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1 Valószínűleg röviddel Jó j ák ím halála előtt, vö. 11. v. Vagy Nebú-
kadreccar bünte tő hadjára táró l (9:9kk, 15:5kk, 2Kir 24:lkk), vagy 
pedig 598-ról van szó. — 2 A szekta alapítója Jónádáb ben Rékáb 
(vö. IKrón 2:55) 2Kir 10:15kk szerint csatlakozott Jéhú katonai cso-
portosulásához az Omrí dinasztia és a tírusi baál-kultusz megdönté-
sére. Jeremiás korában m á r 250 esztendős volt a rékábiak vallásos 
mozgalma. — 3 A szentély körül nemcsak raktárak voltak (Neh 
10:38kk, 13:4k), hanem cellák és hálófülkék is a főpap, a királyi 
tisztviselők és nazireusok számára (Ez 40:17.45k, 42:lkk). — 4 29:25, 
37:3. Cefanjá apja. — 5 A küszöbnek három őre volt a magasabb 
rangú papok közül (vö. 52:24). — 6 Mint a beduinok sátrakban laktak. 
Az akkori civilizáció minden formájá t elutasították, „kanaáninak" 
bélyegezték, vö. Hós 2:16, 9:1, 12:8. Istenben a régi pusztai istensé-
get tisztelték. — 7 Ex 20:12, Deut 4:40, 5:16, Ef 6:2.3. 

A rekabiták hűsége (35:1—11). Ez az elbeszélés további példája 
annak, hogy Jeremiás többször is szemére vetette Jeruzsálem 
népének az engedetlenséget. Legvalószínűbb, hogy Báruk jegyezte 
föl ezt a próféciát és nem az a legfontosabb mondanivalója, hogy 
tudósítson a rekabitákról és különc életmódjukról, hanem azt 
a nagy különbséget akarja hangsúlyozni, ami a rekabiták hűsége 
és engedelmessége és a választott nép között van. 

A felirat szerint Jójákím király idején találkozott Jeremiás a 
rekabitákkal. Ez az egyetlen hely az Ótestámentomban, ahol 
közelebbit megtudunk ennek a közösségnek az életmódjáról és 
tanításáról. Először az omridák korában találkozunk velük, ami-
kor ennek a királyi háznak a politikája következtében egyre job-
ban kinőtt Izráel eredeti kulturális kereteiből: jelentősebb váro-
sok és erődítmények épültek, a kereskedelmi kapcsolatok révén 
— elsősorban a föníciai városokkal és Damaszkusszal — megje-
lent az országban az idegen pénz és kultúra. Sokan voltak annak 
idején, akik ebben a politikai és gazdasági föllendülésben nem 
fejlődést, hanem veszélyt láttak. Ezekhez az idegen divatot ellen-
zőkhöz tartoztak a rekabiták is. Mint a régi nábik, ők is zárt 
csoportban jelentek meg és aszketikus életformájukkal tiltakoz-
tak az idegen befolyás ellen. 

A szekta megalapítója Jónádáb ben Rékáb volt (vö. IKrón 
2:55), aki szövetkezett Jéhú katonai pártjával, hogy megdöntsék 
az omridák hatalmát és kiirtsák a tírusi baálkultúszt (2Kir 10:15). 
A közösség bené Rékáb-nak nevezte magát az alapító ősatya után 
és Jeremiás idejében már 250 éves volt a mozgalom. Szövegünk 
tájékoztat bennünket a rekabiták „rendszabályairól" is. Sátrak-
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ban laktak mint a beduinok. Tilos volt házakban lakniok, sem 
szántóföldjük, sem szőlőskertjük nem lehetett és nem ihatták 
meg a bort. Minden kultúrát elutasítottak, mert „kanaáninak", 
azaz pogánynak tartották (vö. Hós 12:8, 2:16, 9:1). Jahvét úgy 
tisztelték, mint a régi Puszta-Istent és azt hirdették, hogy Izráel-
nek csak akkor van jövője, ha visszatér életformájában is azok-
hoz az életformákhoz, amikben a vallásalapítás idején élt. De nem 
vonultak vissza a pusztába, hanem inkább állandóan vándorol-
tak az országban és fel-feltűntek mindenütt mint élő tilalomfák 
a jelenlegi állapotok ellen. 

Jeremiás igen pozitívan értékeli a rekabiták közösségét. Ügy 
látszik, hogy a próféták tudat alatt is vonzódtak a Jahve-hitnek 
ezekhez a fanatikus harcosaihoz. Hiszen mindkét mozgalomnak 
— a prófétainak és a rekabita közösségnek is — az volt a kér -
dése, hogy a vallás és a kultúra hogyan kapcsolódjék egymáshoz. 
A rekabiták szerint a vallás és kultúra antagonista ellentétben 
vannak egymással. A próféták szerint viszont a vallás és a kul -
túra ugyan megférnek egymás mellett, de a vallást mindenkép-
pen a kultúra elé és fölé kell helyeznünk. A rekabiták tehát 
csak tiltakoztak, de ú j utat nem tudtak adni. A próféták viszont 
a kultúra ellen nem harcolnak, mert tudják, hogy hozzá tartozik 
a haladáshoz, de káros kinövéseit keményen elítélik. Nem a 
múltba akarják tehát visszavinni a népet, embereket és társa-
dalmat, hanem Istenhez, hogy azután Istennek, mint a világ 
teremtőjének az elismerése után megkötöttség nélkül tudjon 
gyönyörködni az ember a teremtett világ szépségeiben is. 

Jeremiás isteni parancsra teszi próbára a rekabitákat: meny-
nyire hűségesek Istenhez és hogyan engedelmeskednek saját val-
lásuk törvényeinek. Fölkeresi a rekabitákat, akik Jeruzsálembe 
menekültek a babilóniai csapatok elől (11. v.). Jeremiás tet te 
szimbolikus cselekmény és a nagy nyilvánosság előtt haj t ja végre. 
A szekta tagjai minden bizonnyal egyébként is föltűnést keltettek 
a „civilizált" városi emberek szemében, amikor csapatostul végig-
vonultak Jeruzsálem utcáin. Mindenkinek föltűnt tehát az is, 
hogy most Jeremiás halad az élükön, amikor a templomba vezeti 
őket. Egyre többen csatlakoztak a menethez és a templomudvaron 
várták meg a fejleményeket. 

Jeremiás bevezeti őket a templomhoz épített cellák egyikébe, 
amelyben Ben-Hanán, az „Isten embere" lakott. Nem tudjuk, 
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hogy ez a megjelölés prófétát akar-e mondani, vagy pedig csoda-
tévő képességekkel megáldott embert jelent?! Valószínűleg voltak 
olyan szent öregek a régi időben is, akik a templom mellett 
laktak, hogy egészen Istennek szentelhessék magukat (vö. Lk 
2:37). Itt a cellában borral kínálja a próféta a közösség tagjait. 
Jeremiás komolyan teszi ezt, bár tudja, hogy mi lesz a rekabiták 
válasza. Neki azonban éppen erre van szüksége ebben a pilla-
natban: a nagy nyilvánosság előtt kell kitudódnia, hogy milyen 
hűségesek a rekabiták ősükhöz és tanításához. Jónádáb ősük elő-
írásaira hivatkozva kivétel nélkül mindegyik visszautasítja a bort 
és közben nem feledkeznek meg arról sem, hogy felsorolják az 
alapító ős parancsolatait (9. v.). 

A nép engedetlensége (35:12—17). A templom udvarán össze-
gyűlt nép szenzációt vár és ehelyett komoly tanítást kap a prófé-
tától. Szívleljék meg a rekabiták példáját! Ök évszázadokon át 
hívek maradtak azokhoz az emberi parancsolatokhoz és előírá-
sokhoz, amiket a szekta őse meghagyott nekik. Mennyivel inkább 
kellene a választott népnek híven ragaszkodnia az emberin fölül 
álló isteni parancsolatokhoz! Az összehasonlítás megszégyeníti a 
népet. Ismételt intelmek és isteni ígéretek ellenére maradtak en-
gedetlenek, sőt más istenek után szaladgálnak. A nép csak egy 
dologban marad t hű önmagához: a hűtlenségben Isten iránt. Bár 
ismételten tanította Isten a népet prófétái által (14. v.), mégis 
semmibe veszi ma is az élő Isten parancsolatait és ezért nem 
érdemel mást, mint hogy „elárassza" Isten mindazzal a rosszal, 
amit kilátásba helyezett a további hűtlenség esetére. 

ígéret a rekabitáknak (35:18—19). Az Isten népéhez intézett 
figyelmeztetést követi az ígéret a rekabitáknak. Isten elismeri, 
hogy a rekabiták engedelmeskedtek ősük parancsolatainak és 
hívek maradtak saját közösségük eredeti célkitűzéseihez. Ezért 
azt az ígéretet kapják, hogy sokáig megmaradnak Isten szolgá-
latában. Izráel népének mostani állami léte megszűnik (17. v.), 
de ez a szekta a távoli jövőben is létezni fog és szolgálja Istent. 

Jeremiásnak ez a jövendölése úgy látszik be is teljesedett, 
mert IKrón 2:55 arról tanúskodik, hogy a Krónikák írója korá-
ban a rekabiták még ismertek voltak. A Neh 3:14-ben említett 
Malkijja ben Rékáb nem valószínű, hogy rekabita volt, hiszen 
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segédkeze t t J e r u z s á l e m felépítésénél . Ha pedig mégis rekabi ta 
volt, akko r igen nagyo t kel le t t vá l toznia a szektának fe l fogásban 
és é l e tgyakor la tban egyarán t ! 

A p ró fé t a n e m azonosí t ja ugyan m a g á t a r ekab i t ák k u l t ú r a -
el lenes törvényeskedésével , de szavai a r r a va l lanak, hogy be-
csülte őket, hogy o lyan hűségesen ragaszkodtak magához Is ten-
hez is. A rekab i t ák hűsége Is tenhez kapcsolódik ugyan a nomád 
é l e t fo rmáva l és ezt J e remiás n e m helyesli, de azt azér t ő is jól 
tud ta , hogy a k á n a á n i k u l t ú r á n a k az á tvéte le mi lyen n a g y ve-
szélyt je lentet t m a g á r a a t iszta i s tenhi t re (15. v., 2. fejezet) . 
Alapcé lk i tűzésükben tehá t p r ó f é t a és r ekab i t ák megegyeznek egy-
mással , csak éppen a célhoz vezető ú t vá lasz t j a el őket egymástól . 

A KÖNYVTEKERCS 

36 :1 -32 

1 Jósiás fiának, Jehójákím júdai királynak a negyedik évében 
ezt az igét kapta Jeremiás az ÜRtól: 2 Végy elő egy könyvteker-
cset1 és írd bele mindazokat az igéket, amiket kijelentettem ne-
ked Izráelről, Júdáról és minden népről attól fogva, hogy beszél-
tem hozzád Jósiás napjaitól egészen a mai napig. 3 Talán meg-
hallják a Júda házából valók mindazt a rosszat, amit véghez 
akarok vinni velük és megtérnek a rossz útról, én pedig megbo-
csátom bűnüket és vétküket. 

4 Jeremiás hívta Bárukot, Nérijjá fiát2 és Báruk leírta Jere-
miás diktálása után a könyvtekercsbe az ÜRnak minden neki 
kijelentett igéjét.3 5 Majd ezt parancsolta Jeremiás Báruknak: Én 
akadályozva vagyok, nem mehetek be az ÜR házába. 6 Azért 
menj te és a tekercset, amelybe diktálásom után beírtad az ÜR 
igéit, olvasd fel a nép hallatára az ÜR házában, böjti napon, és 
a városokból odaérkezett egész Júda hallatára is olvasd fel azo-
kat! 7 Talán az ÜR színe elé kerül könyörgésük és megtérnek 
a rossz útról. Mert nagy a harag, a lángoló harag, amelyben be-
szélt az ÜR ez ellen a nép ellen. 8 Báruk, Nérijjá fia pedig egé-
szen úgy tett, ahogyan Jeremiás próféta parancsolta és felol-
vasta a könyvből az ÜR igéit az ÜR házában. 

9 Jósiás fiának, Jehójákím júdai királynak az ötödik évében, 
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a ki lencedik hónapban4 böjtöt"' hirdettek az ÜR színe előtt Jeru-
zsálem egész népének és a Júda városaiból Jeruzsálembe érke-
zett egész népnek. 10 Ekkor olvasta fel Báruk a könyvből Jere-
miás szavait az ÜR házában, Gemarjáhúnak, Sáfán kancellár f iá-
nak a kamrájában, a felső udvarban, az ÜR háza új kapujának 
a bejáratánál,6 az egész nép hallatára. 

11 Amikor Mikájehú, Gemarjáhú f ia, Sáfán unokája meghal-
lotta a könyvből az Ü R minden igéjét , 12 lement a királyi palo-
tába, a kancellár helyiségébe, ahol éppen ülést tartottak az ösz-
szes vezetők: Elisámá kancellár, Delájáhú, Semajáhú fia, Elná-
tán, A k b ó r fia, Gemarjáhú, Sáfán f ia, Cidkijjáhú, Hananjáhú fia 
és a többi vezetők. 13 Mikájehú je lentette nekik, hogy mi min-
dent hallott, amikor Báruk felolvasta a könyvet a nép hallatára. 

14 Ekkor elküldték a vezetők Bárukhoz Jehúdit, Netanjáhú 
fiát, Se l emjáhú unokáját, Kúsi dédunokáját, ezzel az üzenettel: 
Vedd kezedbe a tekercset, amelyet a nép hallatára felolvastál és 
jöjj ide! Báruk, Néri j jáhú fia kezébe vette a tekercset és elment 
hozzájuk. 

15 Azok ezt mondták neki: Ülj le és olvasd fel most nekünk 
is! És Báruk felolvasta és ők is hallották. 16 Amikor meghallot-
ták mindazokat, megrettenve néztek egymásra és azt mondták 
Báruknak: Okvetlen jelentenünk kell mindezeket a királynak. 
17 Báruktól pedig megkérdezték: Mondd el nekünk, hogyan szok-
tad leírni diktálása után mindezeket? 18 Báruk azt felelte nekik: 
Diktálva mondja el nekem mindezeket, én pedig tintával7 írom 
egy könyvbe . 19 Ekkor azt mondták a vezetők Báruknak: Menj, 
rejtőzzél el te is, m e g Jeremiás is, hogy senki se tudja, hol vagy-
tok! 

20 Azután bementek a királyhoz az udvarba — a tekercset le-
tétbe helyezték Elisámá kancellár helyiségében — és jelentették 
mindezt bizalmasan a királynak. 

21 A király e lküldte Jehúdit, hogy hozza el a tekercset. El is 
hozta Elisámá kancellár helyiségéből és felolvasta azt Jehúdi a 
király és a király szolgálatában álló valamennyi vezető hallatára. 
22 A király éppen a téli palotában8 lakott, mert az év kilencedik 
hónapja volt és a kályhában égett e lőtte a tűz. 23 Amikor Jehúdi 
három vagy négy hasábot elolvasott, a király levágta azt a kan-
cellár késével és a kályha tüzébe dobta, míg az egész tekercs a 
kályha tüzébe nem került. 24 Nem rettentek meg, ruhájukat sem 
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szagatták meg, sem a király, s em udvari emberei, akik hallották 
mindezeket. 25 Pedig Elnátán, Delájáhú és Gemarjáhú kérlelték 
is a királyt, hogy ne égesse el a tekercset. D e nem hallgatott rá-
juk. 26 Sőt megparancsolta a király Jerahmeél királyfinak, Será-
jáhúnak, Azriél f iának és Selemjáhúnak, Abdeé l fiának, hogy 
fogják el Báruk írnokot és Jeremiás prófétát. D e az ÜR elrejtette 
őket.0 

27 Majd ezt az igét kapta Jeremiás azután, hogy a király el-
égette a tekercset és az igéket, melyeket Báruk Jeremiás diktá-
lása után írt le. 28 Végy magadnak újra egy tekercset és írd rá 
az előbbi igéket mind, amelyek az előző tekercsen voltak, amelyet 
elégetett Jehójákím, Júda kiárlya. 29 Jehójákím júdai királynak 
pedig ezt mondd: így szól az ÜR: Te elégetted azt a tekercset 
ezt mondván: Miért írtál rá i lyeneket? Bizonyosan eljön a babi-
lóniai király, elpusztítja ezt az országot és véget vet benne e m -
bernek és állatnak. 

30 Azért így szól az ÜR Jehójákím júdai király ellen: N e m 
fog utódja Dávid királyi székébe ülni. A holttestét kidobják s 
nappal a hőségen, éjjel a f a g y o n lesz. 31 Meglátogatom őt és 
utódját, meg udvari embereit a bűnükért. Elhozom rájuk, Jeru-
zsálem lakosaira és Júda férf ia ira mindazt a rosszat, amit m e g -
ígértem nekik, mert nem hallgattak meg. 

32 Jeremiás tehát vett egy másik tekercset, odaadta Báruk ír-
noknak, Nérijjáhú fiának és ő felírta arra Jeremiás diktálása 
után annak a könyvnek m i n d e n igéjét, amelyet Jehójákím júdai 
király elégetett. Sőt még sok m á s hasonló ige is került bele. 

1 30:2, És 8:1, Ez 2:9, Zak 5:1. — 2 32:12, 45:1. — 3 Jeremiás emlé-
kezetből vagy sa já t korábbi följegyzései a lapján diktált Báruknak, 
vö. 30:2, És 30:8. — 4 604 decemberéről van szó, vö. 22. v. — 5 
Rendszeresített ünnepek tehát nem voltak még akkor, hanem akkor 
hirdették meg pl. a böjtöt, ha valamilyen veszély volt. Talán a korai 
eső elmaradása, vagy a háború miatt tar tot ták most fontosnak a 
böj t meghirdetését, vö. 14:12. Egy ilyen rendkívüli böj t ha ta lmas 
tömegeket mozgatott meg a városban és a templomnál, vö. Jóéi 1:14, 
2:15, 2Krón 20:3k. — 6 26:10. B á r u k vagy ült vagy állt a cella nyitott 
a j ta jában , vö. 35:2, a hallgatók pedig a templomudvarban állnak. — 
7 Nem kőre vagy agyagra véste tehát, mint az egészen régi időben, 
hanem papirusra írta tintával. A t inta korom, víz és enyv keveréke 
volt. A tollat nádból készítették. A tekercset oszloponként í r ták tele, 
miután a papirus-szalagokat egymáshoz ragasztották. —· 8 A király 
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téli lakosztálya a királyi palotában magában volt. — 9 35:1 szerint 
Jeremiás ú jbó l fellépett nyilvánosan Jó ják ím uralkodása végén. 

Ennek a fejezetnek a segítségével bele tudunk tekinteni Jere-
miás könyvének a keletkezési körülményeibe (vö. Páljy, Jeremiás 
I. 6k, l l kk ) . Ézsaiásnál hallunk először arról, hogy isteni utasí-
tásra följegyzi igehirdetését (30:8). Itt azonban már azt is meg-
tudjuk, hogy a prófétának írnoka van, akivel összefüggően írat ja 
le egy könyvbe igehirdetését. 

Ézsaiás azért írja le a még el nem mondott próféciákat, mert 
saját kora nem volt alkalmas azok befogadására (8:6). Jeremiás 
a már elmondott próféciákat íratja le Bárukkal, hogy annak új ra 
elmondásával, illetve felolvasásával megrendítse és megtérésre 
indítsa kortársait. Az a cél is vezette természetesen, hogy 
megmaradjanak próféciái az utókornak, hiszen nem elégszik meg 
azzal, hogy Báruk a nagy böjtre összegyűlt nép előtt felolvasta 
azokat, hanem újból leíratja, miután a király elégette az első 
könyvtekercset (32. v.). Aligha kételkedhetünk abban, hogy ez 
a fejezet valóban Báruktól származik. A szemtanú és az esemé-
nyekben aktívan résztvevő beszél itt. Az események olyan szem-
léletesen, tárgyilagosan és mégis drámai feszültséggel követik 
egymást, hogy Báruk nemcsak egyszerű írnok volt, hanem igen 
hűséges tanítvány is, akiből a kellő bátorság sem hiányzott mes-
terének az ügyét képviselni a nagy nyilvánosság előtt (vö. 45. f.). 

Báruk leírja Jeremiás próféciáit (36:1—4). Jeremiás igehirdeté-
sének a leírása Isten kifejezett utasítására következik be. A prófé-
ták általában megelégedtek azzal, hogy elmondták Isten kijelen-
téseit, mint ahogyan Jósiás korától egészen mostanáig Jeremiás 
sem gondolt arra, hogy leírja a már elmondott próféciákat. A 
feliratból kitűnik, hogy Jójákím harmadik évében történik ez 
(1. v.), tehát 605-ben, amikor Egyiptom elveszítette világuralmi 
pozícióját a Közel-Keleten és Babilónia vette át a katonai és 
politikai vezetőszerepet. Jeremiás Nebúkadreccarban ismerte föl 
azt az „északi ellenséget", akiről már elhivatásakor látomása volt 
és Jósiás uralkodása óta állandóan napirenden tartott (vö. l:13kk, 
6:22kk, 25:lkk). Jeremiás üzenetének az írásbeli rögzítése mögött 
tehát nem valamiféle írói jószándék húzódik meg, hanem ezek 
a korszakalkotó események. Ennek ellenére nem pusztán világ-
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politikai megfontolások és mérlegelések vezetik a prófétát el-
határozásában, hanem Isten közvetlen parancsa, aki arra szólítja 
föl ebben a helyzetben, hogy jegyezze fel népe számára korábban 
elhangzott próféciáit, mer t azok kezdenek beteljesedni és szük-
ség van arra, hogy megmaradjanak és még egyszer elhangozza-
nak. 

Isten igéje tehát nem maradhat néma, amikor ilyen fontos 
események előtt áll a választott nép. Jeremiásnak egy könyv-
tekercsre kell fölíratnia mindazokat az igéket, melyeket Isten 
jelentett ki neki „Izráelről, Júdáról és minden népről" (vö. Würth-
wein, Der Text des Alten Testaments, 1952, 12kk) elhivatása 
órájától Jósiás uralkodása alatt egészen a mai napig. 

Azt ma már nem tud juk megállapítani, hogy ebben az ős-
tekercsben milyen próféciák voltak és mik kerültek később bele 
(32. v.) Valószínűleg nem kerültek bele elsősorban Jeremiás 
személyes hitvallásai (12:lkk, 15:10kk, 16:lkk, 20:7kk) és imád-
ságai (ll:18kk, 18:18kk), mert azok nem tartoztak a nagy nyil-
vánosságra. 

A följegyzés külső indító okai mellett van ennek egy egészen 
mélyen fekvő oka is: Istennek a szeretete a népe iránt (vö. 31:34). 
Isten abban a veszélyeztetett helyzetben újból k inyúj t ja kezét, 
hogy megszabadítsa népét a belső, hitetlenségből és engedetlen-
ségből fakadó megkötöttségeitől és azután külsőleg is megmentse 
népét. Ezért kell újból elhangozniok az ítéletet tartalmazó igék-
nek. Még egyszer hallania kell azokat a jelenlegi nemzedéknek, 
hogy megtérjen gonoszságából és éljen. A 3. vers éppen azt a 
reménységet tartalmazza, hogy Jeremiás igehirdetésének az ösz-
szefüggő felolvasása megrendíti a gyülekezetet, megtérésre indítja 
és akkor Isten is megbocsátja vezetőknek és vezetetteknek a 
bűneit. A „talán" szó (3. v., vö. 26:3) árulja el Istennek ezt a 
végtelen szeretetét és megfoghatatlan hűségét népéhez, ami persze 
egyúttal semmit sem gyengít az ítélet komolyságán. Hiszen a 
prófétai igehirdetésnek éppen az a végső célja, hogy bűnbánatra 
indítson és azon keresztül megmutassa az élő Istenhez vezető 
utat. Az ítéletes próféciák mögött ugyanis az élő Isten van, aki 
szívesebben volna szeretetközösségben választott népével és min-
denkori egyházával, még ha még olyan félelmetesen ítéli is meg 
az engedetlenséget egészen a mai napig (vö. Ex 34:7). 

Jeremiás barátjának, Báruk írnoknak „diktálja" beszédeit, aki 
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úgy látszik egyébként is a próféta írásos feladatait látta el, ami-
ből persze nem következik, hogy Jeremiás nem tudott volna írni. 
Pál apostol is diktálta leveleit, pedig minden bizonnyal nem volt 
írástudatlan. Valószínűleg azért is így járt el Jeremiás, mert 
közben tudta használni korábbi följegyzéseit (vö. 30:2), hiszen 
elég hosszú működésének az eredményét kellett most egyszerre 
összefoglalnia. A szöveg — sajnos — semmit sem árul el abból, 
hogy milyen terjedelmű volt a könyvtekercs, de az a tény, hogy 
Jójákím király részletekben égette el, azt sejteti, hogy elég hosszú 

volt. 
A tekercs felolvasása (36:5—10). Báruk kétszer is felolvassa 

az egész tekercset. Először a templomban Gemarjáhú cellájá-
ban. Gemarjáhú Sáfán kancellár fia volt (vö. 2Kir 22:3kk) és 
testvére Ahíkámnak, aki a templomi beszéd után megvédte 
Jeremiást (vö. 26:24). Ez az első felolvasás egy ünnepnapon tör-
ténik, a második pedig a királyi palotában a minisztertanács 
előtt. 

Jeremiás maga „akadályozva" volt abban, hogy személyesen 
olvassa föl a tekercset (5. v.). Lehet, hogy a király maga meg-
tiltotta Jeremiásnak a nyilvános fellépést, de attól is tartania 
kellett, hogy a gyűlölködő papok nem riadnak vissza a tettleges-
ségtől sem (vö. 20:lkk, 26:7kk). A héber szó ('acúr) nem jelenthet 
fogságot, mint 33:1 és 39:15-ben, mert a 19. vers szerint Jeremiás 
szabadon mozoghat és el tud rejtőzni a királyi elfogató parancs 
elől (26. v.). Ewald, és Duhm, kultikus tisztátalanságra gondolnak 
valamilyen betegsége miatt, amire azonban a szöveg maga semmi-
lyen támpontot nem ád. Jeremiást ismerve arra nem szabad gon-
dolnunk, hogy a személyes bátorsággal lett volna baj nála ahhoz, 
hogy személyesen olvassa fel próféciáit. De az isteni kijelenté-
seknek aligha lett volna meg a kívánt hatása, ha a papság erő-
szakosan közbelép és megakadályozza Jeremiást az olvasásban. 
Hasonló megfontolások vezették Jeremiást és Bárukot az időpont 
megválasztásában is. Ünnepnapon ugyanis nemcsak a jeruzsá-
lemiek gyülekeztek össze a templom udvarán, hanem Júda váro-
sainak a polgárai is és így elég nagy hallgatósággal számolhatott 
a próféta. Egy ilyen napon még fogékonyabbak is az emberek 
a bűnbánatra felhívó szó iránt, mint egyébként. 

Az alkalom a felolvasásra a 604. esztendő 9. hónapjában kínál-
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kozott, vagyis a 22. vers szerint december hónapban, ami arra 
utal, hogy az év kezdetét ekkor már őszről tavaszra helyezték át. 
A szöveg ugyan nem mondja meg, hogy milyen fenyegető dolog 
elhárítására hívták össze a nagy böjtöt. Ha arra gondolunk, hogy 
a korai eső elmaradása indította erre a papságot (Volz és 
Rudolph), akkor inkább az időpont irányítja érveléseinket. Éppen 
így lehet azonban azt is föltételeznünk, hogy a fenyegető politikai 
helyzet miatt jött létre az ünnep. A 7. versben elhangzott és a 
3. versre visszamutató reménység, hogy ti. a nép Istenhez tér 
gonosz útjáról az isteni ítélethirdetés hatása alatt, ez utóbbi föl-
tevést teszi valószínűbbé. 

Nagy napja volt ez Báruknak. A próféta nevében és képvise-
letében odaállhat a gyülekezet elé és felolvashatja próféciáit. 
Bátorság és szilárd hit kellett hozzá és az a meggyőződés, hogy 
igaz ügyet képvisel. Bárukból sem a hit, sem a bátorság, sem 
a meggyőződés nem hiányzott. Mégis szerény. Szinte kínos tár-
gyilagossággal tudósít a felolvasás tényéről. Persze nagyon is 
tisztában volt megbízatásának a jelentőségével. Erre utal az a 
körülmény is, hogy kínos pontossággal beszéli el az eseményeket 
attól a pillanattól kezdve, amikor a nyilvánosság elé lép (9— 
10. v.). 

A 9. vers újból pontosan megmondja, hogy mikor és milyen 
alkalommal történt meg a tekercs felolvasása az „egész nép 
előtt" a templomcellában. 604 decemberében ha j t j a végre Báruk 
feladatát Gemarjáhú cellájában, amelynek az a j t a j a a templom-
udvar felé nyitva volt és így az ott tartózkodó gyülekezet hallotta 
és megértette szavait. Azt nem mondja el Báruk, hogy a könyv-
tekercs tartalma a felolvasás alatt és után milyen hatást váltott 
ki az emberekben. De talán éppen a hallgatásból következtethe-
tünk arra, hogy a világpolitikai helyzetre tekintettel nyilvánosan 
senki sem mert ellentmondani neki. Tiltakozást sem váltott ki 
a papok között és a gyülekezetben, ahogyan ez Jeremiás templomi 
beszéde után Jójákím uralkodásának az elején bekövetkezett és 
majdnem az életébe került a prófétának (26:7kk). A történelem 
kereke azonban nagyot fordult azóta és nem a papságot, meg 
a háborús párt álláspontját igazolta, hanem Jeremiást! 

Közbelép a hcttóság (36:11—13). Egy valakit szíven ütöttek 
Jeremiás próféciái: Mikájehút, Gemarjáhú, fiát, Sáfán kacellár 
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unokáját, aki jelen volt a cellában, amikor Báruk felolvasta a 
tekercset. Különben aligha lehetne megérteni azt az elhatáro-
zását, hogy jelentést tesz a minisztertanácsnak erről az egész 
dologról. A miniszterek éppen együtt vannak Elísámá kancellár 
hivatali helyiségében a királyi palotában. Báruk jól emlékezik 
mindazok nevére is, akik ott voltak a minisztertanács ülésén és 
talán éppen arról tanácskoztak, hogy az adott politikai helyzetben 
mi legyen a teendő. 

Báruk a minisztertanács előtt (36:14—20). Ezt látszik igazolni 
az a körülmény is, ahogyan a miniszterek reagálnak Mikájehú 
jelentésére. Azonnal a minisztertanács elé idézik Bárukot, hogy 
egészen hivatalosan még egyszer olvassa fel a tekercset a minisz-
tertanács ülésén. A miniszterek nagyon udvariasan bánnak 
Bárukkal (15. v.), ami éles ellentétben van a király későbbi 
magatartásával (21kk). 

A tekercs tartalma általános megdöbbenést vált ki és mivel 
a miniszterek nem mernek a saját szakállukra intézkedni, el-
határozzák, hogy az esetet jelentik a királynak is. Talán az a 
szándék vezette őket, hogy a próféta intencióinak megfelelően 
befolyásolják a királyt (16. ν.). A miniszterek tehát felismerték 
az Isten felkínálta kegyelmi időnek az elérkeztét és azt is be-
látják, hogy ebben a helyzetben a bűnbánat és megtérés az egyet-
len kiút. 

Hogy pontos jelentést tehessenek a királynak, azt is megkér-
dezik Báruktól, hogy hogyan jött létre a könyvtekercs. Báruk 
erről is pontosan tájékoztatja őket és így megtudják, hogy való-
ban Jeremiás a tekercs szerzője és az Űr tekintélye biztosítja 
a kijelentések igazát (17—18. v.). Ugyanakkor tisztában vannak 
a király felfogásával is és ezért azt tanácsolják Báruknak, hogy 
Jeremiás prófétával együtt rejtőzzenek el és senki se tudjon hol-
létükről (19. v.). Jól emlékeztek még arra, hogy a király hogyan 
végzett azzal a prófétával, aki Egyiptomba menekült előle 
(26:20kk). 

Magát a tekercset gondosan elhelyezik az ülésteremben, ők 
maguk pedig átmennek a királyi lakosztályba (22. v.), a téli pa-
lotába, hogy jelentést tegyenek a királynak (20. v.). 
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A király elégeti a tekercset (36:21—26). A király magatartása 
igazolta a miniszterek aggodalmát. A jelentés meghallgatása után 
Jehudíval elhozatja a tekercset a kancellár szobájából és felol-
vastat ja miniszterei jelenlétében. A miniszterek feszülten figye-
lik, hogy milyen hatást gyakorol a tekercs tar ta lma a királyra. 
A királyt hidegen hagyják a próféta igéi (24. v.). Fölényes és 
bántó nyugalommal vágja le a már felolvasott tekercs darabjait 
és beledobja az előtte égő kályhába, míg az egész tekercset ilyen 
módon el nem égeti. Báruk csak azt említi meg tudósításában, 
hogy „szentségtörés" történt itt Isten igéjével, aminek a lát tán 
meg kellett volna rettenniök és a ruhájukat is meg kellett volna 
szaggatniok mindazoknak, akik tanúi voltak a jelenetnek. Néhány 
miniszter megkísérelte ugyan, hogy visszatartsa a királyt Isten 
igéjének ilyen kigúnyolásától, megvetésétől, de hatástalan volt a 
közbelépés és nem is volt elég határozott (25. v.). 

Jójákím sohasem felejtette el Jeremiásnak 22:13kk megálla-
pításait és Jeremiást személyes ellenségének tartotta. Csak így 
érthető, hogy nem elégszik meg azzal, hogy megsemmisítette a 
tekercset, hanem elfogatási parancsot ad ki Jeremiás és Báruk 
ellen. 

A rövid megjegyzésben: „De az ÚR elrejtette őket". Báruk azt 
jelzi, hogy a király nem számolt valódi ellenfelével, az Istennel, 
aki ezúttal is megtartotta a prófétának adott ígéretét (1:19) és 
megvédte királyi ellenségének a gyűlöletével szemben is. Ez a 
megállapítás nincs ellentétben a 19. vers tartalmával, hiszen 
Isten mindig embereket használ fel jó terveinek megvalósításá-
hoz. Báruk Isten gondviselő szeretetét tehát joggal látja meg 
abban, hogy maguk a miniszterek arra hívták fel, hogy alaposan 
rejtőzzenek el. 

Nem tudjuk, meddig rejtőzködött Jeremiás és Báruk a király 
elől. 35:lkk szerint újból nyilvánosan működik Jeremiás Jeruzsá-
lemben Jójákím uralkodása alatt, tehát a királyi hatalom sem 
volt képes megsemmisíteni és elhallgattatni Isten igéjét, illetve 
prófétáját . 

Jeremiás ítéletet hirdet a király ellen és újból lediktálja be-
szédeit (36:27—32). Isten nem hagyja válasz nélkül Jójákím 
király gonosz eljárását. Nem sú j t j a azonban le semmiféle villám 
és nem jelenik meg a falon semmiféle „menetekel" sem (vö. Dán 
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5:5kk). A király továbbra is a trónon ül és dicsekedhetik azzal, 
hogy egy őrült prófétának a látomásait és fenyegetéseit elégette 
palotájában. 

Viszont sem a tekercs elégetése, sem az elfogatási parancs nem 
járt eredménnyel. Isten igéjét emberi kéz nem tud ja meg-
semmisíteni (27. v.). Jeremiás azt az isteni parancsot kapja, hogy 
pótolja az elégetett tekercset egy másikkal (28. v.). 

Jójákím király gúnyos eljárásáért azonban meglakol, mert 
Isten nem tűri, hogy ez az ember állandóan megszentségtelenítse 
igéjét. Ezt bizonyítják Isten kijelentései a király tet te miatt 
(29—31. v.). De mert Jeremiás még nem mutatkozhatik a nyil-
vánosság előtt, azért ez az ige még nem juthat a király tudo-
mására. Tartalmilag azzal fenyegeti meg Jójákímot, ami a fián 
Jójákínon már be is teljesedett, aki valóban az utolsó dávidi 
sarj volt a királyi trónon (vö. 22:29k). Isten ítélete nemcsak a 
dávidi királyi házat éri utol, amelynek a régi ígéret szerint 
(2Sám 7) az üdvösség hordozójának kellett volna lennie, hanem 
magát a királyt is személyesen. Már 22:18k-ban csúfos véget jó-
solt a próféta a királynak. Most ezt az isteni ítéletet írásba is 
foglalja. 2Kir 24:6 szerint Jójákímon nem teljesedett be életében 
szó szerint az ítélet, de lehetséges, hogy Nebúkadreccar utólag 
kihányatta Jójákím tetemét a sírból. 

A záró versből (32. v.) megtudjuk, hogy a könyvtekercsben 
még sok más hasonló tartalmú igét is beleírtak. Az első tekercs 
tehát léhyegesen rövidebb volt, mint a második. A második 
tekercset azonban már nem kellett felolvasni, hanem a késői 
nemzedékek számára kellett írásba foglalni. „Talán" azok majd 
okulnak belőle! 

Az így keletkezett könyvtekercs több mint két és fél ezer évig 
megmaradt. Ez is arról tanúskodik, hogy Isten igéjéről lehet 
ugyan egy darabig hallgatni, de elhallgatni és megsemmisíteni 
nem. 
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JEREMIÁS A Z O S T R O M A L A T T 

37:1 — 38:28 

37:1 Konjáhú,1 Jehójákím fia helyett Cedékiás,2 Jósiás fia lett 
a király, akit Nebúkadreccar babilóniai király tett Júda országá-
nak királyává. 2 De nem hallgatott3 sem 6, sem udvari emberei, 
sem az ország népe'1 az ÜR beszédére, amelyet Jeremiás próféta 
útján jelentett ki. 

3 Elküldte Cedékiás király Jehúkalt,3 Selemjá fiát és Cefan-
jáhú papot, Maasszéjá fiát6 Jeremiás prófétához ezzel az üze-
nettel: Imádkozzál értünk Istenünkhöz, azÜRhoz! 7 4 Jeremiás ak-
kor még szabadon járt-kelt a nép között, mert még nem vetették 
börtönbe. 5 A fáraó hadserege pedig kivonult Egyiptomból. A m i -
kor a Jeruzsálemet ostromló káldok ennek hírét vették, elvonul-
tak Jeruzsálem alól. 

6 Ekkor ezt az igét kapta Jeremiás az ÜRtól: 7 így szól az ÜR, 
Izráel Istene: Mondjátok meg Júda királyának, aki hozzám kül-
dött titeket, hogy megkérdezzetek: A fáraó hadserege, amely 
segítségetekre kivonult, visszatér országába, Egyiptomba. 8 A 
káldok pedig visszatérnek9 és újból ostrom alá veszik ezt a vá-
rost és fölperzselik. 

9 így szól az ÜR: Ne csaljátok meg magatokat, ezt mondogat-
va: Végleg elvonulnak tőlünk a káldok,10 — mert nem fognak 
elvonulni. 10 Ha megvernétek is az ellenetek harcoló káldok 
egész hadseregét, és közülük csak súlyosan sebesültek maradná-
nak is, egytől egyig fölkelnének sátrukból és fölperzselnék ezt a 
várost. 

11 Amikor azután a káldok hadserege elvonult Jeruzsálem alól 
a fáraó hadserege miatt, 12 Jeremiás is el indult Jeruzsálemből, 
hogy elmenjen Benjámin földjére és átvegye ott osztályrészét11 

nemzetségében.12 13 De a Benjámin-kapunál1 3 az őrség parancs-
noka, név szerint Jirijjá, Selemjá fia, Hananjá unokája letartóz-
tatta Jeremiás prófétát, ezt mondva:1 4 Te a káldokhoz akarsz 
átszökni!? 14 Jeremiás azonban azt felelte: Hazugság! Nem aka-
rok a káldokhoz átszökni! De Jirijjá nem hallgatott reá, hanem 
letartóztatta Jeremiást és a vezetők elé vitte. 15 A vezetők fe l -
háborodtak, megverték Jeremiást és fogdába vetették Jehóná-
tán kancellár házában,15 mert azt tették meg börtönnek. 16 így 

13 Jeremias II. 193 



került Jeremiás a ciszternás ház földalatti üregébe. Ott kellett 
maradnia Jeremiásnak sokáig. 

17 Cedékiás király azonban érte küldött, kihozatta és t i tokban 
azt kérdezte tőle a király: Van-e igéd az ÜRtól? Jeremiás azt 
felelte: Van! és azt mondta: Bábel királyának a kezébe kerülsz. 

18 Majd azt mondta Jeremiás Cedékiás királynak: Mit vétet-
tem ellened, udvari embereid és ez ellen a nép ellen, h o g y bör-
tönbe vetettetek engem? 19 Hol vannak most prófétáitok, akik 
így prófétáltak nektek: N e m jön el el lenetek a babilóniai király, 
sem ez ellen az ország el len!? 20 Most azért, uram király, hall-
gass meg és könyörgésem jusson elődbe: N e vitess vissza engem 
Jehónátán kancellár házába, ne kelljen ott meghalnom! 

21 Cedékiás király ezért megparancsolta, hogy Jeremiás a bör-
tön udvarán legyen fe lügyelet alatt16 és adjanak neki naponként 
kenyeret a pékek utcájából,17 amíg csak el nem fogy a kenyér 
a városban. í g y maradhatott Jeremiás a börtön udvarán. 

38:1 De hallotta Matán f ia, Sefatjá, Pashúr fia Gedaljáhú,1* 
Selemjáhú f ia Júkal,111 Malkijjá fia Pashúr is azt a beszédet, me-
lyet az egész népnek mondott Jeremiás. 

2 Így szól az ÜR: Aki ebben a városban marad,20 az f egyver , 
éhínség és dögvész miatt f o g meghalni. Ak i azonban k i m e g y a 
káldokhoz, az életben marad, zsákmányul kapja az életét és élni 
fog. 

3 Így szól az ÜR: Minden bizonnyal a babilóniai király hadse-
regének a kezére kerül ez a város és elfoglalja. 4 A vezetők azt 
mondták a királynak: Halálra kell adni ezt az embert,2 1 mert 
erőtlenné teszi a városban megmaradt harcosok és az egész nép 
kezét azzal, hogy ilyesmit hirdet nekik. Hiszen ez az ember a 
népnek nem a békességét,2 2 hanem a vesztét keresi. 5 Cedékiás 
király így felelt: A kezetekben van, hiszen a király semmit sem 
tehet el lenetek. 6 Fogták azért Jeremiást és beledobták Malkij-
jáhú királyfi ciszternájába, amely a börtön udvarán volt . Köte-
leken bocsátották le Jeremiást és mivel a ciszternában n e m volt 
víz, hanem csak sár, belesül lyedt Jeremiás a sárba. 

7 A kúsi Ebed-Melek, udvari ember,2 3 éppen a királyi palo-
tában volt, amikor meghallotta, hogy Jeremiást a ciszternába 
dobták. Maga a király ekkor a Benjámin-kapuban ült, 8 ezért 
kiment Ebed-Melek a királyi palotából és így szólt a királyhoz: 
9 Uram király, rosszul tették ezek az emberek, amikor azt tették 
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Jeremiás prófétával, hogy a ciszternába dobták. Anélkül is m e g -
halt volna az éhínség miatt, hiszen nincsen már kenyér a város-
ban. 10 Erre a király azt parancsolta a kúsi Ebed-Meleknek: 
Végy innen magad mellé harminc embert és húzasd föl Jeremiás 
prófétát a ciszternából, mielőtt meghal. 11 Ebed-Melek tehát 
maga mellé vette az embereket , bement a királyi palotába, a 
kincstár alatt levő helyiségbe, összeszedett ott régi és elnyűtt ruha-
darabokat és lebocsátotta azokat Jeremiásnak köteleken a cisz-
ternába. 12 Majd ezt mondta a kúsi Ebed-Melek Jeremiásnak: 
Tedd a régi és elnyűtt ruhadarabokat hónod alatt a kötelek alá! 
Jeremiás úgy tett. 13 Így húzták ki Jeremiást köteleken és ki-
emelték a ciszternából. Ezután a börtön udvarán tartózkodott 
Jeremiás. 

14 Cedékiás király érte küldött és magához vitette Jeremiás 
prófétát az ÜR házának a harmadik bejáratához és ezt m o n d t a 
a király Jeremiásnak: Kérdezni akarok tőled valamit, de s e m -
mit se t itkolj előttem! 15 Jeremiás ezt fe le l te Cedékiásnak: Ha 
kijelentést mondok neked, biztosan halálra adsz engem és ha 
tanácsot adok, nem hallgatsz majd reám. 16 Erre titokban2 5 m e g -
esküdött Jeremiásnak Cedékiás és azt mondta: Az élő ŰRra m o n -
dom, aki az életünket alkotta,20 hogy nem adlak halálra és n e m 
adlak ezeknek az embereknek kezébe, akik az életedre törnek. 

17 Akkor ezt mondta Jeremiás Cedékiásnak: Így szól az ÜR, 
a Seregek Istene, Izráel Istene: Ha van bátorságod kimenni Bá-
bel királyának a vezéreihez,27 akkor életben maradsz és ezt a vá-
rost nem perzselik föl, hanem élni fogsz házad népével együtt . 
18 D e ha nem mégy ki a babilóniai király vezéreihez, akkor ez 
a város a káldok kezébe kerül és fölperzselik. Te sem menekülsz 
meg a kezükből. 

19 Cedékiás király azt fe le l te Jeremiásnak: Aggódom, h o g y a 
káldokhoz átpártolt júdabeliek kezébe adnak és azok g ú n y t űz-
nek majd belőlem.2 8 

20 Jeremiás azt mondta: N e m adnak! Hallgass az ÜR szavára, 
amelyet én mondok neked! Akkor jól jársz és életben maradsz. 
21 D e ha nem akarsz kimenni , ez az, amit az ŰR láttatott v e l e m : 
22 íme, kivisznek minden asszonyt, aki megmaradt Júda királyá-
nak a házában, a babilóniai király vezéreihez és azt mondják 
ezek az asszonyok:2 9 
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Megcsaltak téged, becsaptak 
a békességgel biztató emberek, 

e lmerültek lábaid a sárban, 
ők pedig cserben hagytak. 

23 Asszonyaidat és fiaidat is mind kiviszik a káldokhoz. Te sem 
menekülsz meg a kezükből, h a n e m fogolyként adnak a babilóniai 
király kezébe, és e várost fölperzselik. 

24 Ekkor azt mondta Cedékiás Jeremiásnak: Senki ne tudja 
meg ezeket a dolgokat, mert meghalsz! 25 Ha meghallják a veze-
tők, hogy beszél tem veled, e l jönnek hozzád és azt mondják majd 
neked: Közöld velünk, miről beszéltél a királ lyal! Ne titkolj el 
semmit sem abból előttünk, különben halálra adunk! És mit be-
szélt veled a király? 26 De te ezt mondd nekik: A király elé ter-
jesztettem kérésemet , hogy ne vitessen vissza Jehónátán házába, 
mert ott meghalok. 27 El is mentek a vezetők mind Jeremiáshoz 
c s kikérdezték. De ő úgy tájékoztatta őket, ahogyan a király pa-
rancsolta. Azok némán távoztak tőle, mert semmit sem tudtak 
meg. 

28 így maradt Jeremiás a börtön udvarán egészen addig a 
napig, amikor elfoglalták Jeruzsálemet. És ott volt,30 amikor el-
foglalták Jeruzsálemet. 

1 Vö. 2Kir 24:17kk. Konjáhú rövidített f o r m á j a a Jekonjáhú-Jójá-
kín névnek, vö. 22:24. — 2 2Krón 36:10. — 3 2Krón 36:12.14. — 4 
Valószínűleg a polgárságot jelenti, nem pedig a vidék lakosságát vö. 
34:19, 44:21. — 5 Jeremiás ellensége a király környezetében, vö. 38:lkk. 
— 6 Ugyanaz, min t 29:25-ben. — 7 21:1—7, 37:17, 38:14. — 8 11. v., 
34:21. — 9 34:22. — 10 Helyesebb: „a nyakunkról". — 11 A 32. fe je-
zetben elbeszélt kötelezettségnek a teljesítéséről lehet szó, mer t a 
fogság előtt családi birtokkal rendelkeztek a papok. — 12 Vö. Lev 
21:14—15. — 13 A Benjámin-kapu a várfal északkeleti sarkánál volt 
<38:7). Hasonló nevű kapu volt a templomfalnál is azonos i rányban 
(20:2). — 14 A gyanúsítás 21:9 (38:2) alapján jogos volt, de a káldok 
elvonulása u tán értelmetlen. Vö. IKrón 12:20. — 15 A kancellár 
lakása a palota közelében lehetet t és az ostrom alat t a politikai fog-
lyoknak és a katonaszökevényeknek a börtönét rendezték itt be. Vö. 
38:26. — 16 Neh 3:25, 12:39. It t a király testőrségének a védelme 
a la t t volt ée tudot t érintkezni az emberekkel is: 32:lkk. — 17 52:6. 
A céheknek akkor már külön utcá juk volt, i l letve városnegyedük 
Jeruzsálemben. — 18 A 20:1-ben szereplő Pashúr fia, tehát a próféta 
halálos ellensége volt. — 19 37:3. — 20 21:8—10. — 21 26:11. — 22 
A haza ellenségei „hazafiaknak" tüntetik föl magukat és a prófétát 
vádolják békétlenség szításával. — 23 39:16. Ta lán eunoch volt (vö. 

-196 



22. ν.), legalábbis az a körülmény, hogy ismerte a királyi palota helyi-
ségeit, raktárai t (11. v.), azt jelenti, hogy nem katonatiszt volt. —-
24 37:13. — 25 Egyébként tanúk előtt szívesen tesznek esküt. — 26 
És 57:16. — 27 21:1—10, 34:2—7, 37:8.17, 38:2. — 28 Egyesek tehát 
megfogadták a próféta tanácsát: 39:9, 52:15. A „gúnyt űzés" nemcsak 
a gúnyolódást jelenti, hanem a tettleges bántalmazást is: vö. Ex 
10:2, Bir 19:25, lSám 31:4. — 29 A palota asszonyai a győztesé lettek 
és most korábbi uraikat gúnyolják és vádolják. — 30 37:21, 39:14. 

A 37. fejezettel ú j szakasz kezdődik Jeremiás könyvében: tudó-
sítás a próféta bizonyságtételéről Jeruzsálem ostroma alatt, vala-
mint annak elfoglalása és elpusztítása (587) után (37:1—44:30). 

Általános a vélemény, hogy Báruk tudósításai ezek, aki az 
utolsó próféciát kapja mesterétől (45:1—5). Félreértenénk azon-
ban Báruk szándékát, ha azt hinnénk, hogy csupán életrajzi 
szempontok érdekelték. Báruk nem életrajzíró, hanem a próféta 
tanítványa, aki arra figyel, hogy milyen utat járat meg Isten 
ezekben a tragikus években magával a választott néppel és prófé-
tájával. Jeremiás Isten intő jele az engedetlenségnek és szenve-
désnek a kellős közepében. Mert a prófétát és annak tanítványát 
sem kíméli meg Isten a szenvedésektől. Ugyanakkor szeretetét 
és hűségét is bőségesen megbizonyítja ra j ta : megőrzi minden 
veszély közepette és hirdetheti népének az utolsó pillanatig Isten 
igéjét, hogy — menthetetlenné tegye. 

Cedékiás tanácsot kér Jeremiástól (37:1—10). Jójákím tekercs-
égetése (604) és a most következő események között jelentős idő 
telt el. Ezért az 1. vers a történelmi helyzetet rajzolja meg. Cedé-
kiás, Júda utolsó királya lett közben a trón birtokosa, mert Nebú-
kadreccar őt ültette a trónra. Báruk véleménye rendkívül nega-
tív Cedékiásról és kormányáról. Az elmúlt évek súlyos esemé-
nyeiből sem a király, sem tanácsadói, sem a nép nem tanult 
semmit. Emlékeztet arra, hogy Cedékiás Nebúkadreccarnak kö-
szönheti királyságát és éppen az ő hitszegése miatt került Júda 
életveszélyes helyzetbe. Lényegében nem volt Cedékiás rossz-
indulatú uralkodó, inkább gyenge akaratú és szerencsétlen. Olyan 
politikai irányzatot és kormányt örökölt, amely súlyos teherként 
nehezedett rá is. Nem volt ellenséges a magatartása sem az Isten 
igéje iránt, mint Jójákímé. 

Jeremiást ismételten hívatta és tanácsot kért tőle személyes 
és állami ügyekben egyaránt, amit Jójákím sohasem tett volna 
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meg. De gyenge akaratú ember volt. Inkább babonából volt kí-
váncsi az Isten igéjére is, mint hitből és a prófétához is csak 
azért ragaszkodott, mert a jóst és csodaembert látta benne, aki-
hez mindig odafordulhat segítségért, ha bajban volt. Azonban 
csak megkérdezte a prófétát, de sohasem fogadta meg a tanácsait. 

A történeti helyzet ugyanaz, mint 34:8kk-ban. A babilóniai 
sereg elvonult Jeruzsálem alól, hogy visszaverje az egyiptomi föl-
mentő hadsereget. A káldok elvonulása azt a reményt támasztotta 
a királyban, hogy talán megenyhült Isten népe iránt és meg-
kíméli a további szenvedéstől. Az emberek még mindig arról 
álmodoztak, hogy Isten hirtelen közbelép majd, mint Szanheríb-
nél tette. Csodára vártak király és nép. Ezért küld követséget 
Cedékiás Jeremiáshoz azzal a kéréssel, hogy imádkozzék az Űr-
höz (3. v.). Cedékiásnak ugyanis és tanácsadóinak számolniok 
kellett azzal a lehetőséggel is, hogy a babilóniai hadsereg vissza-
veri az egyiptomi fölmentő csapatokat és akkor visszajönnek 
Jeruzsálem ostromának folytatására. 

Mivel a király maga tehetetlen és az események folyásába 
nincs beleszólása, Isten közbelépését várja. Ebben kéri a próféta 
segítségét, ebben kell segítenie a prófétának imádságával, hiszen 
a király szerint neki van befolyása Istenre, mert a király és a 
nép is hitt abban, hogy Jeremiásnak természetfölötti hatalma 
van. 

A segítség-kérés azonban későn érkezik! Jeremiást igen sok-
szor figyelmeztette már maga Isten, hogy ne lépjen közbe ezért 
a népért, ne könyörögjön ítéletre szánt népéért (vö. 7:16, 11:14, 
14:11, 15:1). A próféta most is kész közbelépni Istennél (6. v.), 
de Isten megszégyeníti a király hiú reménységét. Nem tart ja 
többé a szövetséget Júdával és Jeruzsálemmel. Az ítélet eldöntött 
dolog nála, azt semmi és senki sem tudja feltartóztatni, az egyip-
tomi fölmentő seregek sem. Sőt, ha bekövetkeznék is a hihetet-
len dolog, hogy a júdabeliek megvernék a hatalmas babilóniai 
hadsereget, még ez sem változtatna az eseményeken, mert Jeru-
zsálem pusztulása nem a káldok seregének az erején múlik, ha-
nem Isten akaratán. És Isten szemszögéből nézve teljesen mind-
egy, hogy egy egész sereggel, vagy csak néhány sebesült harcos-
sal haj t ja-e végre ítéletét. 

Csak egy valami van, amivel még föl lehetne tartóztatni az 
ítéletre kinyújtott kezet. Ezt itt már nem is mondja ki a próféta, 
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de hallgatólagosan mindig föltételezi: bűnbánattal és egész maga-
tartásuk megváltozásával. 

Jeremiást elfogják (37:11—16). Ez az esemény szintén az ost-
rom-szünetben történt és időileg a 34. fejezet és 37:1—10 után 
következik. Az ostromszünetet használja fel Jeremiás arra, hogy 
elmenjen közeli hazájába, „Benjámin földjére", tehát tk. Anatót-
ba, hogy egy családi természetű ügyét elintézze, összefüggésben 
kell ennek lennie a 32. fejezetben elbeszélt földvásárlási ügylettel. 

De nem jut messzire, mert a Benjámin-kapunál föltartóztatja 
az őr és azzal vádolja, hogy át akar szökni az ellenséghez. A tiszt 
joggal vádolja Jeremiást szökési szándékkal, hiszen az ostrom 
első szakaszában és az ostromszünetben is sokan mentek át az 
ellenség táborába (vö. 38:19, 52:15). Sőt maga a próféta is taná-
csolta ezt nemegyszer honfitársainak (21:9). Nem azért szöktek 
át ezek az emberek az ellenséghez, mert nem szerették hazáju-
kat, vagy féltették az életüket, hanem mert belátták, hogy hely-
telen volt elszakadni Babilóniától és Egyiptomhoz csatlakozni. 
Ez az ellenállás is nemcsak reménytelen, hanem értelmetlen is. 

Jerijja, az őrség parancsnoka is tudott Jeremiásnak a tanácsá-
ról és egész politikai felfogásáról. Ügy gondolta, hogy most jó 
fogást csinált. Jeremiás felháborodva utasítja vissza a gyanúsí-
tást. Joggal teszi ezt, mert bár másoknak ajánlotta ezt a tneg-
oldást, de arra egy percig sem gondolt, hogy ő maga ezt a lépést 
megtegye. Hiszen akkor feladja küldetését. Neki a pusztulás 
óráiban is helyt kell állnia Isten igéjével. 

Védekezése azonban hiábavaló volt. Minden kihallgatás nélkül 
elfogatja a tiszt és a miniszterek elé vezeti. Itt viszont nem szá-
míthat Jeremiás arra, hogy egyáltalában meghallgatják. Hiszen 
Cedékiás miniszterei közül senki sincsen már hivatalban. Ki fogná 
akkor párt ját? (26:16.24, 36:19.25.) Az ú j vezetők kivétel nélkül 
mind a háborús párt hívei voltak és elérkezettnek látták az időt, 
hogy bosszút álljanak a prófétán. Nem hallgatják ki, hanem meg-
verik, nem tisztelve a próféta korát sem, hiszen ekkor már 65 éves 
volt Jeremiás. Prófétai küldetését nem becsülik, hanem megvetik, 
az ügyet nem jelentik a királynak, hanem börtönbe vetik. A 
politikai foglyok megszaporodása miatt a kancellár házában ren-
deztek be egy befödött ciszternában börtönt és itt helyezik el 
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Jeremiást is. Ez a büntetés egyenlő volt a halállal a már egyéb-
ként is éhező és testileg legyengült próféta számára. 

Ettől fogva raboskodik a próféta egészen Jeruzsálem elestéig. 
De a fogságnál is fájdalmasabb volt számára, hogy hazaárulónak 
tartották őt, aki olyan forrón szerette népét! 

Cedékiás megmenti a prófétát (37:17—21). Megrendítő jelenet-
ről tudósít Báruk ebben a szakaszban. Cedékiás király kilátás-
talan helyzetben van. A babilóniai hadsereg újból körülzárta 
(vö. Ez 30:21) a várost, ahogyan a próféta megjósolta. A nemzeti 
próféták hazug jövendölései nem teljesedtek be. Kihez forduljon 
most a király, aki ugyanakkor saját minisztereiben sem bízhatik 
már, sőt fél tőlük. Nincs más mentsvár, mint Isten és prófétája, 
Jeremiás! Tehát nem a próféta sorsa indította meg a királyt 
— aki esetleg mindeddig nem is tudott Jeremiás sanyarú sor-
sáról —, hanem saját gondjai és kétségei késztették az itt leírt 
lépésre. 

Titkon palotájába hívat ja Jeremiást és négyszemközt kérdezi 
meg tőle, hogy „van-e igéje az Ürtól?" Maga Cedékiás is tudja, 
hogy milyen választ kap a prófétától, de nem akar ja elhinni. 
Jeremiásnak azonban tényleg nincsen „más igéje" a király szá-
mára, mint amit egyébként is ismer már (vö. 37:8), hogy a babi-
lóniai király kezébe kerül. 

Cedékiás típusa azoknak a vallásos embereknek, akik a saját ké-
pükre formálják istenüket. Cedékiás ingadozó jellem. Olyan Isten-
ben hisz tehát, aki ugyanúgy ingadozik, mint ő és ú j ra meg újra 
megváltoztatja döntését! Hogy ez a beszélgetés a próféta és király 
között „titokban" folyik le, maga is jellemző fényt vet a szeren-
csétlen uralkodó szánalmas helyzetére. Annyira fél a háborús párt 
embereitől és saját minisztereitől, hogy nem mer azok tudtával 
beszélni a prófétával. Legkevésbé mer valamit is tenni a Jere-
miást ért jogtalanság és igazságtalanság megszüntetésére. 

Jeremiás válasza világos. Isten nem változtatja meg döntését. 
Nincs tekintettel a próféta saját helyzetére, a nyomorúság sem 
töri meg és nem teszi gyávává. Kimondja a meztelen igazságot, 
amely a király maradék reménységét is megsemmisíti. 

Mindezek ellenére meg kell látnunk ebben a jelenetben, hogy 
a királj " - - >rófétát Jeremiásban. Csak 
akkor 
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szóvá meri tenni a királynak a beszélgetés végén. Nem szánalmat 
kér azonban a királytól — bár a próféta is ember, aki most nagy 
emberi nyomorúságban van és az élete forog kockán. Ott t a r t 
már, hogy éhen fog elpusztulni a sötét börtönben. Ezért appellál 
a király lelkiismeretére, a király igazságérzetére, amikor meg-
kérdezi, hogy mivel érdemelte meg ezt a bánásmódot (18. v.). 
Nem azt hirdette-e mindig a királynak és népnek, amit Isten 
üzent általa és ami mindig igaznak bizonyult (19. v.)? Nem így 
a hamis próféták, akik hazugságot prófétáltak népnek és kirá ly-
nak egyaránt, hogy jó és gondtalan életük legyen! 

A király ugyan nem volt személyesen jelen, amikor elfogták 
a prófétát, de azért a szemrehányás vele szemben is jogos, hiszen 
vétkessé tette magát a próféta sorsában, amikor nem lépett fel 
azonnal, de a mai napig sem az igazságtalanság ellen. Sőt nem-
csak a jog és igazság, hanem a történeti realitások is a prófétát 
igazolják. A káldok serege ú j r a itt van és a hamis próféták el-
hallgattak, mert a történelem menete erre kényszeríti őket. 

Cedékiás megrendülten hallgatja a prófétát. Számára nem két-
séges, hogy Jeremiás ártatlan és talán még az a gondolat is 
megfordult ebben a pillanatban a király fejében és szívében, 
hogy ez a próféta az egyetlen igaz ember ma, akire egyedül 
volna érdemes hallgatni, hiszen az Isten „szája" ő. Az elfogatási 
parancsot azonban nem oldja fel. Talán nem is azért, mer t ő 
maga sokkal inkább fogoly, mint a próféta: tanácsadóinak, mi-
nisztereinek és katonatisztjeinek egyszerű eszköze (vö. 38:5), 
hanem elsősorban azért, mer t meggyőződése szerint Jeremiás 
nagyobb veszélyben volna, ha szabadlábon volna, mint itt a bör-
tönben. Viszont megparancsolja, hogy egy bizonyos faj ta „védő-
őrizetben" legyen Jeremiás a palota udvarán és naponként sze-
rény kenyéradagot is kap, amíg lehet kenyeret kapni a városban. 
Itt a börtön udvarán még viszonylag védve van a próféta ellen-
ségei elől. A helyzete így is kritikus és elveszett ember volna, 
ha csak az emberekben kellene bíznia és reménykednie. 

Jeremiással végezni akarnak ellenségei (38:1-—13). Minél inkább 
közeledik Jeruzsálem végső katasztrófája, annál kritikusabbá 
válik a fogoly Jeremiás helyzete. Hiszen az események egyre 
inkább igazolták próféciáit a pusztulásról. Ez viszont egyre növel-
te azok számát is, akik fölfigyeltek rá és tisztelni kezdték. 

201-



Ebben a szakaszban azt halljuk (1. v.), hogy a börtön udvarán 
megvolt a lehetősége, hogy „az egész néphez" szóljon. Az őt 
hallgató katonák és polgárok minden bizonnyal arról is meg-
kérdezték Jeremiást, hogy mi a véleménye a helyzetről, az ellen-
állás értelméről stb. ö pedig következetesen képviselte azt az 
álláspontot, amit a királynak és a népnek még fogsága előtt olyan 
világosan megmondott. 

Így azután az értelmesebb katonák és polgárok szemében igen 
megnőtt a tekintélye és befolyása. De éppen ez a körülmény 
arra indította ellenségeit, hogy újabb akciót indítsanak ellene. 
A háborúspárt hívei joggal hangoztatták, hogy Jeremiás beszédei 
megbénítják a katonák harcikedvét és megtörik a nép ellenálló 
erejét (4. v.). Báruk megnevezi a háborús párt négy legbefolyá-
sosabb képviselőjének a nevét is, akik panaszt tesznek a király-
nál Jeremiás beszédei miatt . A két utolsó nevet jó ismerjük már 
37:3-ból, illetve 21:1-ből is. 

Ellenségei és közte tehát a végsőkig kiéleződik a helyzet. A 
nyilvánosság kizárásával aljas módon igyekeznek eltenni Jere-
miást láb alól. Sefatja, Gedaljáhú, Júkal és Pashúr megjelennek 
a királynál és határozottan kijelentik, hogy ezt az embert meg 
kell ölni. A politikai megfontolás mellettük szól és maradéktala-
nul az a meggyőződésük, hogy ők lát ják helyesen a fej lemé-
nyeket, nem Jeremiás. Fellépésükkel megfélemlítik a királyt és 
cserben hagyja a prófétát, akivel pedig nem sokkal előbb titok-
ban még megbeszélést folytatott és azt is tudja, hogy az igazság 
Jeremiás oldalán van. „A kezetekben van, hiszen a király sem-
mit sem tehet ellenetek!" — válaszol Cedékiás és ezzel azt mond-
ja, hogy kényszerhelyzetben van, bár érveiket nem teszi magáévá. 
Mélységes rezignáltság tükröződik ezekben a szavakban. Min-
den elveszett már — gondolja a király. Mit számít ilyenkor az 
emberek élete! Tegyetek Jeremiással, amit akartok! Nekem tel-
jesen mindegy már, hogy milyen gazságokat követtek még el 
ebben a városban, amely napok múlva úgy is az ellenség kezébe 
kerül! 

Cedékiás királynak ez a rezignált kijelentése egyelőre meg-
pecsételi a próféta sorsát. Anélkül, hogy törvényszéki tárgyalást 
tartanának, beledobják Jeremiást a legközelebbi ciszternába (6. v). 
Ott úgy is éhen kell halnia és ha majd kimerülve összeroskad, 
akkor belefullad a sárba (vö. Zs 69:3). 
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Emberi számítás szerint Jeremiásnak vége. Magától nem tud 
kiszabadulni a ciszternából, hiszen ellenségei is kötélen eresz-
tették le oda. Annál meglepőbb, ami most történik. Egy etiópiai 
királyi tisztviselő, Ebed Melek (vagyis a király szolgája) vala-
milyen úton-módon megtudja, hogy mi történt a prófétával 
(ellenállási mozgalom biztosan volt Jeruzsálemben is és annak 
tagjaitól értesülhetett Ebed Melek). Jól ismeri Jeremiást, talán 
személyesen is találkozott már vele. Nagy hatással lehetett rá 
a próféta. Mintha csak felsőbb hatalmak irányítanák lépteit, 
elhatározza, hogy azonnal fölkeresi a királyt és közbenjár a 
prófétáért nála. Megindító szavakkal ecseteli a próféta helyzetét. 

Magát Cedékiást is meglepi az a mód, ahogyan Pashúr és társai 
el akarják tenni a prófétát láb alól. Ezt ő mégsem akarta. Éppen 
most, amikor a babilóniai sereg utolsó rohamra indul a város 
ellen. Megparancsolja Ebed Meleknek, hogy azonnal szabadítsa 
ki Jeremiást a ciszternából. Ebed Melek igen körültekintően jár 
el a mentési munkánál. Ismeri a palota különböző raktárhelyi-
ségeit és összeszedi a régi, elnyűtt ruhákat . Ezeket rátekeri a 
lebocsátott kötelekre, hogy ne vágjanak a próféta húsába, ami-
kor felhúzzák. A segítség az utolsó pillanatban érkezik. Báruk 
nem kommentálja az eseményeket. 

Jeremiás Istene élő Isten, akinek egyetlen ígérete sem marad 
beteljesítettem Azok sem, amiket prófétájának adott abban az 
órában, amikor szolgálatába állította. És Jeremiás tudta ezt. 
Ezért nem kér t szabadságot magától a királytól, csak kenyeret 
és ezért nem siránkozott akkor sem, amikor ellenségei az életére 
törtek. Tudta, mert hitte, hogy Isten hatalmasabb mindenkinél 
és mindennél. Isten legyőzi prófétája gyöngeségét is. Isten ki-
húzza szolgáit a pusztulás gödréből is (Zs 40:3). 

Utolsó beszélgetése Cedékiással (38:14—28). Még egy utolsó 
beszélgetésre kerül sor a király és prófétája között Jeruzsálem 
elfoglalása előtt. Báruk nem beszél itt sem a város ostromáról, 
sem a politikai feszültségekről és intrikákról Jeruzsálemben, 
amik a katasztrófákat mindig meg szokták előzni. Ehelyett egy 
titkos beszélgetést ír le, amely Cedékiás és Jeremiás között 
folyt le. 

Időpontot nem közöl Báruk. Valószínűleg az ostrom utolsó 
hónapjában került rá sor, amikor még egyszer kísérletet tesz 
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Cedékiás király arra, hogy valamilyen kedvező, elsősorban r á -
nézve kevésbé súlyos isteni igét kapjon. Báruk nagyszerűen je l -
lemzi a királyt, aki ide-oda hajladozik az emberektől és Istentől 
való félelme miatt, de aki ebben az utolsó pillanatban is csődöt 
mond, mert képtelen a hitbeli döntésre. Ezért saját magát is, 
meg népét is a pusztulásba dönti. 

Cedékiás már a királyi palotában sem érzi biztonságban magát. 
Ezért amikor a prófétát magához rendeli, a templom harmadik 
bejáratán engedi be, ahol alkalmas hely lehetett az ilyen bizal-
mas beszélgetések lefolytatására. Kérdése az, hogy mit határo-
zott Isten róla magáról, a városról és a népről? Arra kéri a pró-
fétát, hogy a teljes igazságot mondja meg neki és ne titkoljon 
el semmit előtte. Jeremiás nem akarja először megtenni, mer t 
hiszen elég szomorú tapasztalatai voltak már arról, hogy meny-
nyire bízhatik a király jóindulatában és mennyire nem (15. 
v.). Csak amikor megesküszik a király, hogy nem öli meg 
és halálos ellenségeinek sem szolgáltatja ki, akkor mondja meg 
neki Jeremiás Isten üzenetét (16k. v.). 

Ez a prófécia eltér azoktól a kijelentésektől, amiket eddig kapott 
Cedékiás a prófétától (vö. 34:2kk, 37:8.17, 38:3). Most azt ígéri 
az Űr, hogy ha Cedékiás megadja magát az ellenségnek, akkor 
ő is életben marad, meg a város is megmenekül. Tehát újból 
döntés elé állítja a királyt: Vagy folytatja az ellenállást, és 
akkor elvész minden, amit pedig szeretne megvédeni és meg-
menteni, vagy önként megadja magát a káldoknak és akkor 
megmenti, ami még menthető. Ebben a kritikus pillanatban egé-
szen világossá vált, ami hiszen mindig érvényes volt, hogy az 
engedetlenség döntés a pusztulás mellett. 

Mi azt várnók, hogy a király a kisebbik rosszat választja. 
Ö azonban kicsinyeskedik. Fél a júdabeliektől, akik átpártoltak 
az ellenséghez és bosszút állhatnának rajta. Jeremiás biztosítja 
arról, hogy ez sem következik be és felszólítja, hogy engedel-
meskedjék Istennek és ne hallgasson tanácsadói és saját szíve 
szavára (20. v.). 

Egy látomás alapján fel tárja a király előtt, hogy milyen meg-
alázó pillanatok várnak rá, ha nem engedelmeskedik Isten u t a -
sításának. A királyi palota összes nőszemélye a győztes tu la jdo-
nába megy át és amikor ezek a nők átmennek az ellenség tábo-
rába, az idézett panaszdalt fogják énekelni Cedékiásról (22. v.). 
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Stílusában és ritmusában a panaszdal tk. gúnydal. Azt a keserű 
tapasztalatot énekli meg, hogy a királyt legjobb barátai szedték 
rá és hagyták cserben. A barátok, akikre a próféta gondol, ter-
mészetesen a mostani tanácsadók: a minisztertanács tagjai és 
azok a hamis próféták, akikre hallgatott Cedékiás is, akár jó 
szívvel, akár kényszerből. Most a pusztulás előtti pillanatokban 
maga a király süllyed legmélyebbre, de egyetlen bará t ja sem 
siet segítségére és nem húzza ki a sárból. Hogyan lehetne ennél 
világosabban és hívebben jellemezni Cedékiás királyt: helyzetét, 
bátortalanságát, hitetlenségét és reménytelenségét — de a dacos-
ságát is?! 

Cedékiásnak ezek után egyetlen gondja az, hogy a beszélgetés 
titokban maradjon mindenki előtt. Ezért arra kéri Jeremiást, 
hogy ne mondja meg senkinek a beszélgetés igazi tartalmát, ha 
a miniszterek megkérdezik majd, hogy miről beszélt, vele a 
király (24—27). És közben egészen világos, hogy most sem Jere-
miás miatt aggódik a király, hanem saját maga miatt, még 
akkor is, ha ezt egészen másként mondja el (24. v.). Ha mégis 
kitudódik a találkozás és megkérdezik Jeremiást, hogy miről 
beszéltek, akkor olyan felvilágosítást kell adnia, amely nem 
veszélyes a királyra és Jeremiás életét sem veszélyezteti (26. v.). 

Az uralkodó körök valóban megtudták, hogy a király beszél-
getést folytatott a prófétával és mindenképpen meg akarták tud-
ni, hogy mi volt annak a tartalma, lényege. Jeremiás — egészen 
furcsa módon — teljesíti Cedékiás kérését és olyan választ ad, 
amilyenre a király kérte. De ha magunk elé képzeljük Jeremiás 
helyzetét, akkor azt kell mondanunk, hogy Jeremiás még így is 
messze fölötte áll erkölcsileg azoknak, akik érdeklődtek nála. 
Egyrészt a kérdezőket válaszával visszatartotta attól, hogy gyil-
kossággal terheljék meg lelkiismeretüket. Másrészt Jeremiás nem 
morálisan, hanem vallásosan gondolkodik és cselekszik: Cedé-
kiáson annak kell bekövetkeznie, amit Isten neki kijelentett és 
amit ő megmondott a királynak! 

Jeremiás ott maradt a börtön udvarán és egészen addig fogoly 
volt, amíg a babilóniai seregek el nem foglalták Jeruzsálemet 
(28. v.). Báruk egy szót sem szól arról, hogy maga Jeremiás és 
ő maga milyen szenvedéseken és nyomorúságon mentek át az 
ostrom utolsó napjaiban. De abban is hűséges tanítványa volt 
Báruk a prófétának, hogy nem történeti tragédiának minősíti 
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J e r u z s á l e m elestét. Az élő Is ten í t é le te ez az engede t len városon. 
Í té le t azon a vá lasz to t t népen, a m e l y nem ha l lga to t t I s t en re 
és Cedék iás k i rá lyon , akinek t anácso t lehetet t u g y a n adni, de 
n e m köve t t e azt. P e d i g mi m á r t u d j u k , hogy élet és halál f o r d u l 
m e g azon, hogy h o g y a n és m e n n y i r e lépünk e n n e k az élő I s t en -
nek a nyomdoka iba (Deut 28. f., 32:47). 

JERUZSÁLEM ELESIK 

39:1—40:6 

39:1 Cedékiásnak, Júda királyának a kilencedik évében, a tize-
dik hónapban jött el Nebúkadreccar babilóniai király egész had-
seregével Jeruzsálem ellen és ostrom alá vette. 2 Cedékiás tizen-
egyedik évében, a negyedik hónap kilencedikén törtek be a vá-
rosba.2 3 Akkor bevonultak a babilóniai király összes vezérei és 
leültek a középső kapuban:3 Nérgál-Szárecer, Szamgar-Nebú, 
Szár-szekim, az udvarnagy. Nérgál-Szárecer a főmágus és Babiló-
nia királyának összes többi vezérei. 4 Amikor meglátta őket4 Ce-
dékiás júdai király és összes harcosai, megfutamodtak, kimentek 
éjjel a városból a királyi kert5 fe lé vezető úton, a két kőfal kö-
zött levő kapun át1' és elvonultak a Síkság felé v ivő úton. 5 A 
káldok hadserege azonban üldözőbe vette őket és utolérték7 Ce-
dékiást a jerikói síkságon. Elfogták és fölvitték Nebúkadreccar-
hoz, Babilónia királyához Riblába,8 Hamát földjére, hogy ítéle-
tet9 mondjon fölötte. 

6 És a babilóniai király lemészároltatta Cedékiás fiait a szeme 
láttára Riblában.10 Júda összes nemeseit is lemészároltatta Babi-
lónia királya. 7 Cedékiást pedig megvakította1 1 és bilincsbe ve -
rette, hogy Bábelbe vitesse. 8 A káldok fölperzselték a királyi pa-
lotát, még a nép házait is és lerombolták Jeruzsálem falait. 9 
A nép többi részét pedig, amely a városban maradt, és az átpár-
toltakat, akik hozzá pártoltak és a nép megmaradt többi részét, 
foglyul vitte Nebúzaradán testőrparancsnok Bábelbe. 10 A nincs-
telen népet viszont, akiknek semmijük sem volt, Júda földjén 
hagyta Nebúzaradán testőrparancsnok és nekik adta a szőlőket 
és a szántóföldet azon a napon.12 

11 Jeremiásra13 nézve pedig ezt a parancsot adta Nebúkadrec-
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car babilóniai király Nebúzaradán testőrparancsnoknak: 12 Vedd 
magadhoz, tartsd ra j t a a szemed és ne tégy vele semmi rosszat, 
hanem azt tedd vele, amit mond. 13 És elküldött Nebúzaradán 
testőrparancsnok és Nebúsazbán udvarnagy, Nérgál-Szárecer fő-
mágus és a babilóniai király egész törzskara. 14 Elküldtek, ki-
hozatták Jeremiást a börtön udvaráról és átadták Gedaljáhú-
nak, Ahíkám fiának, Sáfán unokájának, hogy vigye haza. Így ő 
a nép között maradt. 

15 Jeremiás pedig ezt az igét kapta az ŰRtól, amikor még a 
börtön udvarán fogoly volt: 16 Menj és mondd meg a kúsi Ebed-
Meleknek: Így szól a Seregek URa, Izráel Istene: Beteljesítem a 
város kárára és nem javára mondott beszédemet és szemed lát-
tára lesznek meg ezek azon a napon. 17 De téged megszabadít-
lak azon a napon, így szól az ŰR, és nem kerülsz azoknak az em-
bereknek kezébe, akiktől iszonyodol. 18 Mert biztosan megsza-
badítlak, nem esel el fegyvertől és zsákmányul kapod életedet,14 

mert bíztál bennem —, így szól az ÜR. 
40:1 Ezt az igét kapta Jeremiás az ÜRtól, miután szabadon 

bocsátotta Rámában Nebúzaradán testőrparancsnok.15 Mert el-
fogatásakor őt is láncra verték16 a többi jeruzsálemi és júdai 
fogollyal együtt, akiket Bábelba vittek fogságba. 2 A testőrpa-
rancsnok kivette közülük Jeremiást és azt mondta neki: Istened, 
az ÜR előre kijelentette ezt a rosszat ez ellen a hely ellen. 3 Be-
teljesedett és megcselekedte az ÜR, amit kijelentett. Mert vétkez-
tetek az ÜR ellen és nem hallgattatok az ő szavára, azért történt 
ez veletek. 4 Most azonban még ma megszabadítlak téged a ke-
zeden levő láncoktól. Ha úgy látod jónak, hogy eljössz velem 
Babilóniába, jöjj és én rajtad tartom a szemem. Ha azonban nem 
látod jónak, hogy velem jöjj Babilóniába, akkor m a r a d j itt. Nézd, 
előtted van az egész ország. Oda mehetsz, ahová jónak és helyes-
nek látod. 5 Mivel nem válaszolt, így folytatta Nebúzaradán: 
Menj vissza Gedaljához, Ahíkám fiához, Sáfán unokájához, akit 
helytartóvá tett Júda városaiban17 Babilónia királya. Lakjál 
vele a nép között, vagy menj akárhová, ha helyesnek látod. A 
testőrparancsnok ételt és ajándékot adott neki és elbocsátotta. 
6 Jeremiás pedig elment Gedaljához, Ahíkám fiához Micpába és 
ott lakott vele az országban maradt nép között. 
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1 52:4, 2Kir 25:1. — 2 Eszerint az ostrom másfél évig tartott. A 
babilóniai és zsidó időszámítás összekeveréséről van it t szó. A zsidó 
királyok uralkodási éve ősztől őszig, a babilóniai nap t á r i év pedig 
tavasztól tavaszig tar tot t . Tehát az izráeli uralkodási év (9) babilóniai 
hónapja (10) 588 j a n u á r j a a 11. uralkodási év 4. (babilóniai) hónapja 
pedig 586 júliusa s így az ostrom két és fél évig tar to t t , vö. 52:lkk, 
2Kir 24:lkk. — 3 It t szállásolták el magukat , 52:12 szer int csak egy 
hónappal később vonul tak be a már tel jesen elfoglalt városba. — 4 
52:7, 2Kir 25:4kk. — 5 A királyi kert a város déli le j tő jén volt. — 6 
Vö. És 22:11. Valószínűleg a Sílóa tónál. — 7 32:4, 38:18.23. — 8 32:4, 
34:3, 2Kir 23:33. — 9 Hűség esküjének megszegése mia t t vonja fele-
lősségre a babilóniai király. — 10 Cedékiás fiai még nagyon fiatalok 
lehettek, hiszen ő maga is csak 32 éves volt ekkor, vö. 52:1, 2Kir 
24:18. — 11 Egy reliefen láthatjuk, hogy az egyik asszír király saját 
kezűleg vakít meg lándzsával egy foglyot. Asszírnazirpal (863—859) 
egyenesen dicsekszik a megvakítás művészetével. — 12 6:12. A föld-
osztással a babilóniai király híveivé te t te a nincsteleneket. — 13 
A szökevényektől tájékozódott a ki rá ly a próféta felfogásáról és 
szenvedéseiről. — 14 21:9, 45:5. — 15 A Jeruzsálemtől mintegy 10 km-
re fekvő Rámában gyűjtöt ték össze a foglyokat. — 16 A férfiakat 
összeláncolták és vagy ők, vagy az asszonyok vitték há tukon a motyót. 
—• 17 A zsidó tar tomány autonómiát kapott , de nem dávidi helytartó-
val. Gedal ja Jeremiáshoz hasonlóan gondolkodott és apja , Ahíkám 
ismételten megvédte a prófétát (26:24), a nagyapja Sá fán pedig Jósiás 
király kancel lár ja volt, 2Kir 22:8. 

Jeruzsálem és a Mrály sorsa (39:1—10). Jeremiásnak tehát igaza 
lett. 587 augusztusában sikerült a babilóniai seregnek törést 
ütnie a várfalon és ezután behatolniok a városba. Az éhség miatt 
egyébként is fáradt védőket leverték ós győztesként vonultak 
be a babilóniai vezérek Jeruzsálembe. A vezérek a „középső 
kapunál", tehát az északi falnál egyelőre elszállásolják magukat, 
mert ott találtak megfelelő helyiségeket. Nevük és címük nem 
maradt ránk pontosan és a régi fordítások sem értették már meg 
azokat. A végleges bevonulás a teljesen elfoglalt városba csak 
egy hónappal később következett be 52:12 szerint. 

Miközben az ellenséges csapatok a város északi részén beren-
dezkedtek, Cedékiás délen kitört a városból, ahol a legkevésbé 
lehetett azt észrevenni és próbál elmenekülni a Jordán irányában. 
Próbálja a saját életét megmenteni és cserben hagyja népét, 
amelynek sorsáért pedig ő volt elsősorban felelős. Jerikó köze-
lében azonban elfogják üldözői és fogva viszik Nebúkadreccar 
király elé Riblába. 

Itt tartanak fölötte ítéletet. Látnia kell, amikor fiai t és népé-
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nek a vezetőit kivégzik. Öt magát megvakítják és megláncolva 
Babilóniába deportálják. 

Egy hónappal később a káldok lerombolják a város falait, a 
királyi palotát, a templomot, a várost pedig felgyújtják. A meg-
maradt lakosságot és a babilóniaiakhoz átpártoltakat Babilóniába 
deportálják. Csak a nincsteleneket hagyják otthon. Kiosztják 
köztük a földet, hogy így megnyerjék őket az ú j uraknak. Ezzel 
beteljesedett az a prófécia is, hogy a föld és házak mások kezébe 
kerülnek (6:12). 

Ezen a helyen csak azért mondja el Báruk igen röviden Je ru-
zsálem elfoglalását (a tudósításba később néhány adatot beleír-
tak), hogy megmutassa: milyen pontosan és milyen borzalmas 
körülmények között teljesedtek be Jeremiás jövendölései (37:7kk. 
37:17, 38:2k, 38:17k). Hiábavalónak bizonyult a védők minden 
bátorsága, hiába akarta Cedékiás legalább a puszta életét men-
teni. Bebizonyosodott, hogy az élő Isten kezéből senki sem tud 
elmenekülni (vö. Ám 9:lkk, Zs 139:7kk). 

Jeremiást szabadon bocsátják (39:11—14). Jeremiás fogolyként 
a királyi palota börtönének udvarán tartózkodik, amikor az ost-
romló csapatok betörnek a városba (38:28). Nincs okunk kétel-
kedni abban, hogy maga Nebúkadreccar akarta megkímélni 
Jeremiás életét. Hiszen a babilóniai sereghez átmenekült júda-
beliek, illetve jeruzsálemiek minden bizonnyal elmondták, hogy 
mi történt Jeremiással és milyen politikai álláspontot képviselt 
az ostrom történelmi óráiban. Még Jeruzsálem elfoglalása előtt 
azt a parancsot kapja tőle Nebúzaradán testőrparancsnok, hogy 
tartsa szemmel Jeremiást, bocsássa szabadon és teljesítse minden 
kívánságát (11. v.). 

Jeruzsálem elfoglalása tehát a szabadságot jelentette a prófé-
tának. Sajnos, a szöveg eléggé zavarossá vált a későbbi betoldá-
sok következtében az 52. fejezetből és ezért kb. így lehet rekonst-
ruálnunk a tényleges helyzetet. Jeruzsálem elfoglalása után Jere-
miást kihozzák a börtön udvaráról és szabadon bocsátják. Amikor 
azonban összeterelik a megmaradt lakosságot, hogy Babilóniába 
deportálják, a babilóniai katonák Jeremiást és Bárukot is el-
fogják és besorolják a deportáltak közé. Annál is inkább lehet-
séges volt ez, mert a katonák nem ismerték Jeremiást és Báru-
kot, ő pedig nem tudta megértetni magát a babilóniai katonákkal. 

14 Jeremiás II. 209 



Ekkor lép akcióba maga Nebúzaradán, aki 52:12 szerint nem is 
volt ott a város végső ostrománál, hanem csak egy hónappal ké-
sőbb érkezik oda, hogy teljessé tegye a város elfoglalását. Báruk 
mélyen hallgat arról — bár meggyőződése volt —, hogy ezekben 
a súlyos órákban Isten gondoskodik arról, hogy a próféta életben 
maradjon. 

Ebed Melek életben marad a próféta szerint (39:15—18). Az 
összefüggést megszakítja ma az Ebed Meleknek adott jeremiási 
prófécia, amelyet Jeremiás még akkor kapott az Ürtól, amikor 
„fogoly volt a börtön udvarán", tehát amikor Ebed Melek ki-
szabadította a ciszternából (38:7—13). Báruk most abban a pilla-
natban mondja el, amikor a prófécia beteljesedik. Ahogyan Ebed 
Melek kiszabadította a prófétát a durva erőszak hatalmából, 
ugyanúgy szabadítja meg most Isten a megmentőt a babilóniai 
katonák kezéből. „Iszonyú" dolgokat kellett ugyan látnia és meg-
élnie Ebed Meleknek, mer t a városba betört katonák dühe első-
sorban a palota lakói ellen irányult, de neki nem lesz bántódása. 

Ebed Melek tette nem egyszerűen emberségből történt annak 
idején. A következményekkel nem törődve bátran és gyorsan 
cselekedett Ebed Melek, szembehelyezkedve a miniszterekkel és 
hivatalnokokkal, mert felismerte, hogy a próféta képviseli az 
igaz ügyet. Nagyon valószínű, hogy bár „idegen" volt, Izráel 
hitét vallotta és sokkal következetesebben, sokkal hűségesebben, 
mint maguk az izráeliek. Bízott a prófétában, mert hitt Istenben. 
Bár a király is bízott volna Istenben és hit t volna a próféta sza-
vának, akkor nem pusztult volna el Jeruzsálem! A város elpusz-
tult vezetői hitetlensége miatt. Ez az idegen megmaradt az Isten-
be vetett hite miatt! 

Jeremiás szabadon bocsátása Rámában (40:1—6). Azóta, hogy 
39:14 szerint Jeremiást szabadon bocsátották a babilóniaiak Jeru-
zsálemben, legalább egy hónapnak kellett eltelnie. Titok marad, 
hogy ebben a hónapban mi volt a sorsa Jeremiásnak. Ennek a 
szakasznak az alapján azonban a még megmaradt jeruzsálemiek-
kel együtt újból fogságba került és a Jeruzsálemtől kb. 10 km-re 
levő Rámába viszik, ahol összegyűjtötték a deportálandókat. 

Nebúzaradán testőrparancsnok egy hónappal Jeruzsálem el-
foglalása után jelenik meg a városban és Nebúkadreccar paran-
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csának megfelelően (39:lkk) érdeklődik Jeremiás után. Keresik 
az eltűnt prófétá t és a már megláncolt foglyok menetében talál-
ják meg (4. v.). Nebúzaradán újból szabadlábra helyezi és az elé 
a választás elé állítja, hogy személyes védelme alatt Babilóniába 
akar-e menni, vagy pedig népe között marad . Jeremiás nem 
válaszol. Mert nem tudott akkád nyelven. Nem értette a testőr-
parancsnok kérdését. Sokkal valószínűbb, hogy feleslegesnek t a r -
tot ta a választ. Ha annyira tájékozott Nebúzaradán mindarról , 
ami vele tör tént Jeruzsálem ostroma alatt, akkor ez a kérdés 
nemcsak fölösleges, hanem sértő is a prófé tára nézve. Természe-
tes, hogy Jeruzsálemben marad, még ha elpusztult is. Népe között 
aka r maradni, hazájában, amelynek holnapjáér t annyit harcolt 
és szenvedett. 

Ekkor a testőrparancsnok ellátja útravalóval és elküldi az 
akkor már helytartóvá kinevezett Gedaljához Micpába. 

Nem volt könnyű Jeremiásnak ez a lépés sem. Hiszen a depor-
tál taknak is szükségük lett volna lelkipásztori vigasztaló szóra. 
Belső utasításnak engedelmeskedett most is, amikor az országban 
maradt . Segítenie kell régi támogatójának. Otthon kell je lké-
peznie azt a reménységet, amely a későbbi nagy sorsfordulatra 
irányul. Megint a nehezebb feladatot választotta tehát — szere-
tetből népe és hazája iránt. Szilárdan hitte, hogy Istennek még 
jó tervei is vannak népével (32:7kk) és remélte, hogy a Babiló-
niába deportál tak egyszer visszatérnek a régi hazába (24, 29:32). 

GEDALJA HELYTARTÓ ÉS HALÁLA 

40:7-41:18 

7 Amikor a mezőn szétszóródott katonatisztek meghallották 
embereikkel együtt, hogy Babilónia királya Gedaljáhút,1 Ahíkám 
f iá t tette helytartóvá az országban és rábízta a férf iakat és nő-
ket családostul és az ország nincstelenjeit, akik közül senkit sem 
hurcoltak fogságba Babilóniába, 8 elmentek2 Gedaljához Mic-
pába,3 mégpedig JísmáéI,4 Netan jáhú fia, Jóhánán és Jónátán , 
Káréah fiai, Szerájá, Tanhúmet fia és a netófát i Éfa j fiai, meg 
Jezanjáhú, Maakáti fia, embereikkel együtt. 9 Gedaljáhú, Ahí-
kám fia, Sáfán unokája ugyanis megesküdött nekik és embereik-
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nek: Ne féljetek a káldokat szolgálni, hanem telepedjetek le az 
országban, szolgáljátok a babilóniai királyt és jó dolgotok leszi 
10 Én pedig itt Micpában fogok lakni, hogy szolgálatukra álljak 
a káldoknak, akik eljönnek hozzánk. Ti meg gyűjtsétek be a bort, 
gyümölcsöt és olajat. Tegyétek edényeitekbe és lakjatok városai-
tokban, melyeket birtokba vettetek! 11 Amikor a Móábban, az 
ammóniaknál, Edómban és a többi országban élő júdaiak meg-
hallották, hogy a babilóniai király maradékot hagyott Júdának 
és hogy Gedaljáhút, Ahikám fiát, Sáfán unokáját tette helytartó-
jukká, 12 visszatértek a júdaiak mindnyájan minden helyről, 
ahová szétszóródtak, megjöttek Júda földjére Gedaljáhúhoz Mic-
pába bort és igen sok gyümölcsöt gyűjtöttek be.5 

13 Káréah fia, Jóhánán és a mezőn szétszóródott hadsereg 
tisztjei mindnyájan elmentek Gedaljáhúhoz Micpába, 14 és ezt 
mondták neki: Hát nem tudod, hogy Baalís, Ammón fiainak a 
királya elküldte Jísmáélt,6 Netánjá fiát, hogy megöljön?! De Ge-
daljáhú, Ahíkám fia, nem hitt nekik. 

15 Káréah fia, Jóhánán pedig titokban azt mondta Gedaljáhú-
nak Micpában: Majd én elmegyek és levágom Jísmáélt, Netán já 
fiát úgy, hogy senki sem fogja megtudni. Miért ő vágjon le té-
ged? Hiszen akkor egész Júda, akik hozzád gyűltek, szétszóród-
nak és elpusztul Júdának a maradéka is. 16 De Gedaljáhú, Ahí-
kám fia ezt mondta Jóhánánnak, Káréah fiának: Ne tedd ezt, 
mert hazugságot beszélsz Jísmáélről! 

41 : 1 A hetedik hónapban történt, hogy Jísmáél, Netanjá fia, 
Elísámá unokája, aki királyi származású és a király főurai közül 
való volt, tíz emberrel elment Gedaljáhúhoz, Ahíkám fiához Mic-
pába és együtt ettek Micpában. 2 Ekkor fölkelt Jísmáél, Netanjá 
fia, a vele levő tíz emberrel és levágták Gedaljáhút, Ahíkám fiát, 
Sáfán unokáját , karddal és megölte azt, akit a babilóniai király 
az ország helytartójává tett. 3 És mindazokat a júdaiakat is le-
vágta Jísmáél, akik Gedaljáhúval voltak Micpában, meg az ott 
talált káldokat és harcosokat.7 

4 A Gedaljáhú megölését követő napon, amikor még senki sem 
tudott a dologról, 5 férfiak jöttek Síkemből, Silóból és Samáriá-
ból, összesen nyolcvanan, levágott szakállal, megszaggatott, ru -
hában és bevagdalt testtel, kezükben ételáldozat és tömjén volt, 
hogy az ÜR házába vigyék. 

6 Jísmáél, Netanjá fia azonban kiment eléjük Micpából és 
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amíg ment, egyre sírt. És amikor összetalálkoztak, ezt mondta 
nekik: Jertek el Gedaljáhúhoz, Ahíkám fiához! 7 De amint a vá-
ros közepébe értek, lemészárolta őket Jísmáél, Netanjá fia és a 
ciszternába dobta, ő meg a vele levő emberek. 8 De akadt tíz 
olyan ember, akik azt mondták Jísmáélnek: Ne ölj meg bennün-
ket, mert elrejtett kincsünk van a mezőn: Búza és árpa, olaj és 
méz. Erre abbahagyta és nem ölte meg őket társaikkal együtt. 
9 Az a ciszterna pedig, amelybe beledobta Jísmáél azoknak az 
embereknek a holttestét, akiket levágott, mert Gedaljáhúval tar -
tottak, az volt, amelyet Aszá király készíttetett, amikor Básá, 
Izráel királya megtámadta.8 Ezt töltötte meg Jísmáél, Netan-
jáhú fia a leöltekkel. 

10 Azután foglyul vitte Jísmáél a nép egész maradékát, amely 
Micpában volt, a király leányait9 és az egész népet, amely Mic-
pában maradt és akiket Nebúzaradán testőrparancsnok Gedaljá-
húra, Ahíkán fiára bízott, — foglyul vitte őket Jismáél, Netan-
jáhú fia és elindult, hogy átmenjen az ammóni althoz.10 

11 Amikor meghallotta Jóhánán, Káréah fia és a hadsereg 
összes tisztjei, akik vele voltak, mindazt a rosszat, amit Jísmáél, 
Netanjáhú fia elkövetett, 12 magukkal vitték összes embereiket 
és elindultak, hogy megütközzenek Jxsmáéllel, Netanjá fiával. Rá 
is találtak a nagy víznél,11 amely Gíbeonnál van. 13 Amikor a 
Jísmáéllel levő egész nép megpillantotta Jóhánánt, Káréah f iát 
és a hadsereg vele levő összes tisztjeit, megörültek. 14 És meg-
fordult az egész nép, amelyet Jísmáél foglyul vitt Micpából és 
visszamentek Jóhánánhoz, Káréah fiához. 15 Jísmáél, Netanjáhú 
fia pedig nyolc emberrel elmenekült Jóhánán elől és az ammóni-
ákhoz menekült. 

16 Jóhánán, Káréah fia, a hadsereg vele levő összes tisztjeivel 
magához vette a Micpából való nép egész maradékát, amelyet 
visszaszerzett Jísmáéltől, Netanjá fiától, miután ez levágta Gedal-
ját, Ahíkám fiát, a vitézeket, a harcosokat, az asszonynépet csa-
ládostul, az udvari embereket,12 akiket visszahozott Gíbeonból. 
17 Menet közben letelepedtek Gérút Kímhámnál,13 Betlehem mel-
lett, azzal a szándékkal, hogy majd Egyiptomba mennek 18 a 
káldok elől. Mert féltek tőlük, mióta Jísmáél, Netanjá fia levágta 
Gedaljáhút, Ahíkám fiát, akit a babilóniai király tett az ország 
helytartójává. 
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1 Gedaljá előkelő, Jeremiással barátságban levő családból szárma-
zott, 26:24, 39:14. Talán övé volt az a tel l-ed-duverban (Lákis) talált 
agyagpecsét, amelynek ez a fe l i ra ta : „Gedaljá, aki a ház fölé (ren-
deltetett)". — 2 A Júda pusztá jában szétszóródott csapatrészeket nem 
tud ták összefogdosni a babilóniaiak, 39:4, 52:7k. — 3 41:6k, Bir 20:1.18, 
lSám 7:5—14, 10:17, 2Kir 25:23—26. Valószínűleg a mai teli en-nache 
helyén Jeruzsálemtől 13 km-re északra feküdt . Sokáig központja 
volt a polit ikai-társadalmi életnek. — 4 ö ölte meg később Gedalját , 
vö. 41:lk. — 5 Közben ősz let t és az ara tás bőséges volt. — 6 41:1 
szerint a királyi családhoz tartozott . 41:10 szerint az ammóniak zsol-
dosa volt és személyes sértésnek vette, hogy nem királyi sa r j lett 
a helytartó. — 7 Gedaljá őrsége kicsiny lehetett , hogy 11 emberrel 
szemben sem tud ta fölvenni eredményesen a harcot. — 8 Ez a két 
ki rá ly hosszú ideig tartó testvérharcot folytatott egymással, vö. lK i r 
15:16kk, 2Krón 16:6. — 9 597-ben Babilóniába vitték a hercegnőket 
<2Kir 24:15), 586-ban az országban hagyták őket Gedalja helytartó 
felügyelete alatt, mert nem tar to t ták őket politikailag veszélyesnek. 
— 10 J ísmáél abban reménykedett , hogy Ammónban menedéket kap, 
40:14. — 11 2Sám 2:13 említi ezt a tavat. — 12 Kamarások, vö. 38:7. 
I t t valóban eunuchok, akik a hercegnők szolgálatában álltak. — 13 
Az egyébként ismeretlen helység Betlehem mellett talán határváros 
volt, vö. 2Sám 19:38k. 

Jeremiás küldetése még nem fejeződött be azzal, hogy a babi-
lóniaiak szabadon bocsátják. Akarata ellenére Egyiptomba hur-
colják saját honfitársai Bárukkal együtt. Báruk mondja el a 
most következő néhány fejezetben, hogy hogyan és miért került 
erre sor. Megtudjuk, hogy a dávidi királyi házból származó Jís-
máél hogyan gyilkolja meg a babilóniai király által helytartóvá 
kinevezett Gedalját. Neki is menekülnie kell azonban az ország-
ból, mert ellene fordulnak saját honfitársai. Ε miatt a végzetes 
orgyilkosság miatt viszont joggal félnek az 586-os katasztrófa 
után az országban visszamaradt júdabeliek. hogy a bábeli nagy 
király bosszút áll helytartójának a meggyilkolásáért. Ezért úgy 
döntenek, hogy kivándorolnak Egyiptomba. 

Jeremiás helyteleníti ezt a tervet, de nem fogadják meg taná-
csát. Így kerül ő is Egyiptomba a kivándorlókkal együtt. Báruk 
igen részletesen mondja el a kivándorlás előzményeit és annak 
történetét ebben a hosszú szakaszban, hiszen ő maga is átélte 
ezeket az eseményeket. 

Gedalja Micpába gyűjti a megmaradt júdabelieket (40:7—12). 
A babilóniai hadsereg elvonulása után Gedalja helytartó maga 
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köré gyűjti az országban visszahagyott júdabelieket. Mivel Jeru-
zsálem falait lerombolta az ellenség és az egész város romokban 
hevert, de a város ú j ra betelepítését minden bizonnyal a babiló-
niai király sem nézte volna jó szemmel, Gedalja a Jeruzsálemhez 
közelfekvő Micpát választja ki székhelyéül. Az ú j helytartó kö-
rültekintően és kellő aktivitással látott munkához, hogy újból 
rendezett viszonyok legyenek az országban, illetve most már 
tartományban. 

Gedaljának kis létszámú testőrgárdája volt, ami később vég-
zetessé válik majd. Ugyancsak udvarában tartózkodtak a babiló-
niai hivatalnokok is, akik arról gondoskodtak, hogy a nagy király 
érdekeit ne sértse meg senki. Gedalja élvezte nemcsak a polgári 
lakosság, hanem a katonák bizalmát is. Az országban még el-
szórtan megmaradt júdeai katonák és tisztjeik azonnal csatla-
koztak hozzá és a polgári menekültek is visszatértek Júdába (l ik. 
v.). Gedalja megígérte a megmaradtaknak és elsősorban a tisz-
teknek, hogy nem kell félniök attól, hogy kiszolgáltatják őket 
a babilóniaiaknak. Sőt ő maga jár majd közbe értük a babilóniai 
hatóságoknál (7. v.). Az a hír, hogy újból nyugalom és rend van 
az országban, eljutott azokhoz is, akik a babilóniai hadsereg 
közeledésekor menekültek el az országból. Felbátorodtak a jó 
hírek hallatára és visszatértek az országba. 

Ügy látszott tehát, hogy a háború borzalmai után a békés 
építés korszaka köszönt az országra és lakóira. Mert közben be-
köszöntött az ősz is és Isten gazdag terméssel ajándékozta meg 
az embereket ebben a gazdasági évben. Ez csak úgy volt lehet-
séges, hogy a káldok hadserege nem tette tönkre a mezőgazda-
ságot, mint annak idején az asszír seregek (701). Ebben az Isten 
szeretetének látható jelét ismerték föl az otthon maradottak (vö. 
JerSir 3:22k). 

Két nagy ember jelentette a biztos pontot a gyülekezetben: 
Gedalja, akinél jobb gondolkodású és tetterősebb embert aligha 
választhatott volna ki a babilóniai nagykirály. A másik Jeremiás, 
az ősz próféta, - akinek beteljesedtek jövendölései (32:15): „Újból 
fognak házakat, szántóföldet és szőlőt venni ebben az országban." 
Nyugalom és elégedettség, a bizakodás és kölcsönös bizalom töl-
tötte el az emberek és vezetők szívét. 

De maga a babilóniai király is elégedett lehetett ezzel a hely-
zettel. Hiszen ő maga sem akart pusztaságot hagyni maga után 
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birodalmának ezen a részén, hanem olyan tartományt akart be-
lőle teremteni, amely megfelelő helyi vezetéssel és babilóniai fel-
ügyelettel egyre jobban megerősödik és nemcsak gazdasági szem-
pontból lesz jelentős, hanem mint katonai védőbástya Egyiptom-
mal szemben biztos pontja lesz a nagy babilóniai világbirodalom 
déli részének. Ebből az elgondolásból is látszik, hogy mennyire 
helyes volt Jeremiás tanácsa az ostrom idején: ha idejében meg-
adta volna magát Júda a babilóniai király seregének, akkor most 
nem heverne romokban Jeruzsálem és nem került volna a nép 
vezető rétege Babilóniába. 

Jísmáél meggyilkolja Gedalját (40:13—41:3). Ezek a szép re-
ménységek azonban csakhamar szertefoszlottak. A szomszédos 
ammóniak királya nem nézte jó szemmel, hogy Júda kezd magá-
hoz térni, mert ő maga akart az úr lenni egész Dél-Palesztinán. 
A dávidi családból származó Jismáél pedig személyes sértésnek 
vette, hogy nem a dávidi királyi ház egyik leszármazottja lett 
az ú j tartomány helytartója. Magát a népet is igen megviselték 
az utóbbi évek súlyos megpróbáltatásai és nem volt képes szembe 
szállni a kívülről fenyegető veszéllyel. Jísmáél a királyi család 
sar ja volt 41:1 szerint, minden bizonnyal valamilyen mellékágon. 
Ammón királyának Baalísnak a zsoldjában állt (10. v.) és vajmi 
keveset érdekelte őt a nép és haza sorsa. Csak személyes érdekeit 
tar tot ta szem előtt. 

A többi júdabeli csapattiszttel együtt ez a Jísmáél is visszatért 
586 után az országba és az első időkben Gedalja szolgálatába áll 
(40:8). Titokban azonban meg akar ja buktatni. A többi katona-
tiszt, köztük elsősorban Jóhánán, aki úgy látszik közvetlen bizal-
masa volt a helytartónak, nem hisznek Jísmáélnek. Azt is meg-
tudják, hogy Jísmáél az ammóni király megbízásából akarja 
megölni Gedalját. Figyelmeztetik a helytartót a veszélyre. Sőt 
ar ra kéri Jóhánán, hogy titokban megölhesse Jísmáélt, hogy a 
nagyobb bajt elkerülhessék (14. v.). 

Gedalja azonban visszautasítja a gyanút és nem fogadja el 
Jóhánán ajánlatát seaa. Jísmáélnek tehát könnyű dolga volt. A 
vendégbarátsággal csúfosan visszaélve viszi véghez tervét (41:lk) 
és egy lakoma közben vérfürdőt rendez Gedalja házában, mely-
nek áldozatai között van maga a helytartó, a babilóniai tiszt-
viselők, a testőrök és egyéb meghívott júdeai vendégek (3. v.). 
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Mint említettük, Gedaljának elég kis létszámú testőrgárdája volt 
és ezért nem tudott Jísmáél kis csoportjának ellentállni. 

Jeremiás számára súlyos csapás volt a helytartó halála. Meg-
hiúsult az a reménysége, hogy Isten újjá teremtett gyülekezete 
alakul ki Júdában, amelyben jóság és igazság, szeretet és biza-
lom uralkodik. Maga a nép is azonnal megértette, hogy milyen 
végzetes csapást jelentett számára ez az orgyilkosság. „Gedalja 
nap já t " amely ma is szerepel a zsidó naptárban, hamarosan a 
te t t után mint böjti napot kezdték megülni s ez valószínűleg 
azonos a Zak 7:5 és 8:19-ben szereplő böjttel a 7. hónapban. 

Jísmáél lemészárolja a zarándokokat (41:4—10). Ez az elbeszé-
lés fel tár ja Jísmáél jellemének teljes romlottságát. Síkemből, 
Silóból és Samáriából 80 ember indul el, hogy elzarándokoljon 
Jeruzsálembe és bemutassák áldozati ajándékukat azon a szent 
helyen, ahol az elpusztított templom állt. Fontos dolgokat tudunk 
meg ebből a leírásból. A kultusz nem szűnt meg. A jeruzsálemi 
templom már akkor a kultusz központja volt az északi országrész 
számára is. 722, vagyis az északi országrész bukása után egyes 
lokális szentélyek léteztek ugyan, de minden nagy ünnepen el-
zarándokoltak az emberek Jeruzsálembe. A jósiási kultusz-reform 
<621/22) csak még jobban megnövelte a jeruzsálemi templom 
központi szerepét a kultuszban. Csak akkor alakult ki tehát az 
önálló samáriai kultusz, amikor a jeruzsálemiek kizárták Samária 
lakóit a gyülekezetből. 

A zarándokok gyászolják Jeruzsálemet és a templomot. Ezért 
vágták le szakállukat, megszaggatták ruhájukat és bevagdalták 
testüket a gyászolás régi szokása szerint. Jísmáél becsalogatja 
őket Micpába és ott lemészárolja őket 10 ember kivételével, aki-
ke t csak kapzsisága mentett meg a biztos haláltól (7—8. v.). Azt 
nem mondja el Báruk, hogy mi vezette Jísmáélt tettében. Talán 
azt a más szellemet és lelkiséget érezte meg, amely ezeket az 
embereket eltöltötte. De nem is marad Micpában, hanem tettének 
& megmaradt tanúit, Micpa még megmaradt lakosságát foglyul 
ejti és Ammón felé veszi útját . I t t akarja bevárni, hogy hogyan 
reagálnak majd a babilóniaiak a gyilkosságra, hogy azután alkal-
mas időben újból visszatérjen és végleg kezébe kaparintsa az 
•országot. 
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Jóhánán üldözi Jísmáélt, majd Egyiptom felé veszi útját 
(41:11—18). Futótűzként terjedt el a hír, hogy Gedalját meg-
gyilkolták. Felháborodás és félelem a következménye a gaztettnek. 
A júdeai csapatok azonnal üldözőbe veszik Jísmáélt Jóhánán 
vezetésével, hogy megbosszulják a borzalmas vérbűnt. Harcra 
azonban nem kerül sor, mert amikor a Micpából elhurcoltak 
meglá t ják Jóhánánt , azonnal hozzá csatlakoznak (14. v.)), maga 
Jísmáél pedig át tud még menekülni ammóni területre. A polgár-
háborút sikerült ugyan elkerülni, de maga az ügy még távolról 
sincsen lezárva. 

Mindenkit az a kérdés foglalkoztat ezek után, hogy nem indít-e 
a babilóniai király véres bosszúakciót Gedalja meggyilkolása 
miatt a még otthon maradottak ellen? A júdeai katonatisztek 
nem mernek ezek u tán az országban maradni, hanem elhatároz-
zák, hogy Egyiptomba vándorolnak ki (vö. 40:9). A babilóniai 
hadsereg egyébként is még Palesztinában volt, mer t a föníciai 
ellenállást még nem sikerült megtörni . Egyetlen hely, ahová 
menekülhetnek, Egyiptom. A kivándorlók táborában tartózkodott 
Jeremiás és Báruk is (41:lk). A menet dél felé megy Jeruzsá-
lemet elkerülve és elérkeznek a határállomásig, az egyébként 
számunkra nem ismert Gérut Kímhámig. 

NE MENJETEK EGYIPTOMBA! 

42:1-22 

1 Az összes katonatisztek és Jóhánán,1 Káréah fia, Azarjá,2 Hó-
sejá f ia és az egész nép apraja-nagyja odament Jeremiás prófé-
tához és így szólt: 2 Jusson eléd könyörgésünk, imádkozzál ér-
tünk Istenedhez, az ÜRhoz, ezért az egész maradékért, mert ke-
vesen maradtunk meg a sokból, amint saját szemeddel láthatod. 
'3 Mondja meg nekünk Istened, az ÜR, azt az utat, hogy milyen 
úton kell járnunk és mit kell tennünk. 4 Jeremiás próféta így 
felelt nekik: Hallgatok rátok. Imádkozom Istenetekhez, az ÜR-
hoz, beszédetek szerint és mindazt megmondom nektek, amit 
majd válaszol az ÜR. Semmit sem hallgatok el előttetek. 5 Ek-
kor azt mondták Jeremiásnak: Az ÜR legyen ellenünk igaz és 
hites tanú,3 ha nem cselekszünk teljesen az ige szerint, amellyel 
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téged hozzánk küld Istened, az ÜR. 6 Akár jó, akár rossz, hal l -
gatni fogunk Istenünknek, az ÜRnak szavára, akihez most t éged 
küldünk, hogy jó dolgunk legyen. 4 Bizony, hallgatunk Istenünk-
nek, az ÜRnak szavára! 

7 Tíz nap múlva igét kapott Jeremiás az ÜRtól. 8 Akkor hivatta 
Jóhánánt, Káréah fiát és ve le levő haderők tisztjeit, meg az 
egész nép apraját-nagyját. 9 És ezt mondta nekik: így szól az 
ÜR, Izráel Istene, akihez küldtetek engem, hogy terjesszem eléje 
könyörgésteket. 

10 Ha végleg megtelepedtek ebben az országban, 
megépítlek és n e m rombollak le benneteket.5 

Elültetlek és nem gyomlállak ki benneteket, 
mert megbántam a rosszat, amit tettem veletek. 

11 Ne féljetek Bábel királvától 
akitől most fé l tek 

Ne féljetek tőle, í gy szól az ÜR 
mert veletek vagyok 

Megszabadítlak és kimentelek benneteket 
12 kezéből. Irgalmasan bánok veletek, 

ő is irgalmas lesz hozzátok 
és visszaenged benneteket földetekre. 

13 De ha ezt mondjátok: N e m akarunk ebben az országban 
lakni és nem hallgattok Isteneteknek, az ÜRnak a szavára, 14 
és ezt mondjátok: Nem! Egy iptom országába akarunk menni , 
ahol nem látunk harcot és n e m hallunk kürtszót, ahol nem éhe-
zünk kenyér híjján, ott akarunk lakni! 15 Akkor halljátok az 
Ü R igéjét, Júda maradéka! Így szól a Seregek URa, Izráel Iste-
ne: Ha mindenáron Egyiptomba szándékoztok menni és oda is 
mentek, hogy jövevényként ott lakjatok, 16 akkor az a fegyver , 
amelytől féltek, ott ér utol benneteket Egyiptom országában0 és 
az éhínség, ami miatt aggodalmaskodtok, n y o m o n követ benne-
teket Egyiptomba és ott haltok meg. 17 Mert az történik minden 
emberrel, aki Egyiptomba szándékozik menni, hogy jövevényként 
Ott lakjék, hogy fegyver, éhínség és dögvész miatt hal meg. Egy 
sem lesz, aki elfuthatna vagy elmenekülhetne közülük a rossz 
elől, amit én hózok rájuk. 

18 Bizony, így szól a Seregek URa, Izráel Istene: Ahogyan ki -
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áradt haragom, lángoló haragom Jeruzsálem lakosaira, úgy 
árasztom ki lángoló haragomat rátok, ha Egyiptomba mentek. 
Es átokká, borzadállyá, szidalommá és gyalázattá teszlek ott, 
és nem látjátok meg többé ezt a helyet. 19 Ellenetek szólt az 
ÜB, Júda maradéka! N e menjetek Egyiptomba! Jól értsétek 
meg, hogy f igyelmeztette lek benneteket a mai napon! 20 Saját 
magatokat csapjátok be, amikor Istenetekhez, az ÜRhoz küldte-
tek és azt mondtátok: Imádkozzál Istenünkhöz, az ÜRhoz és akár-
mit is mond Istenünk, az ÜR, mondd m e g nekünk, mi pedig 
megtesszük. 21 En most is mondtam nektek, de ti nem hallgat-
tatok Isteneteknek, az Ü R n a k szavára és semmire, amivel hozzá-
tok küldött. 22 Most hát tudjátok meg jól, hogy fegyver, éhínég 
és dögvész miatt haltok m e g azon a helyen, ahová menni kíván-
tok, hogy ott jövevényként lakjatok. 

1 40:8.13, 41:11. — 2 G-vel, vö. BH. és 43:2. De: 40:8. — 3 Gen 
31:50. — 4 7:23, Deut 6:3. — 5 1:10, 24:6, 31:28, 33:7. — 6 Mert Nebú-
kadreccar oda is elviszi a háborút, vö. 43:8kk. 

Jísmáél minden valószínűség szerint magával hurcolta Jere-
miást Micpából Gedalja meggyilkolása u tán és ő is azok között 
volt, akik Jóhánánhoz csatlakoztak, amikor a két csapat farkas-
szemet nézett egymással (vö. 41:11—15.). Azoknak a táborában van 
tehát most Bárukkal együtt, akiknek arról kell dönteniök a 
határhelységben, hogy visszatérnek-e megint hazájukba, vagy 
pedig kivándorolnak Egyiptomba. 

Most megint Jeremiás kerül az események középpontjába. 
Báruk részletesen tájékoztat bennünket arról, hogy bár Istennek 
az utasítása másként hangzott, a maradék nép mégis kivándorol 
Egyiptomba és Jeremiás utolsó órájáig hiába prédikálja Isten 
akaratát. 

Megkérdezik Jeremiást (42:1—6). A sors kegyetlenül bánik a 
prófétával! A sokat gyalázott és megkínzott öreg próféta az 
egyetlen szilárd pont volt ebben az aggódó csapatban. Gyermekek 
és nők nyúj t ják ki feléje kezüket és a férfiak feszülten várják 
tanácsait. Mennyi mindent kellett már megérnie! Boldog volt 
Jósiás király idején, megérte, hogy egyik király a másiknak adja 
át trónját és tűnik el a történelem süllyesztőjében. Elmúltak mel-
lőle ellenségei és ellenfelei, elveszítette sok barátját és a nép 
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szinte teljesen elpusztult! Mindig népe mellé állt és azok mellé, 
akik hűségesek voltak Istenhez és hazájukhoz. Ezt a mostani 
szegényes és gondokkal terhes életét fölcserélhette volna egy na-
gyon megbecsült és gondtalan élettel ott a távoli világvárosban, 
Bábelben. De hazájában maradt , mert szerette, neki akart segí-
teni élete utolsó órájáig. 

És most meg kell érnie, hogy honfitársai ezt az általa annyira 
szeretett hazát akarják elhagyni. Mert úgy látják, hogy nem az 
ígéretnek, hanem a rettenetnek és borzadálynak a földje már. 
Kérésük alapjában véve váratlanul hangzik el a prófétához, 
hiszen a katonatisztek vezette csapat már régen döntött és az 
Egyiptom felé vezető úton halad (41:17). De talán a határon 
mégis megdöbbentek tet tük súlyától. El szabad-e hagyniok ezt 
a földet, melyet az ŰR adott őseiknek? Emberi félelem és az 
Istentől való félelem viaskodik bennük. 

Ebben a lelkiállapotban fordulnak tanácsért a prófétához. Nem 
is annyira személyes véleményére kíváncsiak, mint inkább Isten 
akaratát akar ják megtudni tőle. A próféta és pap közvetítő Isten 
és az egész nép között és ha „baj van", akkor megkeresik a 
,.közvetítőt". A szándék magában véve jó és nemes. Ezt Jeremiás 
is tudja. Csupa jószándék tölti el ezeket az embereket is, amikor 
a prófétához mennek tanácsért és arra kérik, hogy imádságban 
tudakozza meg Istentől, mi a teendő. De Báruk azt is jól jellemzi 
és érzékelteti még a szóhasználatban is, hogy mennyire nem 
tudják legyőzni ezek az emberek saját emberi elképzeléseiket és 
mennyire nem tudják akaratukat és elhatározásukat az Isten 
akarata és utasítása alá rendelni! A birtokos személy ragok vál-
takozásából az tűnik ki, hogy nemcsak „kegyességük" ha j t j a 
őket a prófétán keresztül Istenhez, hanem a hasznossági szem-
pontok is. A prófétáról tudják, hogy egészen szoros kapcsolata 
van Istennel. Ezért mondják neki, hogy a „te Istenedet" kérdezd 
meg. Jeremiás azonban korrigálja őket válaszában, amikor azt 
mondja, hogy „a ti Istenetek az ŰR" és ő maga sohasem mondja: 
„Az én Istenem!" 

Jeremiás ígéretet tesz nekik, hogy választ kér Istentől és ezt 
a választ az igazságnak megfelelően és teljes egészében meg-
mondja nekik (4. ν.). A katonatisztek pedig megígérik a maguk 
részéről, hogy megfogadják Isten utasítását, bármilyen legyen is 
az (5k. v.). Nincs okunk kételkedni abban, hogy ebben a pilla-
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natban valóban komolyan is értették ezt az ígéretet. De csak 
átmeneti hangulatnak bizonyult az egész, mint a templomban 
mindent megfogadó emberé! 

Isten válasza (42:7—18). Az emberek számára a bizonytalanság 
napjai köszöntenek be, mert Isten válasza várat magára. Biz-
tosan eljutottak hozzájuk olyan hírek is, hogy a bosszút lihegő 
káldok már közelednek. Mindenki tovább akar t menni ebből az 
országból, ahol eddig csak nyomorúság volt osztályrésze. A gaz-
dag Egyiptom képe jelenik meg előttük, ahol van kenyér és 
béke. 

Jeremiás csak tíz nap múlva kap választ Istentől. Nem emberi, 
esetleg nevelési okokból várt ilyen sokáig Jeremiás, hanem egy-
szerűen arról van szó, hogy az igazi próféta nem megrendelésre· 
kapja Isten igéjét (vö. 28:11), mint a „cetlis", vagy „lósungos" 
keresztyének! 

Amikor megkapja Isten válaszát, összehívja a vezetőket és az 
egész népet, hogy közölje velük Isten utasítását (7k. v.). 

A válasz világos és egyértelmű! Isten ígéretei Palesztinára 
vonatkoznak és az ígéret földjéhez kapcsolódnak. Ezt a földet 
adta Izráelnek és az az akarata, hogy ezen a földön lakjék a 
választott nép. Ha tehát az országban maradnak, akkor az ígé-
retek birtokában maradnak. Ha Egyiptomba mennek, ott is utol-
éri őket a rossz, a baj, a nyomorúság, ami elől most menekülni 
akarnak. Az első esetben újjáteremti Isten a népet, nem szaggat-
ja ki őket, hanem elülteti és nem rombolja le őket, hanem meg-
építi az új játeremtés jelentésében (vö. 1:10, 18:7, 24:6, 31:4, 33:7). 
Ellenkező esetben az engedetlenséget halállal bünteti Isten. 

A nép nem ismeri még igazán Istenét és nem ismeri a babiló-
niai nagykirály valódi szándékait sem. Isten hatalmasabb a babi-
lóniai királynál. Hatalmában tar t ja a királyok szívét is (12. v.). 
Nagyon is jól érti az emberek helyzetét és mélyen együttérez 
honfitársaival. De ami elől menekülni akarnak (éhség, háború 
és pestis) nemcsak Palesztinában vannak meg, hanem Egyiptom-
ban is. Nem Palesztinához kötött az ítélet, hanem az engedetlen-
séghez. A borzalmak azért következtek be, mert engedetlenek 
voltak Isten iránt és ha most az Isten iránti engedetlenség viszi 
őket Egyiptomba, akkor ott is sarkukban lesz az ítélet. 

Mélységes összefüggés van tehát az Isten iránti magatartás és· 
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az ember élete között. Ezért dönteniök kell, hogy hisznek-e Isten 
ígéreteiben, sorsukat r á bízzák-e, vagy pedig saját belátásuk 
szerint a lakí t ják holnapjukat . Nyomatékosan és szívhez szólóan 
tá r ja eléjük Jeremiás, hogy milyen nagy bűnt követnek el, ha 
szembehelyezkednek Is ten utasításával. Magát az Ura t hívták 
tanúul (vö. 42:5), most maga Jeremiás lesz Isten t anú ja ellenük. 
Nyíltan megmondja, hogy már akkor hazudtak, amikor Isten 
utasítása u tán tudakozódtak nála. Nem közvetlenül ugyan, de 
saját maguka t csapták be, amikor azt hitték, hogy szabadok 
belsőleg és valóban tudnak még Isten akara ta szerint cselekedni 
és élni. 

Nem maga miatt szomorodik meg a próféta és fogja el szent 
harag, hanem akiken szeretett volna segíteni. Válasza ugyan-
olyan világos, mint amikor a város feladásáról volt szó. Az embe-
reknek számitaniok kellene Nebúkadreccar királynak a jóindu-
latával és bölcsességével is, hiszen az ő érdekei egybeesnek Júda 
érdekeivel. Nebúkadreccar egyetlen idegen népet sem telepített 
Júdába, min t egykor az asszírok tették Északizráelben. Ez is azt 
bizonyítja, hogy Jeremiásnak igaza van és jól ítéli meg a világ-
politikai helyzetet: Nebúkadreccar kesztyűs kézzel bánik Júdával, 
mer t nem akar ja Egyiptom karjaiba kergetni . 

A KIVÁNDORLÓK MAGUKKAL HURCOLJÁK 
JEREMIÁST ÉS BÁRUKOT 

43:1 -7 

1 Amikor végig elmondta Jeremiás az egész népnek Istenük-
nek, az ÜRnak minden igéjét, azt az egész beszédet, amivel Is-
tenük, az ÜR küldte hozzájuk, 2 ezt mondta Azarjá,1 Hósajá fia, 
meg Jóhánán, Káréah f ia és az összes dacos ember Jeremiásnak: 
Hazugságot beszélsz. N e m Istenünk, az ÜR küldött téged, ami-
kor ezt mondod: Ne menjetek Egyiptomba, hogy jövevényként 
tartózkodjatok ott, 3 hanem Báruk, Nérijjá fia izgat téged elle-
nünk, hogy a káldok kezébe adjon bennünket és halálunkat okoz-
za, vagy pedig Bábelba hurcoltasson fogságba bennünket. 

4 Ezért nem hallgatott Jóhánán, Káréah fia, sem a katonatisz-
tek, sem az egész nép az ÜR szavára, hogy Júda országában ma-
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radjanak, 5 hanem elvitte Jóhánán, Káréah fia és a katonatisztek 
Júda egész maradékát,2 akik visszatértek mindama népek közül, 
amelyek közé szétszóródtak, hogy Júda országában tartózkod-
janak. 6 A férf iakat és nőket családostul , meg a király leányait 
és mindenkit , akit Nebúzaradán testőrparancsnok ott hagyott 
Gedaljáhúval , A h í k á m fiával, S á f á n unokájával, végül Jeremiás 
prófétát és Bárukot, a Nérijjá f iát is. 7 Elmentek tehát Egyiptom 
országába, mert n e m hallgattak az ÜR szavára és eljutottak 
Tahpanhészig. : ! 

1 Másut t mindenüt t Jóhánán van az első helyen. Talán azért tet te 
i t t B á r u k Azar já t az első helyre, m e r t ő volt itt a főszereplő. Jóhá-
nán jellemzéséhez vö. 40:15. — 2 42:2.15.19. Vannak, akik 17—19 000 
ember re becsülik az Egyiptomba menekül tek számát. Ez a szám 
41:9.12.16 alapján túlzott. A szegény földművelő lakosság biztosan 
nem hagyta el az országot. — 3 Tahpanhész = Daphne (2:16) köz-
vet lenül az egyiptomi határon volt. Van olyan föltevés, amely szerint 
ebben az egyiptomi határvárosban m á r előzőleg is vol t zsidó kolónia 
és ehhez csatlakoztak most ezek a kivándorlók. 

Ha nem ízlik Isten igéje és parancsa, akkor kétségbe vonjuk 
az ige isteni eredetét. Ezt tették a csapat vezetői is. Nem Isten 
igéje ellen harcolnak ők — mondják —, hanem annak emberi 
eredete ellen. Ügy vonják ki magukat annak kötelező ereje alól,, 
hogy isteni eredetét támadják meg, illetve vonják kétségbe. 
Hiszen ők is ismerték a hamis prófétákat és tudták, hogy ezek 
Isten nevében a sa já t véleményüket közölték a királlyal és nép-
pel egyaránt. 

De magát az ősz prófétát sem aka r j ák közvetlenül megtámadni,, 
hanem a kisebb ellenállás irányában támadnak: Bárukot vádolják 
meg azzal, hogy ő izgatja ellenük Jeremiást és a babilóniaiak 
kezébe akarja jut ta tni őket. Annyira elragadtatták magukat, 
hogy azt mondják Jeremiásnak: Nem az Isten, hanem Báruk 
beszél belőled! Nem árulja el Báruk, hogy hogyan jutott ebbe 
a megtisztelő szerepbe. Talán mer t amikor Jeremiás az isteni 
utasításra várt, akkor Báruk érintkezett a néppel és biztosan 
a próféta felfogásának megfelelően tájékoztatta és maradásra 
késztette őket. 

Jeremiást senki sem veszi védelmébe. Bárukot sem. A vezetők 
kitartanak tervük mellett, hogy kivándorolnak Egyiptomba és 
magukkal viszik „Júda egész maradékát". Ezt nem úgy kell 
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értenünk, hogy a t a r tomány egész lakossága elhagyta volna az 
országot. A menethez a júdeai katonatisztek tartoztak, azután 
a Micpából Jísmáél által elhurcolt emberek, akiket azután Jóhá-
nán visszahozott és a külföldről hazajött júdabeliek. A „nem mic-
paiak", akiknek az ártat lansága a gyilkosság dolgában egészen 
világos volt, az országban maradtak. Sajnos itt is vezető embe-
rekről van szó, akik elhagyják az országot, pedig ők let tek volna 
képesek arra, hogy irányítsák az ország újjáépítését. 

Magukkal viszik Jeremiás t és Bárukot is. Nem az i rán tuk való 
tisztelet és megbecsülés indí t ja erre őket, mert etekintetben ala-
posan levizsgáztak. Abban is, hogy mennyire valóságos még náluk 
az istenhit. Inkább babonából viszik a két embert magukkal , hogy 
szerencséjük legyen a ké t Isten embere jelenlétében. Bármilyen 
okból tették is, Jeremiás nem sok közösséget érezhetett ezekkel 
az emberekkel, akik hamis és hazug prófétának bélyegezték. Öt, 
aki olyan kemény és szívós harcot folytatot t annak idején a 
hamis próféták ellen. Fá jda lmának másik oka, hogy el kell hagy-
nia hazáját . És ezt ő teszi, illetve őt kényszerítik erre, akinek 
éppen az a megbízatása Istentől, hogy élő tanúja legyen a múl t -
nak és fénylő jele a jövőbe vetett hitnek és reménységnek! 

NEBÚKADRECCAR BEVONULÁSÁT JÖVENDÖLI 
EGYIPTOMBA 

43:8-13 

8 Tahpanhészban ezt az igét kapta Jeremiás az ŰRtól: 9 Végy 
a kezedbe nagy köveket és rejtsd el a lépcsőzet vakolása alá,1 

amely a fáraó tahpanhészi palotájának a bejáratánál van.2 A júda-
beli emberek láttára tedd ezt! 10 Es ezt mondd nekik: Így szól 
a Seregek URa, Izráel Istene: Elküldök, és elhozatom szolgámat3 

Nebúkadreccart, Babilónia királyát és trónját e kövek fölé he-
lyezem, melyeket elrejtettem és díszsátorát azokon vonja föl.4 11 
El fog jönni és leveri Egyiptom országát: A halálra való — halálra, 
a fogságra való — fogságra, a kardra való pedig kardra jut.5 

12 Tüzet gyújt Egyiptom isteneinek templomaiban, fölperzseli 
azokat, fogságba viszi őket6 és kitetvezi Egyiptom országát, aho-
gyan a pásztor kitetvezi a ruháját — és bántatlanul kivonul on-
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nan. 13 Összetöri a szent oszlopokat Bét-Semesben, 7 Egyiptom 
országában. Egyiptom isteneinek a templomait fölperzseli.8 

1 A héber szó jelentése bizonytalan. Egyesek így fordí t ják „titok-
ban" (éjjel), vagy „az előcsarnokban". — 2 A fá raónak nem volt 
Baphne-ban állandó rezidenciája tudomásunk szerint. Az ott levő háza 
vagy kormányzósági épület, vagy királyi szálláshely volt. Talán éppen 
renovál ták az épületet. — 3 25:9, 27:6, vö. Ez 29:18.20 — 4 A világ-
hódító király a kormányzósági épületnél vonja föl fővezéri sátrát , 
vö. 1:15. — 5 15:2, Zak 11:9. — 6 48:7, 49:3. — 7 Memphisztől északra 
feküdt és az egyik leghíresebb egyiptomi szentély volt. — 8 Nebú-
kadreccar és Egyiptom között 568/67-ben volt háború, vö. 44:30. 
46:13—26, Ez 29:19k. Pontosabb ada ta ink sajnos még nincsenek erről 
a háborúról . 

Báruk tudósításából az tűnik ki, hogy Jeremiás Egyiptomban 
sem tudott mást prófétálni honfitársainak, mint amikor még 
Júdában voltak. Ez a nem önként vállalt száműzetés különben 
is tragédiát jelentett életében. 

A kivándorlók megérkeztek m á r Egyiptomba, letelepedtek 
Tahpanhészben és szerették volna élvezni a jól megérdemelt 
nyugalmat és békét. Isten azonban nem adja meg nekik ezt a 
nyugalmat és békét. Be akarnak otthonosan rendezkedni a hatal-
mas és gazdag Egyiptomban, élvezni akarják a föld termékeny-
ségét, a Nílus ajándékait, amiről már annyit hallottak a koráb-
ban Egyiptomba települt zsidóktól. De sem otthonra, sem hazára 
nem találnak Egyiptomban, mert „dacosan" elhagyták azt a 
hazát, melyet Isten rendelt számukra (43:2). A háború és éhség 
Egyiptomban is kerülgeti őket, mer t az adott világpolitikai hely-
zetben elkerülhetetlen, hogy Babilónia meg ne támadja Egyip-
tomot. A két világhatalomnak az összeütközéséről eddig csak 
annyit tudunk, hogy 568/67-ben valóban szembe került egymás-
sal a két nagy rivális. Nebúkadreccar bevonult Egyiptomba és 
elérkezett egészen Syene-ig. 

Lényegében azonban nem volt szándékában egész Egyiptom 
elfoglalása. Csak meg akarta alázni és megmutatni neki, hogy 
ereje és hatalma van hozzá. Ugyanakkor kijózanító hadjárat volt 
ez a babilóniai birodalom déli tartományainak is (Szíria—Palesz-
tina). Ugyanezt jövendölte Jeremiás is. Nebúkadreccar könnyedén 
meg fogja fenyíteni Egyiptomot és háborítatlanul kivonul az 
országból. Josephus szerint 582-ben volt ez a hadjára t és szerinte 
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Nebúkadreccar az összes egyiptomban élő zsidókat magával vitte 
Babilóniába. Elephantíne leletei azonban másról tanúskodnak. 

Nebúkadreccar egyiptomi bevonulásáról szóló jövendölését 
összekapcsolja Jeremiás egy szimbolikus cselekménnyel, amely-
nek a mélyebb értelme az akar lenni, hogy a babilóniai nagy-
király, aki elől a júdabeliek el akartak menekülni, Egyiptomban 
is megjelenik és éreztetni fogja hatalmát. A cselekmény maga 
rendkívül érdekes. Ez a határváros, amely egyúttal határerődít-
mény is volt (vö. 43:7), már magában véve is azt jelképezte, hogy 
a babilóniai királynak semmi sem tud ellentállni. Jeremiás azt 
a feladatot kapja, hogy néhány honfitársának a jelenlétében a 
fáraó palotájának a bejáratánál pár darab követ rejtsen el a 
lépcsőzet vakolása alá. 

A cselekmény értelmét a magyarázó szavakból megtudjuk. 
Ezeken a köveken fogja Nebúkadreccar király felállítani balda-
chinnal bevont hadvezéri sátorát. A kitelepülteknek az a remény-
sége tehát, hogy Egyiptomban nem éri utol őket a háború, éhín-
ség és pestis, hazug reménységnek bizonyul. Hiszen, ha ezt a 
határerődítményt már elfoglalta a babilóniai király, akkor semmi 
sem tudja feltartóztatni. Az egész világot lángba boríthatja, ha 
akarja. Az egyiptomi istenek sem tud ják ebben megakadályozni. 

Ügy látszik, Jeremiásnak nem imponáltak a fáraók hatalmas 
templomai. Ezeket a templomokat hamuvá égeti Babilónia kirá-
lya, az istenszobrokat pedig mint t rófeákat viszi magával szék-
helyére. A napistennek, Re-nek a híres szentélyét sem kíméli meg 
Nebúkadreccar Heliopolisban (Bét-Semes), pedig az itt említett 
kőszobrokból (obeliszkek) egy még ma is megvan és hirdeti az 
egyiptomi birodalom egykori nagyságát. Az ókor embere mindig 
megcsodálta ezeket a helyeket és alkotásokat. 

Nebúkadreccar alapos munkát végez majd. Ahogyan a pászto-
rok megtisztítják a tetvektől ruhájukat , úgy tetvészi majd ki 
a babilóniai király Egyiptomot és „bántatlanul kivonul onnan". 
De ki is állhatna az útjába, amikor Isten „szolgájaként" végzi 
megbízatását, tehát Isten ítéletét ha j t j a végre?! Jeremiás ezzel 
a teológiai értékelésével és történetértelmezésével megfosztotta 
honfitársait mindazoktól a naiv emberi reménységektől, amik 
Egyiptomba sodorták őket. A lépcső vakolata alá rej tet t néhány 
kő csodálatosan prédikálja, hogy a történelem kerekeit Isten 
forgatja és nem a naiv reménységek. 
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JEREMIÁS UTOLSÓ JÖVENDÖLÉSEI EGYIPTOMBAN 

44:1 — 30 

1 Jeremiás ezt az igét1 kapta az Egyiptom országában lakó ösz-
szes júdaiakra nézve, akik Mígdólban, Tahpanhészben, Nófban 
és Patrosz földjén laktak.'2 

2 így szól a Seregek URa, Izráel Istene: Lát tá tok mindazt a 
rosszat, amit ráhoztam Jeruzsálemre és Júda minden városára. 
Az bizony mind romhalmaz ma,3 senki sem lakik azokban. 3 Go-
noszságuk miatt, amit bosszantásomra követtek el, amikor el-
mentek tömjénezni'1 és szolgálni·"' m á s isteneknek, akiket nem is-
mertek, sem ti, sem őseitek. 

4 Pedig elküldtem hozzátok minden szolgámat, a prófétákat, 
ide jében küldtem el és megmondtam, hogy ne csináljatok ilyen 
utálatos dolgot, mer t gyűlölöm! 5 De nem hallgatták meg, fü lü-
ket sem fordították arra, hogy megtér jenek gonoszságukból és 
ne tömjénezzenek más isteneknek. 6 Ezért áradt ki a mérgem 
és haragom és lángolt Júda városaiban, meg Jeruzsálem utcáin, 
úgyhogy rommá és pusztává lettek. Ma is így van! 

7 De most így szól az ÜR, a Seregek Istene, Izráel Istene: Miért 
követ tek el ilyen nagy gonoszságot magatok ellen, hogy kiirtas-
sék miat tatok a fé r f i és a nő, a kisded és a csecsemő Júdában, 
hogy még csak maradékotok se maradjon?! 8 Bosszantotok en-
gem kezetek csinálmányaival, tömjéneztek más isteneknek Egyip-
tom országában, ahová jövevényként jöttetek, hogy kiirtassátok 
magatokat , átokká és gyalázattá legyetek a föld minden népe kö-
zött? 9 Hát elfelejtettétek őseitek gonosz tetteit, Júda királyai-
nak gonosz tetteit, feleségeik gonoszságát, a magatok gonoszsá-
gát és feleségetek gonoszságát, ami t Júda földjén és Jeruzsálem 
utcáin cselekedtek? 10 Nem bán ták meg töredelmesen a mai 
napig sem, nem fél tek és nem j á r t ak tanításom és rendeléseim 
szerint, amiket nektek és őseiteknek adtam. 

11 Ezért így szól a Seregek URa, Izráel Istene: Ellenetek for-
dí tom orcámat kárhozatra és ki i r tom egész Júdá t . 12 Fogom 
J ú d a maradékát , akik minden áron Egyiptom országába akartak 
menni, hogy ott jövevényként l ak j anak és mindnyájan megsem-
misülnek Egyiptom országában, elesnek majd fegyver által, meg-
semmisülnek éhínség miatt, apra ja -nagyja fegyver és éhínség 
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miatt hal meg, átok és borzadály, szidalom és gyalázat tárgyává 
lesznek. 13 Meglátogatom1' az Egyiptom országában lakókat, aho-
gyan Jeruzsálemet is meglátogattam fegyverrel, éhínséggel és 
dögvésszel. 14 Egy sem lesz, aki megmenekül vagy elfut Júda 
maradékából, akik elmentek, hogy Egyiptom országában lakja-
nak jövevényként. Nem térhetnek vissza Júda országába, ahová 
sóvárognak visszatérni és ott lakni. De nem térhetnek vissza, 
csak néhány menekült! 

15 Akkor így válaszoltak Jeremiásnak mindazok a férfiak, 
akik tudták, hogy feleségük más isteneknek tömjénez és mindazok 
a nők, akik ott álltak, mint egy nagy gyülekezet,7 meg az egész 
nép, amely Egyiptom országában, Patrószban lakott: 16 Azt az igét, 
amit az ÜB nevében hirdettél nekünk, többé hallani sem akar-
juk tőled.8 És csak azért azt tesszük, amit mi mondtunk ki. Töm-
jénezünk az ég királynőjének és áldozunk neki italáldozattal, 
ahogyan mi és atyáink, királyaink és vezetőink Júda városaiban 
és Jeruzsálem utcáin tették. Mert akkor jóllaktunk kenyérrel, 
jó dolgunk volt és semmi rosszban nem volt részünk. 18 De ami-
óta abbahagytuk a tömjénezést az ég királynőjének és nem ál-
dozunk neki italáldozattal, azóta mindenben szűkölködünk, fegy-
ver és éhínség miatt semmisülünk meg. 19 De ha az ég királynő-
jének tömjénezünk'-' és italáldozattal áldozunk neki, talán férjeink 
tudta nélkül készítünk neki áldozati süteményeket10 a képmá-
sára és áldozunk neki italáldozattal? 

20 Jeremiás azonban azt felelte az egész népnek, a férfiaknak 
is, az asszonyoknak is, tehát az egész népnek, akik neki válaszol-
tak: 21 Hát nem éppen erről a tömjénezésről emlékezett meg az 
ÜB, amellyel Júda városaiban és Jeruzsálem utcáin tömjénezte-
tek ti, atyáitok, királyaitok, vezetőitek és az ország népe11 és 
nem ez jutott-e az eszébe? 22 És nem tűrhette tovább az ÜR 
gonosz tetteiteket és az utálatosságokat, amiket elkövettetek. 
Ezért országotok rommá, pusztasággá lett, szidalom tárgya, sen-
ki sem lakja. Így van ez ma is! 23 Mivel tömjéneztetek és vét-
keztetek az ÜR ellen és nem hallgattatok az ŰR szavára, nem 
jártatok tanítása, rendelései és bizonyságai szerint, azért ért ben-
neteket ez a veszedelem. Így van ez ma is! 

-24 Azután azt mondta Jeremiás az egész népnek és az összes 
asszonyoknak. Halljátok az ÜR igéjét ti júdabeliek mind, akik 
Egyiptom országában vagytok! 25 Így szól a Seregek URa, Iz-
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ráel Istene: Ti és feleségetek szátokkal megmondtátok és kezetek-
kel teljesítettétek ezt: Csak azért is teljesítjük fogadalmainkat, 
melyeket megfogadtunk, hogy tömjénezünk az ég királynőjének 
és italáldozattal áldozunk neki. Hát csak rögzítsétek fogadalmai-
tokat, csak teljesítsétek fogadalmaitokat! 

26 Ezért halljátok az ÜB igéjét mind ti júdabeliek, akik Egyip-
tom országában laktok! Megesküdtem nagy nevemre —, mondta 
a2 ÜR, hogy egyetlen júdai ember szája se fogja többé kiejteni 
a nevemet egész Egyiptom országában így: Él az én Uram, az ÜR! 
27 Gondom lesz rá juk, de az rossz lesz nekik s nem jó! Mert 
megsemmisül minden júdabeli, aki Egyiptom országában van, 
fegyver és éhínség miatt, amíg végük nem lesz. 28 De akik meg-
menekülnek a fegyvertől, vissza fognak térni Egyiptom országá-
ból Júda országába, szám szerint kevesen: Hadd tudja meg Jú-
da egész maradéka, akik bementek Egyiptom országába, hogy ott 
jövevényként tartózkodjanak, kinek az igéje áll meg.12 Az enyém 
vagy az övék? 29 Ebből a jelből látjátok meg, így szól az ÜR, 
hogy meglátogatlak benneteket ezen a helyen és megtudjátok, 
milyen bizonyosan megáll az én beszédem, amelyben a rosszat 
hirdettem meg rólatok. 

30 Így szól az ÜR: Ellenségeinek a kezébe adom Hofra fáraót,13 

Egyiptom királyát. Azoknak a kezébe, akik az életére törnek, 
így adtam oda Cedékiást, Júda királyát is Nebúkadreccarnak a 
babilóniai királynak a kezébe, aki ellensége volt és az életére 
tört. 

1 Vö. 40:1. A G szövege részben rövidebb. Föltehető, hogy a ki-
vándoroltak Tahpanhészben (43:7k) egy ünnep alkalmával jöttek össze 
a különböző helyekről, vö. 15. v. — 2 Mígdól ha tárváros volt az 
Ázsiába vivő úton, Ex 14:2, és valószínűleg a mai tell-el-Hér, Tah-
panhésztől keletre. Nóf a régi főváros Memphisz Kairótól délre, 2:16. 
Patrósz, egyiptomi nyelvén Pa-to-risz = Dél országa. Város Felső-
Egyiptomban (15. v., És 11:11, Ez 29:14). Nem ál lapí tható meg, hogy 
a kivándoroltak kapcsolatban voltak-e azzal a zsidó katonai koló-
niával, amely a perzsa uralom alatt a Nílus szigetén Elephantíne-ban, 
a núbiai határon jött létre és szünkretista Jahve-kul tuszt vallott, 
vö. És 19:18. Még kevésbé állapítható meg, hogy kapcsolata lett volna 
a későbbi diaspóra zsidósággal Egyiptomban. — 3 9:11, 34:22, 43:5.7. 
— 4 19:4. — 5 Deut 13:6, 32:17. — 6 43:11. — 7 Nagy számban voltak 
jelen a kitelepültek. — 8 6:16. — 9 7:18. — 10 A fé r f iak sem ellenez-
ték a kultuszt, hiszen 7—18 szerint segítettek a nőknek a sütemények 
elkészítésénél. — 11 Talán azonos a „polgárokkal", vö. 34:19, 37:2. — 
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12 A jövő fogja megmutatni, hogy kinek van igaza: Istennek vagy 
pedig a bálványoknak. — 13 Herodotos szerint belső zavargások buk-
tat ták meg 570 körül. Hofra f á raó erőszakos halállal halt meg (569). 
Amikor Nebúkadreccar 569 körül hadjáratot indított Egyiptom ellen, 
akkor már nem Hofra, hanem Amazisz (569—25) volt egyiptom királya, 
vö. 43:11, 46:13—26. 

Jeremiás azzal kezdte prófétai szolgálatát, hogy kipellengérezte 
Izráel szövetségszegését (2. f.). Sorozatos igehirdetésekben tette 
világossá, hogy hogyan cserélte fel Izráel igaz Istenét a semmit-
érő bálványokkal. 

És most, prófétai tevékenységének a végén ugyanezekkel az 
állapotokkal kell küzködnie és mélyen fájlalja, hogy egész eddigi 
szolgálata mennyire nyomtalanul múlt el az emberi szívekben. 
Valamikor királyokkal és papokkal, prófétákkal és magasrangú 
tisztviselőkkel áll szemben és vívja harcát az isteni igazságért. 
Most egy létében állandóan veszélyeztetett népcsoporttal áll 
szemben és ennek a „maradék gyülekezetnek" a tagjaként kell 
kiinnia a keserű poharat: Nincs eredménye prófétai működésé-
nek, hatástalan maradt minden nevelő szándéka. 

Jeremiás azonban nem olyan fából van faragva, hogy könnyen 
feladja a harcot. Élete utolsó percéig állja a sarat. Neki itt Egyip-
tomban is csak Isten parancsol. Az ő szíve itt ugyanolyan fogé-
kony Isten igéjének a befogadására, mint amikor Izráel nagy 
gyülekezete előtt kellett képviselnie a nagy Isten ügyét a j e ru -
zsálemi templomban (7. f. és 26. f.). Nem fordít hátat ennek a 
kis csapatnak sem, bár minden oka meglenne hozzá. Nem rendíti 
meg az sem, hogy az elvakult nők és férfiak hatása alatt álló 
gyülekezetben kell helytállnia és még akkor is hirdetnie kell 
Isten üzenetét, amikor tudja, hogy ez a „kis gyülekezet" is a 
pusztulás szakadékának a szélén van. 

Szinte mindenki hátat fordít ennek a gyülekezetnek, amely 
egész magatartásával arról tesz bizonyságot, hogy nem értette 
meg az Isten üdvtervét és nem fogadta el az igazi kegyességet. 
Nem tanult semmit a nemrég átélt katasztrófából sem. Sőt, a 
jeruzsálemi tragédia hitetlenségbe taszította a megmaradtakat. 

Jeremiásnak kb. olyan nézetekkel kellett Jeruzsálem eleste 
után az egyiptomi gyülekezetben harcolnia, amilyenekkel már 
működésének a kezdetén is föl kellett vérteznie magát. Számára 
persze rendkívül tragikus dolog, hogy éppen ezek között az embe-
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rek között kellett életének utolsó napjait is leélnie. A menny ki-
rálynőjének a kultusza elleni harccal zárul Jeremiás szolgálata. 
Még most sem tud a gyülekezet az igazi útra lépni. Még most 
sem tudja Isten szövetségének az igehirdetését. 

Maga a tudósítás eléggé terjengős. Ez azzal magyarázható, 
hogy Báruk is megilletődve írta le utolsó tudósítását mestere 
működéséről, de azzal is, hogy az utókor emberei, akik Jeremiás-
sal értettek egyet a nagy harcban, sok helyen kiegészítették Báruk 
szavait. 

Jeremiás óvja a népet a bálványimádástól (44:1—14). Az Egyip-
tomban letelepült júdabeliek minden bizonnyal folytatták régi 
szokásaikat, tehát vallásos összejöveteleket, ünnepnapokat vagy 
nyilvános böjti napokat tartottak, mint annak idején Jeruzsá-
lemben. Jeremiás és a kivándoroltak gyülekezetének alábbi vitája 
egy ilyen ünnepi összejövetelen zajlott le. A vitára az adott okot 
és alkalmat, hogy az Egyiptomba települt júdabeliek között me-
gint elterjedt Astarte kultusza (lk. v.). És mivel nemcsak a Tah-
panhészben élő júdabeliekhez fordul igehirdetésével, hanem „az 
összes zsidókhoz, akik Egyiptomban laknak", nyilvánvaló, hogy 
ilyen ünnep alkalmával folyt le ez a hatalmas „párbeszéd" 
próféta és a gyülekezet között. 

Jeremiás történeti visszapillantással kezdi próféciáját. Azzal 
a különbséggel azonban, hogy most a nép engedetlenségét kell 
kiemelnie, amelynek az lett a következménye, hogy Jeruzsálem 
is, meg Júda városai is romokban hevernek. Ti magatok vagytok 
a tanúi ennek a katasztrófának, melyet Jeruzsálemre, az országra 
és rátok hoztam — mondja Isten nevében a próféta (2. v.). Azt 
is tudjátok, hogy mivel érdemeltétek ki mindezt (3. v.)! Azzal 
elsősorban, hogy más istenek után futkostatok, más isteneknek 
„füstölögtettetek" és elutasítottátok Isten igéjét, mert az nem 
volt olyan primitív, nem volt olyan közérthető, nem volt olyan 
„testhezálló" az embereknek! Pedig Isten elküldte időről időre 
nagy prófétáit is, hogy Isten akaratát megmagyarázzák a gyü-
lekezetnek. „Megmondatott a gyülekezetnek" a próféták által, 
hogy mi a jó és mit kell tennie Isten választott gyülekezetének, 
hogy éljen és az üdvösség letéteményese legyen a népek körében. 

A választott nép azonban csődött mondott, a próféták tanítása 
és vértanúsága ellenére is. Ezért föllángol Isten mérhetetlen 
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haragja népe ellen és elpusztította tüzével mindazt, ami ennek 
a tanulni nem akaró gyülekezetnek „kedves" volt: Templomot 
és a pompás ceremóniákat! A drága papi köntösöket és templomi 
trombitákat! Oltárokat és aranyozott oszlopokat! Szétfeszítette a 
szent és profán határát (Jer 7. f. és 26. f.), az istentisztelet és a 
mindennapi vallásos élet feszültségét. 

De ha ez így is van, miért akarjátok tovább ingerelni az Istent? 
Miért akartok meghalni? Miért akarjátok saját veszteteket? Ta-
lán már elfelejtettétek, hogy az isteni parancsolatok megszegése, 
elsősorban az elsőé, idézte elő a katasztrófát (9. v.)? Jellemző pél-
dája a „nem okulásnak" a jelenlegi bálványimádás: ez a gyüleke-
zet gyorsan felejtett! Még a legsúlyosabb csapások után is egy pil-
lanat alatt vissza tud esni a legmasszívabb bálványimádásba. 
Hozzá tartozik persze ehhez a helyzetképhez az is, hogy az Egyip-
tomba vándoroltak úgy gondolták és hitték, hogy biztonságban 
vannak: Ilyen messzire nem ér el az ígéret földjéről az Úr keze. 

Isten haragos arca azonban itt is ellenük fordul: „Ellenetek 
fordítom orcámat, hogy kárhozatra juttassalak és kiirtsam egész 
Júdát" (11. v.). Kivétel nélkül mindenki áldozata lesz a háború-
nak és éhségnek! 

A gyülekezet válasza (44:15—19). Arról tanúskodik a gyüleke-
zet válasza, hogy mélyen belesüllyedtek már a pogány világba 
és alig vesznek tudomást Jeremiás érveiről. Azt ugyan nem von-
ják kétségbe, hogy a próféta Isten nevében beszél (16. v.), azt 
azonban egyértelműen és dacosan visszautasítják, hogy rá hall-
gassanak. Nyíltan megmondják a prófétának, hogy most fognak 
még csak igazán áldozni az ég királynőjének (vö. 7:18kk). (Az 
egész kultuszra vonatkozólag lásd az ott elmondottakat!) 

Meggyőződésüknek történelmi hátteret is adnak. Persze, a tör-
ténelem tanulságait egész más értelemben és előjellel vonják le, 
mint Jeremiás. Jó dolguk akkor volt — mondják Jeremiásnak —, 
amikor a menny királynőjének eleven volt a kultusza Izráelben. 
És valóban, jó sorsa volt a népnek egy ideig Manassé (695—64) 
uralkodása alatt, aki pedig ezt az egész kultuszt meghonosí-
totta. Viszont nem szakadt vége a nyomorúságnak Jósiás király 
halála és a megiddói csata óta (609). Ez is mutat ja , hogy meny-
nyire különbözőképpen lehet megítélni a múltat és a történel-
met. Aki csak a külső jeleket tar t ja szem előtt és nem figyel a 
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tartalom belső romlottságára és az ebben rejlő veszélyekre, az 
hajlamos a felfogásra, hogy az embereknek akkor van jó dolguk, 
ha a bálványokat tisztelik — akár Astarténak, akár Mammonnak 
nevezik, akár más néven „neveztetnek" ezek a pótistenkék. Ez 
pedig azért van, mert magából a történelemből nem lehet meg-
tudni, hogy mit követel Isten az egyéntől és egy egész néptől 
egy adott pillanatban. Isten a történelemnek is Ura, szava ott 
van a történelemben, mégpedig úgy, hogy az embereket mindig 
próbára teszi vezetésével. De amikor lesújt büntetése, akkor nyil-
vánvalóvá lesz, hogy mennyit ér az ember. 

A 19. versben a nők beszélnek, hiszen elsősorban a nők vallása 
volt a menny királynőjének a kultusza és ezért nem tudják hall-
gatólagosan tudomásul venni a próféta elmarasztaló ítéletét. Eb-
ben a kultuszban a nők játszák ugyan a főszerepet, mégsem veszik 
magukra a teljes felelősséget, hanem arra hivatkoznak, hogy 
a férjük tudtával kultiválják ezt a „vallást". Régi jogi szokás 
volt ugyanis Izráelben (Num 30:7kk), hogy a feleség fogadalma 
csak akkor lett érvényes, ha a fér j is hozzájárult. Tudjuk viszont 
7:17k alapján, hogy a férjek igen szorgalmasan kivették részüket 
ebből a kultuszból, legalábbis, ami a „sütemények" elkészítését 
illeti. Akkor pedig igazat kell adnunk a nőknek, hogy nem lehet 
egyedül őket felelőssé tenni ebben a dologban. 

Jeremiás válasza (44:20—30). Jeremiás mindenekelőtt helyre 
igazítja a történelem helytelen magyarázatát. Éppen az ellenke-
zője igaz ugyanis abból, amit a júdabeliek a szemére vetnek: a 
pogány áldozati kultusszal és Isten iránti engedetlenségükkel ta-
szították szerencsétlenségbe magukat (21. v.) Éppen fordítva van 
tehát, mint ahogyan a gyülekezet állítja. Az áldozati kultusz és 
nem annak elhanyagolása idézte elő a katasztrófát. És ha azt 
hiszik az emberek, hogy akkor volt jó dolguk, amikor az ég 
királynőjének áldoztak, akkor hiányzik valami a hitükből és 
kegyességükből. Nem veszik ugyanis észre, hogy milyen hosszú-
tűrő volt Isten velük szemben. Most ennek a hosszútűrésnek egy-
szerűen vége. És amikor a menny királynőjére tett esküjükre 
hivatkoznak, akkor arra emlékezteti őket a próféta, hogy van 
nekik egy ennél sokkal régebbi és kötelezőbb fogadalmuk: Hogy 
engedelmeskedjenek Isten parancsolatainak, tehát teljesítsék a 
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szövetséghez kapcsolódó kötelezettségeket. Mert ebben az enge-
delmességben van Isten népének az élete másutt is biztosítva. 

Léte és bukása, üdvössége és kárhozata ezen az egy ponton 
dől el. Jeremiás azonban tudja, hogy az adott történelmi hely-
zetben nem számíthat meghallgatásra. És mivel azt is tudja, 
hogy a nőket még kevésbé tudja meggyőzni, mint a férfiakat, 
keserű szavakkal bíztatja őket, hogy csak folytassák a megkez-
dett u ta t és éljenek abban a hamis kegyességben, melyet annyira 
védenek. Nem tudja visszatartani őket, ha tudatosan akarnak a 
vesztükbe rohanni. De minden júdabelinek tudnia kell, hogy 
Isten megesküdött nagy nevére (26. v.). Ö is tett esküt és foga-
dalmat: „Egyetlen júdeai ember sem fogja kiejteni nevemet 
egész Egyiptomban", ami azt jelenti, hogy senki sem marad 
életben közülük (27. v.). Csak egyesek fognak a háborúból meg-
menekülni és Júda országába visszatérni, hogy hírül vigyék, mi 
történt. De ezeket is csak azért kíméli meg Isten, hogy legyenek 
tanúi, akik elmondják otthon, mi történt az Egyiptomba disszi-
dáltakkal. 

Ha majd beteljesedik ez az ítélet, akkor kitűnik az is, hogy 
kinek volt igaza: Istennek vagy az embereknek (28. v.). Isten 
maga gondoskodik majd arról, hogy prófétájának a szava ne 
maradjon hatás nélkül, hanem hasson mindig úgy az emberekre, 
hogy kitűnjék igazsága. Jeremiás nem sokáig fog már működni 
a gyülekezetben. De Isten éppen ebben az utolsó nagy harcában 
azért vigasztalja meg, hogy nem vesztett fronton harcol és szol-
gálatának utolsó gondolatai is az elhivatásakor kapott isteni íté-
letnek a fényében és ígéretében ragyognak: nem tudnak győzni 
ellened, mert én veled vagyok (1:19). 

Feltűnő, hogy ez alkalommal egy „jelet" is megnevezhet annak 
bizonyságául, hogy az ítéletről szóló prófécia beteljesedik. Ennél 
az utolsónál azonban fontos Isten szemében is a jel, mert számolni 
kell azzal, hogy ez után a prófécia után már nem sokáig lesz 
Jeremiás az élők között. A jel lényege az, hogy Hofra fáraónak 
ugyanaz lesz a sorsa, mint Cedékiásé volt. 

A szöveg maga nem mondja meg, hogy kik lesznek Hofra fáraó 
ellenségei. Az tény viszont, hogy Amazisz megfosztotta trónjától 
és maguk az egyiptomiak gyilkolták meg Hofrát. Azt sem tudjuk, 
hogy az Egyiptomban élő zsidókon hogyan teljesedett be Jeremiás 
próféciája. Talán abban a háborúban, melyet Nebúkadreccar vi-
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seit Amazisz ellen Egyiptomban? Annyi azonban a történelem 
tanúsága szerint is beteljesedett a próféta jövendöléséből, hogy 
az egyiptomi zsidóság sohasem volt jelentős hatással a zsidóság 
történetének alakulására. Ellentétben a babilóniai foglyokkal, 
akik egyedüli letéteményesei lettek a fogság utáni újjászerveződő 
zsidó gyülekezetnek Jeruzsálemben. Ennek egyik döntő magya-
rázata az volt, hogy a babilóniai izráeli foglyok a nép legjavából 
kerül tek ki. Ugyanezt nem lehet elmondani az Egyiptomba me-
nekültekkel kapcsolatban. 

Jeremiás tevékenysége emberi mértékkel mérve nem sok ered-
ményt tudott fe lmutatni . Az a föltevés, hogy saját honfitársai 
megölték, csak későbbi legenda. Mindenesetre tény, hogy a gyü-
lekezet az utolsó pillanatig ellene mondott igehirdetésének és 
Egyiptomban halt meg. Bizonyságtétele azonban ránk marad t és 
sok-sok évszázad múl tán is örök igazságokat tartalmaz. 

SZEMÉLYES ÍGÉRET BÁRUKNAK 

45:1—5 

1 Az az ige, melyet Jeremiás próféta mondott Báruknak, Né-
rijjá fiának, amikor tekercsre írta ezeket az igéket Jeremiás dik-
tálása után,1 Jehójákimnak, Jósiás fiának, Júda királyának a 
negyedik évében. 

2 Így szól az ÜR, Izráel Istene, neked Báruk: 3 Te azt mond-
tad: Óh, jaj nekem, mert az ÜR kínszenvedést adott fájdalmam-
hoz. Belefáradtam a sóhajtozásba, de nyugalmat nem találtam.2 

4 Ezt feleld neki: Így szól az ŰR: íme, amit építettem, azt most 
lerombolom és amit ültettem, most kigyomlálom, még pedig az 
egész országban. 5 Es te magadnak nagyokat kívánsz? Ne kívánj t 
Mert rosszat hozok minden testre, így szól az ÜR, de neked zsák-
mányul adom életedet mindenütt, bárhová mész.3 

1 605-ben, 36. f. — 2. Vö. Jeremiás hasonló panaszait: 15:10—21, 
20:7—18. — 3 Báruk Ebed-Melekhez hasonlóan (39:18) isteni „men-
levelet" kap a prófétától, vö. 21:9, 38:2. 

Báruk ezzel a neki szóló személyes üzenettel fejezi be tudó-
sítását Jeremiás prófétának a harcairól és elsősorban szenvedé-
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seiről. A jeremiási könyvtekercs felolvasása után évekig kellett 
Jeremiásnak és Báruknak rejtőznie Jójákím király elől. 

Abban az időben, amikor a szenvedélyes lelki tusák után visz-
szanyerte Jeremiás próféta belső békességét (vö. 20:7kk, 17:14kk, 
18:18kk), Báruk igazi értékeit is föl tudta fedezni. Odaadó barát-
nak bizonyult, aki sohasem hagyta cserben. Vele ment Egyip-
tomba is és az utolsó pillanatig leírt mindent Jeremiásról, amit 
fontosnak tartott az utókor szempontjából. Mindig szerény. Meg-
húzódik a mester mögött és így érthető annak a helyzetnek a 
tartalma, amely arról tudósít, hogy a kegyes tanítvány kevés 
jutalmat kapott és egyre több terhet kell hordoznia. 

A próféta ekkor saját tanítványa részére is közvetlen igét kap 
az Űrtól. Nemcsak azért, hogy erősítse a hitét. Báruk életét ille-
tően később is nagy jelentőségű volt az ige, amit a próféta köz-
vetített neki. Báruk 605-ben kapja meg mesterétől ezt az isteni 
igét. Ebben az évben ragadja magához Nebúkadreccar a világ-
történelem kormányrúdját a Karkemísnél aratott győzelmével 
Nékó fáraó fölött és ezzel alakot öltött a Jeremiás által annyiszor 
hangoztatott „északi ellenség". 

Fölvetődik a kérdés, hogy miért mondja el Báruk ezt az ese-
ményt. Minden bizonnyal azért, mert ezzel is igazolni akarja, 
hogy minden veszély és szenvedés ellenére beteljesedett az ígéret, 
hogy „zsákmányul kapja az életét". 

Báruknak igen nagy szüksége volt erre a vigasztaló szóra. 
Neki kellett leírni mindazt a borzalmat, ami népét fenyegette 
és végül utol is érte. Közben arra is kellett gondolnia, hogy ebben 
az életet pazarló világban mi lesz vele!? Az erre kapott válasz 
nem valami kecsegtető. Az ítélet idejét éli a választott nép, mert 
Isten így akarja . Most lerombolja az Űr mindazt, amit eddig fel-
épített. Báruk se kívánjon ilyen ítéletidőben jó napokat magának. 
Nem volna reális. Sem a népnek, sem Báruknak, a nép fiának, 
nem szabad nagy csodákra sem várnia. Az ítélet idején „rosszat 
hoz Isten minden testre" és ez a rossz nem kímél senkit. Magát 
a prófétát és annak tanítványát sem! De egyet tudnia kell Báruk-
nak: Isten gondviselő szeretete vigyáz az életére. 

Az ótestámentomi kegyes szempontjából igen fontos ígéret volt 
ez. Számára ez a földi élet pótolhatatlan érték, mert a halál utáni 
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életről olyan értelemben, mint mi, nem tud. Isten valóban vigyá-
zott Báruk életére is. Jeremiás oldalán mindig veszélynek volt 
kitéve az ő élete is, de megmenekült a mesterrel együtt Jójákím 
dühe elől, életben maradt az ostrom alatt és megvédte Isten, 
amikor Jeremiással együtt Egyiptomba hurcolják honfitársai. 

Istennek ez a hűséges mellé állása nemcsak a tanítvány életét 
ragyogta be. Tanulságos ez a késői nemzedékeknek is. Nem azért, 
hogy megszívleljük, hanem hogy tovább adjuk. 
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